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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. Prediksi kebangkrutan tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap penerimaan opini goingconcern. Jadi dapat dikatakan 

bahwasemakin tinggi kemungkinan perusahaan bangkrut maka 

semakin kecil pula kemungkinannya perusahaan menerima opini 

audit going concernHasil penelitian ini tidak sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Rudyawan dan Badera (2012), 

Eko (2013), dan Siregar (2015). 

2. Umur perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap penerimaan opini audit going concern. Jadi dapat 

dikatakan bahwa semakin lama perusahaan berada di dunia bisnis 

maka semakin tinggi kemungkinannya perusahaan menerima 

opini audit going concern. Hasil penelitian ini tidak sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan olehElmawati dan Yuyetta 

(2014). 

3. Independensi dewan komisaris tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern. Jadi 

dapat dikatakan bahwa semakin tinggi independensi dewan 
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komisaris pada perusahaan maka semakin tinggi 

kemungkinannya perusahaan menerima opini audit going 

concern. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Rabiah (2015), Puspitasari dan Rustiana (2014), 

Mada dan Laksito (2013). 

4. Opini audit going concern pada tahun sebelumnya berpengaruh 

signifikan terhadap penerimaan opini audit going concernpada 

tahun berjalan. Jadi dapat dikatakan semakin baik hasil opini 

audit tahun sebelumnya yang diterima perusahaan maka akan 

semakin kecil kemungkinannya perusahaan menerima opini 

going concern pada tahun berjalan Hasil penelitian ini konsisiten 

atau mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ulya (2012), 

Fahmi (2015), dan Yulinartati (2011). 

5. Reputasi auditor tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap penerimaan opini audit going concern. Jadi dapat 

dikatakan semakin tinggi reputasi auditor maka tidak akan 

meningkatkan penerimaan opini audit going concern. Hasil 

penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

olehJunaidi dan Hartono (2010), Hidayanti (2014), dan 

Rahayuningsih (2014) 

6. Variabel kontrol profitabilitas dan likuiditas memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap penerimaan opini goingconcern. 

Sedangkan variabel kontrol lainnya seperti ukuran, pertumbuhan, 
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dan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap penerimaan opini goingconcern. 

 

5.2. Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki keterbatasan antara lain adalah terdapat 

beberapa laporan keuangan yang tidak tersedia maupun tidak lengkap dalam 

pengambilan sampel yang tentunya akan mengurangi jumlah sampel yang 

diteliti dalam penelitian ini. 

 

5.3. Saran 

Adapun saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini 

adalahvariabel kepemilikan perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini 

terdiri dari kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional 

saja.Padahal kepemilikan perusahaan terbagi menjadi tiga, yaitu kepemilikan 

manajerial, institusional dan publik. Maka untuk penelitian selanjutnya dapat 

menambahkan pengukuran lain seperti kepemilikan publik. 


