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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Simpulan 

Simpulan dari hasil penelitian ini adalah:  

1. Model prediksi kebangrutan yang diproksikan dengan Z (Z Altman 

Score Model) memiliki nilai signifikansi 0,078 yang lebih besar 

dari 0,05 dan hasilnya adalah negatif 1,78. Sehingga Ha1 ditolak, 

yang menyatakan bahwa model prediksi kebangkrutan tidak 

memiliki pengaruh terhadap penerimaan opini going concern. 

Setiap kenaikan pada Z Altman Score Model (model prediksi 

kebangkrutan) menurunkan log of odds opini going concern 

dengan angka sebesar 1,78. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa 

auditor tidak memperhitungkan model prediksi kebangkrutan yang 

dibuat dan dikembangkan oleh Altman melalui model Z Altman 

Score Model untuk mendeteksi kebangkrutan untuk memberikan 

opini going concern. Hasil ini bertentangan dengan hasil penelitian 

Fanny dan Saputra (2005), Setyarno, Januarti, dan Faisal (2006)  

dan Rudyawan dan Badera (2009) dalam penelitian sebelumnya 

yang menyatakan bahwa model prediksi kebangkrutan berpengaruh 

pada opini audit going concern. 

2. Opini audit tahun sebelumnya (OATS) memiliki nilai signifikansi 

0,020 yang lebih kecil dari 0,05 dan hasilnya adalah positif 6,978. 

Pengaruh Mode..., Eko Hary Saputro, FB UMN, 2014



84 
 

Sehingga Ha2 diterima, yang menunjukkan bahwa opini audit 

tahun sebelumnya berpengaruh terhadap penerimaan opini going 

concern. Setiap kenaikan pada opini audit tahun sebelumnya akan 

meningkatkan log of odds opini going concern dengan angka 

sebesar 6,978. Auditor  lebih  sering  mengeluarkan opini audit  

going  concern  jika opini audit yang  diterima  oleh  perusahaan  

pada  tahun  sebelumnya adalah opini audit going concern. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian Mirna dan Indira  (2007), 

Setyarno (2006) dan Januarti  (2009) yang menunjukkan bahwa 

opini audit tahun sebelumnya berpengaruh terhadap penerimaan 

opini going concern. 

3. Lamanya waktu penyelesaian audit atau audit lag memiliki nilai 

signifikansi 0,258 yang lebih besar dari 0,05 walaupun hasilnya 

positif. Hasil ini menunjukkan bahwa Ha3 ditolak, yang 

menunjukkan bahwa audit lag tidak berpengaruh terhadap 

penerimaan opini going concern. Walaupun setiap kenaikan audit 

lag akan meningkatkan log of odds opini going concern dengan 

angka sebesar 0,039. Hal ini menjelaskan bahwa rentang waktu 

penyelesaian audit laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor 

tidak mempengaruhi pemberian opini going concern. Walaupun 

semakin lama waktu yang dibutuhkan oleh auditor dalam 

melaksanakan penyelesaian audit tidak mempengaruhi pemberian 

opini going concern. Lamanya waktu yang dibutuhkan oleh auditor 
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untuk mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan audit dapat 

dikarenakan beberapa hal diantaranya banyaknya cabang 

perusahaan yang diaudit, ketersediaan data yang kurang memadai, 

dan  adanya penyelesaian hukum yang dihadapi oleh klien 

sehingga harus menunggu penyelesaiaan hukum tersebut. Hasil ini 

bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Louwers 

(1998), Lennox (2004) dan Indira dan Ella (2008)  dalam Januarti 

(2009) yang menyatakan  bahwa  ada  hubungan  positif  antara  

audit lag  yang  panjang  dengan  opini  audit going concern. 

Namun, hasil penelitian ini sejalan dan menguatkan hasil penelitian 

Januarti (2009) yang menyatakan bahwa audit lag tidak 

mempengaruhi pemberian opini going concern. 

