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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis di atas diperoleh data-data 

hasil pengujian sebagai berikut : 

1. Kenaikan harga saham setelah pengumuman opini audit Wajar Tanpa

Pengecualian lebih besar dibandingkan sebelum pengumuman opini,

terdapat selisih sebesar 2,8% dari total kenaikan harga saham. Artinya

adalah pengumuman opini audit Wajar Tanpa Pengecualian

memberikan sinyal positif sehingga menarik para investor untuk

berinvestasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Opini Audit

Wajar Tanpa Pengecualian berpengaruh signifikan terhadap harga

saham atau H01 ditolak.

2. Berdasarkan hasil pengujian korelasi antara actual return dengan

harga saham, terdapat hubungan yang cukup kuat yaitu sebesar 0,254

dan 0,426. Artinya jika harga saham di pasaran meningkat maka

pendapatan aktual saham (actual return) akan meningkat, demikian

juga sebaliknya jika harga saham di pasaran menurun maka

pendapatan aktual saham (actual return) akan mengalami penurunan.

3. Dari hasil pengujian Paired Sample T-test t hitung Ketepatan Waktu

sbesar  1,339 jauh lebih kecil dibandingkan t tabel 1,8945. Dengan

demikian H02  diterima artinya tidak terdapat pengaruh yang

signifikan antara Ketepatan Waktu terhadap harga saham.
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4. Pengujian Koefisien Determinasi dilakukan untuk melihat pengaruh

X1 dan X2 terhadap Y secara bersama-sama dengan nilai persentase.

Dari hasil uji tersebut R square yang merupakan sumbangan pengaruh

dari variabel independen terhadap variabel dependen diperoleh nilai

sebesar 9,8%. Jadi dapat disimpulkan bahwa Opini Audit Wajar

Tanpa Pengecualian dan Ketepatan Waktu memiliki pengaruh tetapi

tidak terlalu signifikan terhadap harga saham hanya sebesar 9,8%,

sisanya 90,2 dipengaruhi faktor lain. Dengan demikian H03 diterima.

5.3 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang di dapat, penulis mencoba 

memberikan saran-saran yang mungkin dapat dipergunakan oleh berbagai 

pihak antara lain : 

PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk, PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk, PT 

Asuransi Multi Artha Guna Tbk dan PT. Asuransi Bintang Tbk. 

1. PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk, PT Asuransi Harta Aman Pratama

Tbk, PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk dan PT. Asuransi Bintang

Tbk perlu menjaga internal control yang baik guna mempertahankan

Opini Audit Wajar Tanpa Pengecualian serta lebih meningkatkan

kinerja perusahaan.

2. Perusahaan harus menjaga Internal Control sehingga kinerja

manajemen perusahaan dapat diawasi dengan baik untuk

menghasilkan efisiensi dan efektifitas operasi perusahaan.

3. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan sampel penelitian

yang lebih banyak lagi.

4. Menggunakan hasil opini audit yang berbeda seperti Wajar Tanpa

Pengecualian Dengan Bahasa Penjelas, Opini Wajar Dengan

Pengecualian, dan meneliti tahun-tahun terbaru.
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5. Bagi perusahaan diharapkan agar dapat menyampaikan laporan 

keuangannya secepat mungkin sehingga para pengguna laporan 

keuangan dapat melihat informasi tersebut sebagai pengambilan 

keputusan. 

 

6. Opini Wajar Tanpa Pengecualian memberikan dampak yang baik 

terhadap kenaikan harga saham, oleh sebab itu perusahaan diharapkan 

meyajikan laporan keuangannya dengan baik sesuai dengan standar 

penyusunan laporan keuangan yang berlaku. 

7. Bagi pihak-pihak yang berniat mengadakan penelitian lebih lanjut, 

agar hasil penelitiannya lebih baik sebaiknya menambah jumlah data 

penelitian yang digunakan atau mencari data-data lain yang lebih 

relevan. Sebaiknya peneliti selanjutnya dapat menambah periode 

waktu pengamatan yang lebih panjang, sehingga dapat memberikan 

analisis yang lebih akurat. 
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