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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan pada bagian 

sebelumnya maka kesimpulan pada penelitian ini adalah:  

1. Abnormal CFO tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan opini 

going concern. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Xu (2018).  

2. Abnormal PROD tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan 

opini audit going concern. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Xu (2018).  

3. Abnormal DISC tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan opini 

audit going concern. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Xu (2018). 

4. Reputasi auditor tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

penerimaan opini audit going concern. Hasil penelitian ini tidak 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayuningsih (2014). 

5. Independensi dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap 

penerimaan opini audit going concern. Hasil penelitian ini tidak 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rabiah (2015), 

Puspitasari dan Rustiana (2014). 

6. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kepemilikan institusional, ROA dan likuiditas. Variabel kontrol 
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kepemilikan institusional dan ROA memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kemungkinan perusahaan menerima opini going 

concern. Sedangkan variabel kontrol likuiditas tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kemungkinan perusahaan 

menerima opini going concern. 

 

5.2. Saran 

Adapun saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini adalah 

variabel manajemen laba yang digunakan dalam penelitian adalah manajemen 

laba riil saja dengan tiga proksi yaitu abnormal cash flow operations, abnormal 

production costs, dan abnormal discretionary expenses. Padahal ada juga 

manajemen laba berbasis akrual, maka untuk penelitian selanjutnya dapat 

menambahkan pengukuran lain seperti manajemen laba akrual. 

 

 

 

  


	16.G1.0043 - Margaretha Devi Pratiwi.pdf
	Skripsi
	HALAMAN PERSETUJUAN
	Halaman Pengesahan Skripsi
	Pernyataan Keaslian Skripsi
	Halaman Pernyataan Publikasi Karya Ilmiah
	MOTTO DAN PERSEMBAHAN
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR LAMPIRAN
	BAB 1
	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2 Perumusan Masalah
	1.3. Tujuan dan Manfaat penelitian
	1.3.1. Tujuan penelitian
	1.3.2. Manfaat penelitian

	1.4. Kerangka Pikir Penelitian

	Kerangka Pemikiran Penelitian
	Gambar 1.1.
	BAB 2
	LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
	2.1. Landasan Teori
	2.1.1. Teori Agensi
	2.1.2.  Opini Audit
	2.1.3. Opini Audit Going Concern
	2.1.4. Manajemen Laba
	2. Debt Covenant Hypothesis
	3. Political Cost Hypothesis

	2.1.5. Manajemen Laba Riil
	2.1.5.1.     Abnormal cash flow operations
	2.1.5.2.  Abnormal production costs
	2.1.5.3. Abnormal discretionary expenses

	2.1.6. Reputasi Auditor
	2.1.7. Independensi Dewan Komisaris

	2.2. Pengembangan Hipotesis
	2.2.1. Manajemen Laba Riil
	2.2.1.1. Abnormal cash flow operations (Abnormal CFO)
	2.2.1.2. Abnormal production costs (Abnormal PROD)
	2.2.1.3. Abnormal discretionary expenses (Abnormal DISC)

	2.2.2. Reputasi Auditor
	2.2.3. Independensi Dewan Komisaris


	BAB 3
	METODE PENELITIAN
	3.1. Populasi dan Sampel Penelitian
	3.2. Jenis dan Sumber Data Penelitian
	3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
	3.3.1.  Variabel Dependen
	3.3.2. Variabel Independen
	3.3.2.1. Manajemen laba riil
	3.3.2.2. Reputasi Auditor
	3.3.2.3. Independensi Dewan Komisaris

	3.3.3. Variabel Kontrol
	3.3.3.1. Kepemilikan Institusional
	3.3.3.2.  Return On Asset
	3.3.3.3. Likuiditas


	3.4. Metode Analisis Data Penelitian
	3.4.1. Statistik Deskriptif
	3.4.2. Uji Regresi
	3.4.3. Menilai Kelayakan Model Regresi
	3.4.4. Menilai Model Fit dan Keseluruhan Model (Overall Model Fit)
	3.4.5. Koefisien Determinasi
	3.4.6. Matriks Klasifikasi (Menilai Ketepatan Prediksi)
	3.4.7. Menguji Hipotesis


	BAB 4
	HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN
	4.1. Statistik Deskriptif

	Statistik Deskriptif
	Tabel 4.1
	Frekuensi Variabel Dummy
	Tabel 4.2
	4.2. Pengujian Kelayakan Model

	Hosmer dan Lemeshow’s Goodness of Fit Test
	Tabel 4.3
	Tabel Klasifikasi
	Tabel 4.4
	Tabel Iteration History -2 Log Likelihood
	Tabel 4.5
	Nagelkerke R Square
	Tabel 4.6
	4.3. Pengujian Hipotesis

	Hasil Pengujian Hipotesis
	Tabel 4.7
	4.4. Pembahasan
	4.4.1. Abnormal Cash Flow from Operation (H1)
	4.4.2. Abnormal Production Costs (H2)
	4.4.3. Abnormal Discretionary Expenses (H3)
	Hasil pengujian ketiga ditolak dan menunjukan bahwa abnormal DISC tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern. Kemungkinan penjelasan dari temuan ini dapat disebabkan jenis manajemen laba ini tidak terlalu mem...
	4.4.4. Reputasi Auditor (H4)
	4.4.5. Independensi Dewan Komisaris (H5)
	4.4.6. Variabel Kontrol


	BAB 5
	PENUTUP
	5.1. Kesimpulan
	5.2. Saran

	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN
	Lampiran 1. Data Sampel Perusahaan
	Lampiran 2. Data Uji Statistik
	Lampiran 3. Output SPSS


