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BAB V
KESIMPULAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini menguji pengaruh profitabilitas, likuiditas dan pertumbuhan

perusahaan, terhadap penerimaan opini audit going concern dengan menggunakan

analisis regresi logistik dengan menggunakan variable dumy. Berdasarkan hasil

penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan uji t yang dilakukan, Nilai signifikansi variabel pertumbuhan

perusahaan lebih besar dari 0,05 yaitu 0,824 atau 0,824 > 0,05 dan nilai thitung

sebesar 0,223 lebih kecil dari nilai ttabel 1.66412 atau 0,223 < 1.66412, maka

dapat disimpulkan H0 diterima yang artinya Secara parsial pertumbuhan

perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan

opini audit going concern

2. Berdasarkan uji t yang dilakukan, Nilai signifikansi variabel likuiditas (CR)

lebih besar dari 0,05 yaitu 0,326 atau 0,326 > 0,05 dan nilai thitung sebesar

0,989 lebih kecil dari nilai ttabel 1.99006 atau 0,989 < 1.99006maka dapat

disimpulkan Ho diterima yang artinya variabel likuiditas (CR) secara parsial

Likuiditas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan opini

audit going concern,

3. Sedangkan variabel profitabilitas, berdasarkan uji t yang dilakukan, Nilai

signifikansi variabel profitabilitas (ROA) lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,003 atau

0,003 < 0,05 dan nilai thitung sebesar -3.030 lebih kecil dari nilai ttabel 1.66412

atau -3.030 < 1.66412maka dapat disimpulkan Ho ditolak yang artinya
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variabel profitabilitas (ROA) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap

penerimaan opini audit going concern, hal ini dikarenakan dengan tingkat

profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan dapat mengelola

aset lancarnya menjadi laba, sehingga dapat dikatakan kemungkinan

perusahaan untuk mendapatkan opini audit going concern semakin kecil.

4. Berdasarkan uji F yang dilakukan, maka disimpulkan H0 ditolak dan H1

diterima, yang artinya bahwa semua variabel independen secara serentak dan

signifikan mempengaruhi variabel dependen .

5.2. Keterbatasan

Adapun keterbatasan pada penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini terbatas pada periode penelitian yang hanya menggunakan

periode waktu 3 (tiga) tahun dengan sampel yang terbatas yaitu 28 perusahaan

per tahun.

2. Penelitian ini hanya hanya menggunakan 3 variabel independen yaitu

profitabilitas, likuiditas dan pertumbuhan perusahaan, sementara terdapat

banyak faktor lain yang berpengaruh terhadap opini going concern.

5.3 Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu :

1. Memperluas penelitian dengan menambahkan sampel penelitian dari seluruh

perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia

2. periode pengamatan yang lebih panjang sehingga hasil yang diperoleh akan

dapat menggambarkan kondisi yang sesungguhnya.
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3. Untuk perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian ini

ataupun perusahan diluar sampel penlitian ini diharapkan dapat

memperhatikan factor-faktor tersebut sebagai tolak ukur untuk mengetahui

kemmpuan perusahaan dalam melangsungkan usahanya.

4. Untuk para investor dan calon investor dapat menggunkan rasio-rasio tersebut

sebagai tolak ukur untuk mengambil keputusan untuk menanamkan modalnya

pada perusahaaan tersebut.


