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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh 

ukuran perusahaan dan financial distress pada opini audit going concern dengan 

rotasi auditor sebagai variabel moderasi pada perusahaan infrastruktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2021 dengan menggunakan 

analisis regresi logistik maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap penerimaan opini audit 

going concern pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2021. 

2. Financial distress memiliki pengaruh terhadap penerimaan opini audit 

going concern pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2021. 

3. Rotasi auditor tidak dapat memoderasi pengaruh ukuran perusahaan 

terhadap kemungkinan penerimaan opini audit going concern pada 

perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

pada tahun 2014-2021. 

4. Rotasi auditor tidak dapat memoderasi pengaruh financial distress 

terhadap kemungkinan penerimaan opini audit going concern pada 

perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

pada tahun 2014-2021. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan keterbatasan yang dapat dijadikan 

bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya agar mendapatkan hasil penelitian 

yang lebih baik lagi. Keterbatasan tersebut antara lain: 

1. Ruang lingkup pada penelitian ini hanya mencakup salah satu sektor 

perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu sektor infrastruktur, 

sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan kepada sektor 

perusahaan lain. 
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2. Penelitian ini hanya menggunakan dua variabel independen yang 

mempengaruhi penerimaan opini audit going concern yaitu ukuran 

perusahaan dan financial distress. Masih terdapat variabel independen 

lain yang mampu menjelaskan dan kemungkinan memiliki pengaruh 

terhadap penerimaan opini audit going concern. 

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini maka penulis memberikan saran bagi 

manajemen perusahaan, investor dan peneliti selanjutnya sebagai berikut: 

1. Bagi manajemen perusahaan 

Berdasarkan hasil penelitian ukuran perusahaan dan kondisi financial 

distress berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern, 

sehingga disarankan kepada manajemen untuk meningkatkan laba 

bersih dan total aset serta meningkatkan dan mempertahankan sistem 

manajemen yang ada untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan. 

Perusahaan tidak perlu mengganti auditor dengan tujuan tidak 

mendapatkan opini audit going concern, karena apabila perusahaan 

memiliki kesangsian atas kelangsungan hidup perusahaan maka 

perusahaan akan tetap mendapat opini audit going concern. 

2. Bagi investor 

Berdasarkan hasil penelitian ukuran perusahaan dan kondisi financial 

distress mempengaruhi penerimaan opini audit going concern, sehingga 

disarankan sebelum mengambil keputusan dalam berinvestasi investor 

dapat melihat total aset dan menghitung Z’Score perusahaan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya. 

Disarankan agar peneliti selanjutnya dapat melakukan perubahan atau 

penambahan variabel independen seperti opini audit tahun sebelumnya, 

debt default, atau pertumbuhan perusahaan agar pengujian lebih dapat 

menjelaskan opini audit going concern. 

  


