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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah adanya pengaruh good 

corporate governance yang dilihat dari mekanisme good corporate governance 

yang terdiri dari kepemilikan manajerial, proporsi komisaris independen dan 

keberadaan komite audit terhadap kemungkinan menerima opini audit going 

concern dari auditor independen pada perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI 

pada periode 2012 – 2016. Penelitian ini dilakukan terhadap 30 sampel 

perusahaan farmasi. 

Berdasarkan pengujian dan analisis data yang telah dilakukan, maka dari 

penelitian ini dapat disimpulkan pengaruh dari masing – masing variabel 

independen terkait pemberian opini audit going concern sebagai berikut :  

1. Variabel kepemilikan manjerial tidak berpengaruh signifikan terhadap

penerimaan opini audit going concern dengan nilai signifikan 0,296 lebih

besar dari 0,05 sehingga Ha ditolak.

2. Variabel komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap

penerimaan opini audit going concern , karena pengurangan atau

penambahan pada anggota dewan komisaris hanya sebatas memenuhi

syarat ketentuan formal jadi banyak atau sedikitnya anggota dewan

komisaris tidak mempengaruhi auditor dalam memberikan opini terkait

going concern.

3. Keberadaan komite audit pada sebuah perusahaan tidak terlalu

berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern , karena

hampir semua perusahaan sudah memiliki komite audit, jadi semakin

banyak jumlah komite audit nya semakin terhindar perusahaan dari
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menerima opini audit going concern. Karena komite audit sendiri bertugas 

untuk melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan 

dikeluarkan emiten atau perusahaan publik kepada publik atau pihak 

otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan hal lainnya meliputi 

dengan informasi keuangan suatu perusahaan publik serta melakukan 

penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang 

berhubungan dengan kegiatan perusahaan publik. 

 

5.2 Implikasi Manajerial 

1. Bagi Perusahaan 

Sebaiknya melakukan pembagian tugas terhadap komisaris independen 

dan komite audit agar dapat melihat dan mengevaluasi kinerja  nya 

sehingga dapat berpengaruh dalam menjalankan tanggung jawab nya 

untuk kelangsungan usaha perusahaan secara efektif yang berkaitan 

dengan pemberian opini auditor kepada perusahaan.  

2. Bagi Investor  

Dengan adanya penelitian ini dapat dilihat bahwa perusahaan yang sudah 

memiliki good corporate governance yang baik dan benar dapat terhindar 

dari menerima opini audit going concern sehingga kelangsungan 

perusahaan bisa terjamin. 
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