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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh likuiditas, solvabilitas, ukuran 

kantor akuntan public (KAP), dan audit fee terhadap kualifikasi opini audit pada 

perusahaan manufaktur di BEI tahun 2016. Kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil uji regresi logistik menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh 

terhadap kualifikasi opini audit. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa 

likuiditas berpengaruh signifikan terhadap keputusan kualifikasi opini audit 

dapat ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Doris febriana 

dan septarina prita dania sofianti (2014), bahwa likuiditas tidak berpengaruh 

terhadap kualifikasi opini audit. Hal ini dikarenakan, auditor tidak hanya 

melihat kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya dalam memberikan kualifikasi opini audit, tetapi juga 

memperhatikan faktor lainnya yang mempengaruhi keuangan perusahan 

seperti kondisi perekonomian pada saat itu atau pun memperhatikan 

pertumbuhan perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan juga dengan teori 

sikap dan perilaku etis Ayuningtyas (2012), mengemukakan alasan bahwa 

jika auditor tidak terlihat independen, maka pengguna laporan keuangan 

semakin tidak percaya atas laporan keuangan yang dihasilkan auditor dan 

opini auditor tentang laporan keuangan perusahaan yang diperiksa menjadi 

tidak ada nilainya. Sejalan dengan Ayuningtyas (2012), independensi juga 

dapat diartikan adanya kejujuran dalam diri auditor dalam 
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mempertimbangkan fakta adanya pertimbangan yang objektif tidak 

memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan 

pendapatnya. 

2. Hasil uji regresi logistik menunjukkan bahwa solvabilitas berpengaruh 

terhadap kualifikasi opini audit. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa 

solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap keputusan kualifikasi opini 

audit dapat diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Alit Sri 

Lestari (2015), bahwa solvabilitas berpengaruh terhadap kualifikasi opini 

audit. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan dalam membayar utang 

jangka panjang dapat memberikan pengaruh positif terhadap kualifikasi 

opini audit terhadap lamanya waktu untuk mengaudit laporan keuangan 

suatu perusahaan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori Time Budget 

Pressure, Parasita dan Adi (2007) mendefinisikan time bugdet pressure 

sebagai waktu yang tersedia untuk melakukan aktivitas tertentu atau 

keadaan dan desakan yang kuat terhadap auditor untuk melaksankan 

langkah-langkah audit yang telah disusun agar bisa mencapai target waktu 

yang telah dianggarkan.  

3. Hasil uji regresi logistik menunjukkan bahwa ukuran kantor akuntan publik 

(KAP) tidak berpengaruh terhadap kualifikasi opini audit. Sehingga 

hipotesis yang menyatakan bahwa ukuran kantor akuntan publik (KAP) 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan kualifikasi opini audit dapat 

ditolak.Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Abdul Rahman (2012), 

bahwa ukuran kantor akuntan publik (KAP) tidak berpengaruh terhadap 
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kualifikasi opini audit. Hasil ini menunjukkan bahwa baik perusahaan besar 

maupun perusahaan kecil, peluang untuk menerima kualifikasi opini audit 

atas hasil audit adalah sama besar tanpa memandang besar kecilnya 

perusahaan tersebut.Hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori sikap dan 

perilaku etis, Theori of attitude and behavior yang menurut Ayuningtyas 

(2012), dipandang sebagai teori yang dapat mendasari untuk menjelaskan 

independensi. Teori tersebut menyatakan, bahwa perilaku ditentukan untuk 

apa orang-orang ingin lakukan (sikap), apa yang mereka pikirkan akan 

mereka lakukan (aturan-aturan sosial), apa yang mereka bisa lakukan 

(kebiasaan) dan dengan konsekuensi perilaku yang mereka pikirkan. Sikap 

menyangkut komponen berkaitan dengan keyakinan, sedangkan komponen 

sikap efektif memiliki konotasi suka atau tidak suka. Sehubungan dengan 

penjelasan diatas, teori ini berusaha menjelaskan mengenai aspek perilaku 

manusia dalam suatu organisasi , khususnya akuntan publik atau auditor 

yaitu meneliti bagaimana perilaku auditor dengan adanya faktor-faktor yang 

mempengaruhi independensi auditor. Sikap yang dimaksud disini adalah 

sikap auditor dalam penampilan berperilaku independen dalam penampilan 

ketika auditor tersebut memiliki sikap independensi yang tinggi  saat 

melaksanakan audit. Auditor diwajibkan bersikap independensi yaitu sikap 

tidak memihak kepentingan siapapun.  

