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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang 

mempengaruhi penerimaan opini audit going concern. Penelitian ini 

menggunakan 40 perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari 

tahun 2013 sampai 2015. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang 

telah dilakukan menggunkan regresi logistic binear, maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dari hasil pengujian Regresi Logistic (Logistic regression) menunjukkan 

bahwa tidak terdapatnya pengaruh variabel Leverage terhadap penerimaan 

opini audit Going Concern. Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil 

penelitian yang dilakukan  oleh hasil Septa Maulinar (2013),  dan Ayu 

Putri Widyantari. 

2. Dari hasil pengujian Regresi Logistic (Logistic regression) menunjukkan 

bahwa terdapatnya pengaruh variabel Audit Lag terhadap penerimaan 

opini audit Going Concern. Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil 

penelitian yang dilakukan  oleh Ayu Putri Widyantari 

3. Dari hasil pengujian Regresi Logistic (Logistic regression) menunjukkan 

bahwa tidak terdapatnya pengaruh variabel Ukuran Perusahaan terhadap 

penerimaan opini audit Going Concern. Hasil penelitian ini tidak 

mendukung hasil penelitian yang dilakukan  oleh Yoshinta Putri Alicia 

(2013) 
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4. Dari hasil pengujian Regresi Logistic (Logistic regression) menunjukkan 

bahwa terdapatnya pengaruh variabel kondisi keuangan terhadap 

penerimaan opini audit Going Concern. Hasil penelitian ini tidak 

mendukung hasil penelitian yang dilakukan  oleh Abdul Rahman (2010). 

5. Dari hasil pengujian Regresi Logistic (Logistic regression) menunjukkan 

bahwa terdapatnya pengaruh variabel Tenure terhadap penerimaan opini 

audit Going Concern. Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Ghaliyah Nimassita Triseptya (2014), dam 

Ayu Putri Widyantari. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang menjadi 

kelemahan penelitian ini. Keterbatasan-keterbatasan penelitian ini antara lain : 

1. Keterbatasan periode pengamatan hanya tiga tahun yakni dari 2013-2013 

dan jumlah sampel penelitian relatif kecil yaitu 40 perusahaan. 

2. Pemilihan objek penelitian hanya menggunakan perusahaan Manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. 

3. Penentuan pengambilan variabel sangat terbatas dimana hanya lima 

variabel dependen saja yakni Leverage, Audit Lag, Ukuran Perusahaan, 

Kondisi Keuangan, dan Tenure.. 

 

5.3 Saran  

Berdasarkan hasil pengujian diatas, maka penelitian dapat memberikan 

saran kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut :  
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1. Pada penelitian selanjutnya jika ingin melakukan penelitian dengan tema 

sejenis sebaiknya memperpanjang periode pengamatan sehingga pengaruh 

dapat dilihat dari jangka waktu yang lebih panjang lagi. 

2. Untuk penelitian yang akan datang diharapkan juga agar dapat menguji 

beberapa variabel atau menambah variabel lain yang diduga memiliki 

pengaruh terhadap  Going Concern. 

 

 

 

 

 

 

 


