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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh antara kualitas audit, opini 

tahun sebelumnya terhadap opini audit going concern. Setelah dilakukan uji 

statistik didapat kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil uji menunjukkan bahwa  kualitas audit tidak berpengaruh 

terhadap opini audit going concern. Hal ini menunjukkan bahwa 

kualitas audit bukan menjadi pertimbangan utama bagi auditor dalam 

mempertimbangkan opini audit going concern  

2. Hasil uji menunjukkan bahwa opini audit tahun sebelumnya 

berpengaruh signifikan terhadap opini audit going concern. Hal ini 

menunjukkan bahwa perusahaan yang mendapat opini audit going 

concern pada tahun sebelumnya cenderung akan mendapatkan opini 

going concern pada tahun berikutnya. 

3. Hasil uji menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap opini audit going concern. Hal ini 

menunjukkan bahwa kondisi keuangan belum mampu menjadi 

pertimbangan opini audit going concern.  

5.2 Saran 

Adapun saran yang diusulkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Sebaiknya kualitas audit dapat dipertahankan lagi reputasinya 

sebagaimana bahwa kualitas audit tidak terpengaruh dalam 
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pemberian opini audit going concern dan peneliti selanjutnya dapat 

melanjutkan penelitian dengan menggunakan variable lain. 

2. Sebaiknya perusahaan yang mendapatkan opini audit going concern 

pada tahun sebelumnya dapat memperhatikan catatan yang diberikan 

auditor sehingga meminimalisir dalam mendapatkan opini audit 

going concern pada tahun berikutnya. 

3. Sebaiknya kondisi keuangan perusahaan tetap dipertahankan dan 

ditingkatkan apabila memungkinkan sebagai pedoman para dewan 

komisaris dan juga untuk menghindari pemberian opini audit going 

concern. 

5.3  Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan dan diusahakan sesuai dengan prosedur 

ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan sebagai berikut : 

1. Penelitian terbatas dengan objek penelitian yang hanya meneliti pada 

perusahaan manufaktur. Sebaiknya penelitian yang akan datang 

meneliti pada objek yang lebih luas lagi. 

2. Variabel ini dibatasi dengan kualitas audit, opini audit tahun 

sebelumnya dan kondisi keuangan perusahaan terhadap opini audit 

going concern. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan 

variable ukuran perusahaan, rotasi auditor ataupun variable lainnya 

3. Periode yang diteliti hanya selama 5 tahun, dari 2016 sampai 2020. 

Sebaiknya penelitian yang akan datang meneliti dengan periode 

waktu yang lebih lama. 

 

 

 


