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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan masalah yang dirumuskan, tujuan penelitian yang 

ditetapkan dan perumusan hipotesis serta pembahasan yang didukung 

oleh data dan teori yang relevan, penulis dapat menarik beberapa 

kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran sebagai berikut: 

 

5.1 Kesimpulan 
Kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Audit tenure tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

Opini going concern. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Muthahiroh (2013) dan Siska (2015), 

namun tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Fauzan Syahputra (2017). 

2. Kualitas audit tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

Opini going concern. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Kuswardi (2012), namun tidak 

mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Rivenski (2016) 

dan Dewi dkk (2015). 

3. Audit tenure dan Kualitas audit tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap opini going concern karena besar pengaruh hanya 4,1%. 

Sedangkan sisanya sebesar 95,9% dipengaruhi faktor lain selain 

Audit tenure dan Kualitas Audit, dintaranya adalah Likuiditas, 

Ukuran Perusahaan, Opinion Shopping dll. 
 

5.2 Keterbatasan 
Penulis menyadari bahwa di dalam penelitian ini masih memiliki 

keterbatasan, adapun keterbatasan-keterbatasan tersebut antara lain: 

1. Pemilihan objek penelitian hanya menggunakan perusahaan 

BUMN yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2017 saja. 

2. Penelitian ini hanya menguji pengaruh variabel-variabel audit 

tenure dan kualitas terhadap opini going concern.
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5.3 Saran 
Berdasarkan pembahasan, kesimpulan dan keterbatasan penelitian, 

saran yang dapat diberikan penulis untuk para peneliti selanjutnya adalah 

sebagai berikut: 

1. Para peneliti selanjutnya dapat mempertimbangan untuk 

menambah variabel yang digunakan dalam penelitian seperti 

debt default, disclosure, opinion shopping dll; 

2. Peneliti selanjutnya juga dapat mempertimbangkan untuk 

melakukan penelitian dengan menggunakan objek penelitian 

seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI dan/atau 

mempertimbangkan untuk membandingkan antara penelitian 

yang menggunakan objek penelitian BUMN yang terdaftar di 

BEI dan BUMN yang tidak terdaftar di BEI. 

 