4. Hasil uji regresi logistik menunjukkan bahwa audit fee tidak berpengaruh 

terhadap kualifikasi opini audit. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa 

audit fee berpengaruh signifikan terhadap kualifikasi opini audit dapat 
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ditolak.Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dwi, Yuniadi dan 

Suhartini (2016), bahwa audit fee tidak berpengaruh terhadap kualifikasi 

opini audit. Imbalan jasa dihubungkan dengan banyaknya waktu yang 

digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan, nilai jasa yang diberikan bagi 

klien atau bagi kantor akuntan publik yang bersangkutan. Hasil penelitian 

ini juga sejalan dengan teori Time Budget Pressure, Parasita dan Adi (2007) 

menjelaskan tekanan waktu anggaran tidak hanya dirasakan oleh senior dan 

junior auditor tetapi juga oleh manajer  Manajer sebagai pihak pertama dari 

Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berhubungan dengan klien, termasuk 

dalam melakukan persetujuan dalam penentuan fee. Dalam penentuan fee, 

manager melakuan peninjauan dan penilaian atas klien, untuk kemudian 

memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan audit. Kemudian 

manager menyusun preliminary budget untuk menentukan berapa total cost 

dari penugasan tersebut, sehingga Kantor Akuntan Publik (KAP) dapat 

mengajukan fee yang kemudian akan dibicarakan dengan klien. Setelah 

dicapai persetujuan dalam penentuan fee, baru disusun time budget 

berdasarkan kesepakatan fee. 

5. Secara simultan likuiditas, solvabilitas, ukuran kantor akuntan publik (KAP), 

dan audit fee yang memiliki berpengaruh secara signifikan adalah variabel 

solvabilitas. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Alit Sri Lestari 

(2015), Hal ini menunjukkan bahwa  menilai kemampuan perusahaan dalam 

melunasi semua kewajiban jangka panjang dengan jaminan aktiva atau 

kekayaan yang dimiliki perusahaan hingga perusahaan tutup atau dilikuidasi 
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kemampuan dalam membayar utang jangka panjang dapat memberikan 

pengaruh positif terhadap kualifikasi opini audit .Rasio ini menunjukan 

perbandingan utang dan modal dan merupakan salah satu rasio penting karena 

berkaitan dengan masalah tranding on equity.Sedangkan likuiditas 

dikarenakan, auditor tidak hanya melihat kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya dalam memberikan kualifikasi opini 

audit, tetapi juga memperhatikan faktor lainnya yang mempengaruhi 

keuangan perusahan seperti kondisi perekonomian pada saat itu atau pun 

memperhatikan pertumbuhan perusahaan, Ukuran kantor akuntan publik 

bahwa baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil, peluang untuk 

menerima kualifikasi opini audit atas hasil audit adalah sama besar tanpa 

memandang besar kecilnya perusahaan tersebut, audit fee Dalam penentuan 

fee, manager melakuan peninjauan dan penilaian atas klien, untuk kemudian 

memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan audit. Kemudian 

manager menyusun preliminary budget untuk menentukan berapa total cost 

dari penugasan tersebut, sehingga Kantor Akuntan Publik (KAP) dapat 

mengajukan fee yang kemudian akan dibicarakan dengan klien. Setelah 

dicapai persetujuan dalam penentuan fee, baru disusun time budget 

berdasarkan kesepakatan fee. 

5.2  Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang menjadi kelemahan 

penelitian ini. Keterbatsan-keterbatasan penelitian ini antara lain : 
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1. Dikarenakan penelitian berfokus pada perusahaan manufaktur, maka hasil 

penelitian tidak dapat digunakan untuk menggeneralisasi Kualifikasi Opini 

Audit pada industry lainnya pada periode 2016 

2. Penentuan pengambilan variable independen terbatas dimana hanya ada 4 

(empat) variable independen saja yakni likuiditas, solvabilitas, ukuran 

kantor akuntan public (KAP), dan biaya audit. 

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil pengujian diatas, maka penelitian dapat memberikan 

saran kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut :  

1. Perlu dilakukan Penelitian selanjutnya mungkin dapat mempertimbangkan 

untuk menggunakan objek penelitian selaim perusahaan manufaktut yang 

terdaftar di  BEI. 

2. Penelitian selanjutnya sebaiknya dapat menambah periode pengamatan 

agar  hasil yang didapatkan akan lebih akurat. 

3. Penelitian selanjutnya hendaknya mempertimbangkan  beberapa variabel 

lain yang mungkin mempengaruhi kualifikasi opini audit untuk 

meningkatkan pengetahuan mengenai kualifikasi opini audit di Indonesia. 

 

 

 

 


