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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1

Simpulan
Simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan tentang pengaruh

faktor pergantian auditor, audit report lag, dan reputasi kantor akuntan publik
pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berdasarkan hasil
pengujian menggunakan regresi logistik dengan metode enter adalah sebagai
berikut.
1. Variabel pergantian auditor berpengaruh signifikan terhadap penerimaan
opini audit going concern. Tujuan pelaporan dalam opinion shopping untuk
meningkatkan

(memanipulasi)

hasil

operasi

atau

kondisi

keuangan

perusahaan dengan mengganti auditor independennya. Hal ini menunjukkan
bahwa perusahaan cenderung mengganti auditor independennya apabila pada
tahun berjalan, auditor independen memberikan opini audit going concern.
2. Variabel audit report lag tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan
opini audit going concern. Batas waktu terbitnya laporan keuangan
perusahaan publik diatur oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)
adalah paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan
keuangan atau harus teraudit dalam jangka waktu 90 hari. Laporan keuangan
yang terbit melebihi batas waktu yang telah ditentukan mengindikasikan ada
suatu masalah pada perusahaan tersebut, auditor independen cenderung
memberikan opini audit going concern pada perusahaan yang terlambat
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memberikan laporan keuangannya dari batas waktu yang telah ditentukan
oleh BAPEPAM. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa auditor
terbukti tidak memberikan opini audit going concern meski perusahaan
terlambat menyampaikan pelaporan keuangannya.
3. Hasil pengujian terhadap variabel reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP)
menunjukkan pengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit going
concern. Jadi dapat dikatakan bahwa semakin baik reputasi Kantor Akuntan
Publik, maka kemungkinan perusahaan untuk mendapatkan opini audit going
concern akan semakin kecil.

5.2

Saran
Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:
1. Periodisasi data yang terbatas hanya satu periode dalam satu tahun untuk
memprediksi.

Maka

diharapkan

peneliti

selanjutnya

memperpanjang

periodisasi data penelitian sehingga dapat melihat kecenderungan trend
penerbitan opini audit going concern. Kemampuan prediksi akan lebih baik
apabila digunakan data series yang cukup panjang.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengatasi masalah yang didapat
dari penelitian ini. Diharapkan juga untuk menambah variabel keuangan
seperti rasio keuangan, debt default, atau pertumbuhan perusahaan sehingga
hasil penelitian mampu digunakan untuk memprediksi penerbitan opini audit
going concern dengan lebih tepat dan akurat.
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