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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan pada bagian 

sebelumnya maka kesimpulan pada penelitian ini adalah : 

1. Audit lag tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini 

audit going concern sehingga H1 ditolak. Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Januarti (2009) dan Knechel dan 

Vanstraelen (2007). 

2. Adanya penerimaan opini audit tahun sebelumnya tidak berpengaruh 

terhadap penerimaan opini audit going concern sehingga H2 ditolak. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuanda (2011). 

3. Semakin besar perusahaan tersebut maka cenderung auditor tidak 

memberikan opini audit going concern sehingga H3 diterima. Hal ini 

didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Januarti (2009), Santosa 

dan Wedari (2007), Ryu dan Roh (2007), Knechel dan Vanstraelen 

(2007), Ohlson (1980), Diyanti (2010), Gustini (2010), Geiger dan 

Raghunandan (2002), Numan dan Willekens (2011).  

4. Semakin tinggi debt default akan meningkatkan penerimaan opini 

audit going concern sehingga H4 diterima. Hal ini didukung oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Januarti (2009), Ramadhany (2004), 
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Praptitorini dan Januarti (2007), Tamba dan Siregar (2009), Ryu dan 

Roh (2007), Gustini (2010), Geiger dan Raghunanda (2002). 

5. Auditor Tenure tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan 

opini audit going concern sehingga H5 ditolak. Hal ini didukung 

dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Januarti dan 

Fitrianasari (2008). 

6. Rasio Profitabilitas yang diproksikan dengan ROA suatu perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern 

sehingga H6 ditolak. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Januarti dan Fitrianasari (2008) dan Juandini 

(2011). 

7. Semakin cepat perusahaan dapat memenuhi semua kewajibannya 

maka auditor akan cenderung tidak memberikan opini audit going 

concern sehingga H7 diterima. Hal ini didukung penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Januarti dan Fitrianasari (2008), 

Gustini (2010), Juandini (2011), dan William (2002) 

 

5.2. Implikasi 

Penelitian ini memiliki implikasi yaitu agar suatu perusahaan tidak 

mendapatkan opini audit going concern, hendaknya bagi perusahaan yang 

telah mendapatkan opini audit going concern dapat meningkatkan kondisi 

keuangannya tiap tahun dan menyelesaikan masalah hutang – hutangnya 

baik hutang jangka pendek maupun jangka panjangnya untuk menjaga 
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kelangsungan hidupnya. Pertumbuhan laba suatu perusahaan yang positif, 

total aktiva yang besar, perusahaan tidak mengalami masalah dalam 

pembayaran hutang – hutangnya, dan laporan audit yang dikeluarkan lebih 

cepat merupakan cara perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan 

hidupnya.   

 

5.3. Saran 

Adapun saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagi Akademisi 

Untuk penelitian selanjutnya : 

a. Untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan, peneliti 

menyarankan menggunakan variabel lain selain rasio 

profitabilitas dan rasio likuiditas yaitu rasio solvabilitas atau 

biasa disebut rasio leverage. Rasio Solvabilitas terdiri dari 

Total Debt to Equity Ratio dan Total Debt to Total Asset 

Ratio.  

b. Untuk variabel rasio profitabilitas yang diproksikan dengan 

ROA, peneliti menyarankan dapat menggunakan proksi lain 

seperti Gross Profit Margin, Net Profit Margin, Earning 

Power of Total Investment, dan  Return on Equity. 



76 
 

 
 

c. Untuk rasio likuiditas yang diproksikan dengan Quick Ratio, 

peneliti menyarankan dapat menggunakan proksi lain yaitu 

Current Ratio dan Cash Ratio.  

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, debt 

default, dan rasio likuiditas yang diproksikan dengan Quick Ratio 

mempengaruhi penerimaan opini audit going concern. Untuk 

tetap menjaga kelangsungan hidupnya, maka perusahaan harus 

memiliki total aset yang cukup besar dan dalam membayar hutang 

jangka panjang maupun hutang jangka pendek jangan sampai 

lebih dari batas jatuh tempo karena perusahaan bisa dikatakan 

kurang likuid dalam membayar para deposannya. Selain itu, 

variabel – variabel tersebut dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan perusahaan untuk tetap menjaga kelangsungan 

hidupnya. 

3. Bagi Investor 

Sebelum memutuskan berinvestasi pada sebuah perusahaan, maka 

para investor harus memperhatikan kondisi suatu perusahaan dari 

kelima variabel yang berpengaruh tersebut untuk mengetahui  

kelangsungan hidup perusahaan. 

4. Bagi Auditor 

Apabila perusahaan berpotensi terancam kelangsungan hidupnya 

pada tahun berjalan dan opini audit going concern belum 
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diberikan maka variabel ukuran perusahaan, auditor tenure, dan 

rasio likuiditas yang diproksikan dengan Quick Ratio dapat 

dijadikan pertimbangan oleh auditor sebagai hal-hal yang 

menyebabkan adanya permasalahan going concern. 

 

5.4. Keterbatasan 

Pada penelitian ini memiliki keterbatasan – keterbatasan sebagai 

berikut : 

1. Variabel audit lag hanya diukur dengan jumlah hari antara 

periode akuntansi sampai dikeluarkannya laporan audit. Padahal, 

hampir seluruh perusahaan di BEI baik manufaktur atau non 

manufaktur telah mengeluarkan laporan auditnya tepat waktu 

sesuai dengan peraturan BAPEPAM yaitu selambat-lambatnya 

pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan 

keuangan tahunan. 

2. Variabel auditor tenure hanya diukur dengan jumlah tahun 

dimana KAP meletakkan perikatan yang sama. Padahal, hampir 

seluruh perusahaan di BEI baik manufaktur atau non manufaktur 

menggunakan KAP yang sama untuk mengaudit laporan 

keuangan mereka rata – rata tiga sampai lima tahun sesuai dengan 

peraturan BAPEPAM yaitu mengharuskan adanya pergantian 

KAP lima tahun dan auditor tiga tahun yang mengaudit sebuah 

perusahaan secara berturut – turut. 
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