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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan variabel bebas 

terhadap variabel terikat berupa opini audit. Variabel bebas tersebut ialah meliputi 

rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio efisiensi, leverage, umur perusahaan, 

pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, direktur independen ukuran KAP. 

Dari hasil uji yang dilakukan pada logistic regression yang telah diuraikan 

pembahasannya pada bab-bab sebelumnya, maka konklusi atas penelitian ini 

ialah: 

1. Variabel indepeden yang memiliki hubungan secara signifikan atas 

dependen opini audit ialah seperti umur perusahaan, asset turnover, 

equity turnover, dan ukuran KAP.  

2. Disisi lain, variabel independen berupa direktur independen, 

pertumbuhan perusahaan, rasio lancar, rasio kas, return on asset, return 

on equity, profit margin, leverage, dan ukuran perusahaan yang juga turut 

merupakan variabel independen pada penelitian ini tidak memiliki 

adanya signifikansi yang berarti terhadap dependen opini audit. 

 

5.1 Keterbatasan 

 Penelitian ini masih tidak sempurna dan memiliki beberapa kekurangan 

yang diperlukan adanya peningkatan yang dihadapi dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Penelitian ini hanya berpatokan atas laporan keunagan yang diterbitkan 

di situs BEI. 

2. Masih ditemukan beberapa perusahaan yang tidak melakukan penerbitan 

laporan keuangan secara komplit untuk periode 2014-2019, sehingga 

data-data tersebut tidak dapat digunakan dalam penelitian. 

3. Penelitian ini hanya menitikfokuskan pada pengujian aspek-aspek yang 

mempengaruhi opini audit seperti rasio keuangan, karakteristik 

perusahaan, tata kelola dan karakteristik audit sehingga terdapat 
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kemungkinan masih ada variabel lainnya yang turut mempengaruhi 

variabel dependen yang diteliti ini namun tidak dimasukkan. 

 

5.3 Rekomendasi 

Setelah diuraikannya kendala yang terdapat pada penelitian ini, dengan 

demikian juga terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan saran untuk 

pengembangan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya agar menjadi lebih 

baik, yaitu: 

1. Variabel-variabel yang hipotesisnya tidak terbuktikan pada penelitian ini 

hendaknya di penelitian selanjutnya dapat digunakan dengan proyeksi 

lain. 

 2. Melakukan penambahan periode atas sampel penelitian agar hasil 

penelitian bisa menjadi semakin akurat dalam memproyeksikan keadaan 

perusahaan yang ada di Indonesia. 

3. Peneliti selanjutnya dapat pula mempertimbangkan untuk melakukan 

penambahan variabel independen lain maupun kontrol yang 

kemungkinan memiliki hubungan yang lebih kuat terhadap opini audit. 
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