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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

       Berdasarkan rumusan masalah, tujuan, landasan teori, hipotesis, dan hasil 

pengujian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut ini: 

1. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Debt Default berpengaruh 

signifikan terhadap penerimaan opini going concern. Apabila perusahaan 

telah gagal membayar utang (Debt default)  maka dapat diperkirakan 

kelangsungan usaha perusahaan tersebut menjadi diragukan. Oleh sebab 

itu kemungkinan besar akan diberikan opini audit  going concern. 

Sebaliknya, semakin kecil kemungkinan perusahaan mengalamai status 

debt default, maka semakin kecil pula kemungkinan perusahaan menerima 

opini going concern. 

2. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Profitabilitas berpengaruh 

signifikan terhadap penerimaan opini going concern. Semakin rendah 

profitabilitas sebuah perusahaan, maka semakin rendah juga kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba sehingga akan menyebabkan 

keraguan auditor atas kelangsungan usaha perusahaan, Sebaliknya, jika 

profitabilitas perusahaan tinggi, berarti semakin tinggi juga kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh laba sehingga tidak akan semakin rendah 

keraguan akan kelangsungan usaha dari perusahaan tersebut. 
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3. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Perusahaan 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan opini going 

concern. Artinya, tinggi atau rendahnya pertumbuhan perusahaan tidak 

signifikan akan mempengaruhi pemberian opini audit going concern. 

4. Variabel Debt Default, Profitabilitas, Pertumbuhan perusahaan 

berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan opini going concern . 

Hal ini mengindikasikan bahwa Debt default, profitabilitas, pertumbuhan 

perusahaan bersama-sama menjadi menjadi pertimbangan dalam 

penerimaan opini going concern. 

 

5.2 Saran 

      Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, maka saran yang dapat diberikan 

adalah Bagi  Peneliti  yang  akan  datang dapat  memasukkan  variabel tambahan  

seperti memasukkan variabel tambahan seperti rasio  keuangan  yang  lain  

sehingga  hasil penelitian  akan  lebih  bisa  memprediksi penerbitan  opini  audit  

going  concern  dengan lebih  tepat.  Selain itu, Peneliti lain juga dapat 

memperpanjang jumlah  tahun  pengamatan sehingga  dapat  melihat 

kecenderungan  trend  penerbitan  opini  audit going  concern  oleh  auditor  

dalam  jangka panjang  dengan  tetap  memperhatikan pembedaan  antara  periode  

krisis  keuangan dengan  periode  k ondisi  keuangan  ekonomi normal. 


