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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai 

pengaruh ukuran perusahaanclient terhadap kelangsungan usaha auditee pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 

2011 sampai dengan 2016. 

Dari hasil penelitian uji regresi linear sederhana yang dilakukan penulis 

dengan menggunakan program aplikasi pengolahan data SPSS diperoleh 

konstanta sebesar -1,521 artinya, jika ukc nilainya 0 maka usaha auditee -1,521. 

Hasil koefisien regresi sederhana variabel ukc sebesar 0,274 artinya, jika ukc 

nilainya 1 maka kelangsungan usaha auditee akan mengalami peningkatan sebesar 

0,274. 

Dari hasil penelitian uji koefisien determinasi diperoleh kolerasi sebesar 

0,152 atau 15.2%. Hal ini menunjukan bahwa presentasi sumbangan pengaruh 

variabel indenpenden Ukuran Client terhadap variabel Kelangsungan Usaha 

Auditee sebesar 15,2%. Sedangkan sisanya sebesar 74,8% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian iniini yaitu komisaris 

audit, umur perusahaan, tenure audit, resiko audit, reputasi audit.  

Dari hasil penelitian uji t yang dilakukan penulis dengan menggunakan 

program aplikasi pengolah data SPSS secara parsial untuk variabel penelitian 

Ukuran Client menunjukan bahwa pengaruh Ukuran Client yang cerminkan oleh 

total assets adalah positif signifikan terhadap likuiditas. Hal tersebut dapat 

dijelaskan dengan nilai pada persamaan regresinya sebesar 3,068. Koefisien 

bernilai positif yang berarti menunjukan hubungan yang positif antara total assets 

dengan likuiditas dan nilai t hitung > t tabel (3,068 > 2, 01174) dengan nilai 

signifikan 0,004 (sign 0,005) maka Ha ditolak dan Ho diterima. Jadi dapat 

disimpulkan secara parsial ada pengaruh signifikan antara total asset dengan 

likuiditas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Pengaruh positif 
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yang signifikan ini berati bahwa total assets meningkat maka akan memberikan 

banyak pengaruh yang tidak berarti terhadap penurunan laba atau Likuiditas. 

 

5.2 Implikasi Manajerial 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi berbagai 

pihak-pihak yang berkepentingan antara lain: 

a. Bagi peneliti selanjutnya: penelitian kini memiliki keterbatasan yang harus 

diperbaiki oleh peneliti berikutnya yang akan merepliksasi ataupun mengekstensi 

penelitian ini. Memperluas sampel dengan melibatkan lebih banyak perusahaan 

yang diteliti  yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia, agar seluruh perusahaan 

dapat menjadi informasi yang relevan tinggi bagi para pengguna informasi. 

b. Bagi perusahaan, dapat dijadikan sebagai masukan dalam rangka mengamati 

Total Asset maka perlu dikaji ulang variabel yang berpengaruh maupun tidak.
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