4. Pertumbuhan Perusahaan (PP) memiliki nilai signifikansi 0,251 

yang lebih besar dari 0,05 dan negatif 3,148. Sehingga Ha4 ditolak, 

yang menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan yang 

diproksikan dengan sales growth ratio tidak memiliki pengaruh 

terhadap penerimaan opini going concern. Setiap kenaikan pada 

pertumbuhan perusahaan menurunkan log of odds opini going 

concern dengan angka sebesar 3,148. Hal ini terjadi karena 

pertumbuhan penjualan pada perusahaan tidak diikuti dengan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba serta 

meningkatkan saldo labanya, sehingga perusahaan yang walaupun 

memiliki nilai total penjualan yang meningkat setiap tahunnya 
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namun tetap saja mengalami rugi ataupun memiliki nilai saldo laba 

yang negatif. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya total 

penjualan perusahaan tidak dapat mempengaruhi penerimaan opini 

going concern suatu perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dan 

menguatkan hasil penelitian Setyarno (2006) yang menunjukkan 

bahwa pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap penerimaan opini going concern. 

5. Variabel reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) memiliki nilai 

signifikansi 0,998 yang lebih besar dari 0,05 dan negatif 15,777. 

Sehingga Ha5 ditolak, yang menyatakan bahwa reputasi KAP tidak 

berpengaruh terhadap penerimaan opini going concern. Setiap 

kenaikan reputasi KAP menurunkan log of odds opini going 

concern dengan angka sebesar 15,777. Ukuran kantor akuntan 

publik tidak mempengaruhi pemberian opini going concern. 

Ukuran kantor akuntan publik baik itu yang berskala besar atau 

kecil tidak mempengaruhi insentif untuk memperhitungkan 

kelangsungan hidup perusahan sebagai salah satu indikator 

pelaksanaan audit. Karena baik auditor dari kantor akuntan publik 

berskala besar maupun kecil harus concern  dan peduli terhadap 

kelangsungan hidup usaha kliennya. Hasil penelitian ini 

menguatkan dan sejalan dengan penelitian Fanny (2005) yang 

menyatakan bahwa reputasi kantor akuntan publi tidak 

mempengaruhi pemberian opini going concern. 
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5.2 Keterbatasan 

Keterbatasan pada penelitian ini adalah: 

1. Berdasarkan pada nilai Nagelkerke’s R Square yaitu sebesar 0,875 

sehingga variabel model prediksi kebangrutan, opini audit tahun 

sebelumnya, audit lag, pertumbuhan perusahaan dan reputasi kantor 

akuntansi publik dapat menjelaskan penerimaan opini going concern 

sebesar 87,5%. Sisanya sebesar 12,5% dijelaskan oleh variabel lain yang 

tidak ada dalam penelitian ini 

2. Perhitungan pertumbuhan perusahaan dalam penelitian ini menggunakan 

rasio pertumbuhan penjualan. 

3. Penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk semua jenis perusahaan 

yang terdaftar di BEI. Karena hanya menggunakan perusahaan sektor 

aneka industri tahun 2010 sampai 2012. 

5.3  Saran 

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan yang ada, maka terdapat beberapa 

saran yang ditujukan bagi peneliti selanjutnya terkait dengan faktor-faktor 

yang mempengaruhi ketepatan waktu  penyampaian laporan keuangan, yaitu: 

1. Meneliti variabel-variabel lainnya yang mungkin berpengaruh terhadap 

penerimaan opini going concern seperti ukuran perusahaan, debt default, 

opinion shopping, kondisi keuangan, kepemilikan manajerial dan 

instistusional, dan lain-lain. 

2. Menggunakan teknik perhitungan lainnya selain menggunakan rasio 

pertumbuhan penjualan sebagai metode pengukuran untuk variabel 
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pertumbuhan perusahaan, seperti metode pengukuran pertumbuhan laba 

dan lainnya. 

3. Pada penelitian selanjutnya dapat menambahkan populasi objek 

penelitian, tidak hanya terbatas pada perusahaan sektor manufaktur aneka 

industri. Sehingga hail penelitian dapat mencakup seluruh jenis 

perusahaan. 
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