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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah diuraikan di Bab IV, penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang meliputi 

tingkat pengembalian aset, rasio utang jangka pendek, rasio lancar, ukuran 

perusahaan, keterlambatan pelaporan, kerugian, dan ukuran KAP terhadap 

variabel dependen yaitu opini audit kelangsungan hidup. Berdasarkan hasil 

pengujiannya dapat disimpulkan bahwa: 

1. Tingkat pengembalian aset tidak berpengaruh signifikan terhadap opini 

audit kelangsungan hidup. Hasil ini bertentangan dengan hipotesis 

pertama (H1 tidak dapat dibuktikan). Hasil penelitian ini konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Januarti dan Fitrianasari (2008), 

Juandini (2009), Sari (2010), Mastiyoh dan Adhariani (2010), Lestari dan 

Supadmini (2011), Sherlita dan Puspita (2012), Alamanda (2013), 

Wulandari (2014), Saifudin dan Trisnawati (2015), Winata dan Marlinah 

(2015), serta Benny dan Dwirandra (2016). 

2. Rasio utang jangka pendek berpengaruh signifikan negatif terhadap opini 

audit kelangsungan hidup. Hasil uji bertentangan dengan hipotesis kedua 

(H2 tidak dapat dibuktikan). Hasil penelitian ini konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Mutchler (1985), Susanti dan Bunandi 

(2014), serta Ha, Nguyen, dan Nguyen (2016),. 

3. Rasio lancar berpengaruh signifikan negatif terhadap opini audit 

kelangsungan hidup. Hasil uji sesuai dengan hipotesis ketiga. Hasil 
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penelitian ini konsisten dengan penlitian yang dilakukan oleh Saifudin 

dan Trisnawati (2015), Susanti dan Bunandi (2014), Sari (2010), Putra 

dan Suryandari (2010), Januarti dan Fitrianasari (2008) serta Ryu dan 

Roh (2007). 

4. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap opini audit 

kelangsungan hidup. Hasil uji sesuai dengan hipotesis keempat. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Melania et 

al (2016), Arsianto dan Rahardjo (2013), Muttaqin dan Sudarno (2012), 

Foroghi dan Shahshahani (2012), Sari (2010), Januarti (2009), Ryu dan 

Roh (2007), serta Santosa dan Wedari (2007). 

5. Keterlambatan pelaporan berpengaruh signifikan negatif terhadap opini 

audit kelangsungan hidup. Hasil uji sesuai dengan hipotesis kelima. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Utama 

dan Badera (2016), Astuti dan Darsono (2012), Januarti dan Fitrianasari 

(2008), Praptitorini dan Januarti (2007), serta Vanstraelen (1999). 

6. Kerugian berpengaruh signifikan positif terhadap opini audit 

kelangsungan hidup. Hasil uji sesuai dengan hipotesis keenam. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Gallizo 

dan Saladrigues (2015), Agustina dan Zulaikha (2013), Hao et al (2011), 

Omer et al (2010), serta Ryu dan Roh (2007). 

7. Ukuran KAP berpengaruh signifikan positif terhadap opini audit 

kelangsungan hidup. Hasil uji sesuai dengan hipotesis ketujuh. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Melania et 

al (2016), Ginting dan Suryana (2014), Ardiani, Nur, dan Azlina (2012), 
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Junaidi dan Hartono (2010), Rahayu (2009), Noverio dan Dewayanto 

(2009), Januarti (2009), serta Ruiz et al (2003). 

5.2 Keterbatasan 

Dalam penelitian ini, penulis mengalami beberapa hambatan, 

diantaranya: 

1. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data yang ada di Bursa Efek 

Indonesia dengan jangka waktu selama lima tahun mulai dari tahun 2011 

sampai 2015 dimana jangka waktu penelitian relatif pendek jika 

dibandingkan dengan penelitian yang lain. 

2. Penelitian hanya menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan 

perusahaan. 

3. Beberapa perusahaan tidak mempublikasikan secara lengkap pada 

website www.idx.co.id maupun situs perusahaan. 

 

 

5.3 Rekomendasi 

Beberapa rekomendasi yang dapat diberikakn adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperpanjang jangka waktu 

penelitian agar dapat mencerminkan distribusi variabel independen dan 

dependen yang digunakan dalam penelitian. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkombinasikan data 

sekunder dengan data primer dengan menyebarkan kuesioner ke auditor 

di Indonesia, agar hasil penelitian dapat lebih mencerminkan kondisi 

yang sebenarnya. 
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3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperoleh laporan keuangan 

dengan mengunjungi langsung ke perusahaan yang bersangkutan atau 

melalui e-mail. 
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