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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan bukti empiris mengenai 

pengaruh prediksi kebangkrutan terhadap opini audit going concern pada 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-

2016 dengan menggunakan model prediksi kebangkrutan, dimana model yang 

digunakan adalah model Grover, model Salehi and Mousavi, model Springate, 

dan model Zmijewski. Selanjutnya, data penelitian diuji dengan analisis regresi 

logistik pada program SPSS 23. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui 

bahwa hanya model prediksi Springate yang berpengaruh terhadap opini audit 

going concern. Jika dibandingkan dengan model prediksi yang lain, model 

prediksi Springate dapat memprediksi kebangkrutan lebih baik, karna memiliki 

tingkat koefisien lebih tinggi dengan tingkat signifikan < 0.05. Tetapi, tingkat 

koefisien yang tinggi menyebabkan munurunnya probabilitas untuk mendapatkan 

opini audit going concern. 

Kemudian, model Salehi and Mousavi juga memiliki tingkat koefisien 

tertinggi kedua setelah model Springate dengan tingkat signifikan > 0.05. Yang 

menyebabkan model ini tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern. 

Selanjutnya model Zmijewski yang memiliki tingkat koefisien yang cukup rendah 

dengan tingkat signifikan > 0.05, yang menyebabkan model ini tidak berpengaruh 

terhadap opini audit going concern. Dan terakhir adalah model Grover, dimana 
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model ini mendapatkan tingkat koefisien yang lebih rendah dibandingkan model 

lain dengan tingkat signifikan > 0.05, yang juga menyebabkan model ini tidak 

berpengaruh terhadap opini audit going concern. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh pada penelitian ini, maka 

selanjutnya peneliti akan menyampaikan beberapa saran yang kiranya dapat 

memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. 

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti yakni:  

 

1. Perusahaan  

Prediksi kebangkrutan dengan model prediksi Gover, Salehi and Mousavi, 

Springate dan Zmijewski dapat digunakan oleh manajemen perusahaan untuk 

memprediksi kebangkrutan perusahaan. Dengan mengetahui prediksi 

kebangkrutan lebih awal, manajemen dapat melakukan tindakan pencegahan 

kebangkrutan juga lebih awal, sehingga terhindar dari kebangkrutan tersebut dan 

dapat memperpanjang kelangsungan hidup perusahaan (going concern). 

 

2. Kreditur  

Bagi kreditur, prediksi kebangkrutan dengan menggunakan model prediksi 

kebangkrutan dapat digunakan untuk memutuskan pemberian pinjaman pada 

perusahaan dengan menganalisis kemampuan perusahaan dalam menghadapi 
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krisis awal kebangkrutan dengan mempertimbangkan kebijakan dalam mengawasi 

pinjaman yang telah diberikan.  

 

3. Investor  

Dengan mengetahui prediksi kebangkrutan pada perusahaan, dapat membantu 

investor pada saat akan menilai kemungkinan kondisi keuangan suatu perusahaan 

terkait dengan apakah investor harus menyetor tambahan modal kedalam 

perusahaan tersebut. Hal ini disebabkan karena jika terjadi kebangkrutan dan 

dilanjutkan dengan likuidasi, maka investor merupakan pihak yang terakhir 

menerima hasil sisa proses likuidasi.  

 

4. Bagi peneliti mendatang  

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah populasi sehingga 

nantinya akan mendapatkan sampel yang cukup banyak guna lebih mengetahui 

kondisi perusahaan. Peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan tahun periode 

agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik. Penambahan model prediksi 

juga dapat dilakukan, karena masih banyaknya model-model prediksi yang lain, 

seperti model Altman, model Beaver, dan model Ohlson untuk memperoleh 

tingkat prediksi kebangkrutan yang lebih akurat, sehingga model prediksi yang 

dipilih memiliki ketepatan yang lebih tinggi. 

 


