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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan 

Perusahaan,Profitabilitas, Likuiditas, Leverage,  dan Ukuran Perusahaan Terhadap 

Opini Audit Going concern. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kuantitatif. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder 

dan data diperoleh dari situ www.idx.go.id . Teknik penentuan sampel 

menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah sampel 13 perusahaan 

food and beverage tahun 2012-2016. Teknik analisis data menggunakan analisis 

regresi logistik dengan menggunakan program SPSS versi 20. Hasil temuan 

menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan, profitabilitas,likuiditas dan ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap opini going concern sedangkan 

leverage berpengaruh signifikan terhadap opini going concern.   

Kata kunci :  Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, 

Ukuran Perusahaan, Opini Going Concern. 

 

Abstract 

This study aims to determine the effect of Company Growth, Profitability, 

Liquidity, Leverage, and Company Size Against Audit Opinion Going concern. 

The approach used in this study is a quantitative approach. The data in this study 

is secondary data and data obtained from there www.idx.go.id. The technique of 

determining the sample using purposive sampling technique with the number of 

samples of 13 food and beverage companies in 2012-2016. Data analysis 

technique used logistic regression analysis using SPSS version 20 program. The 

findings show that sales growth, profitability, liquidity and firm size have no 

significant effect to going concern opinion while leverage has significant effect to 

going concern opinion. 

Keywords: Sales Growth, Profitability, Liquidity, Leverage, Company Size, 

Going Concern Opinion. 

 

1. PENDAHULUAN 

Peraturan Pemerintah No.64 Tahun 1999 menyatakan bahwa untuk meningkatkan 

efisiensi dan daya saing perekonomian nasional, maka diperlukan kemudahan 

untuk memperoleh informasi keuangan tahunan perusahaan yang diperoleh dari 

laporan keuangan perusahaan. Informasi keuangan dapat digunakan oleh 

masyarakat dan dunia usaha sebagai dasar untuk pengambilan keputusan (Sari dan 

Rahardja, 2012). Going concern adalah kelangsungan hidup suatu badan usaha 

dan merupakan asumsi dalam pelaporan keuangan suatu entitas sehingga, jika 

http://www.idx.go.id/
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entitas mengalami kondisi yang sebaliknya entitas tersebut menjadi bermasalah 

(Petronela, 2004). Going concern disebut juga sebagai kontinuitas akuntansi yang 

memperkirakan suatu bisnis akan terus berlanjut dalam waktu tidak terbatas. 

Asumsi going concern berarti suatu badan usaha dianggap akan mampu 

mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu panjang dan tidak akan 

dilikuidasi dalam waktu jangka pendek (Hani et al. 2003). 

Pertumbuhan perusahaan mengindikasikan kemampuan sebuah 

perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Pertumbuhan 

perusahaan diproksikan dengan pertumbuhan penjualan. Perusahaan yang 

mengalami pertumbuhan berarti perusahaan tersebut mampu meningkatkan 

volume penjualannya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penjualan yang 

meningkat menunjukkan aktivitas operasional perusahaan berjalan dengan 

semestinya. Dengan demikian, penjualan yang meningkat akan memberikan 

peluang kepada perusahaan dalam meningkatkan laba dan mempertahankan 

kelangsungan hidupnya (going concern) (Andika dan Ekayani 2013). 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan dengan seluruh aktiva yang tersedia (Syamsuddin 2001: 63). Laba 

sering digunakan sebagai penilai kinerja dari sebuah perusahaan. Profitabilitas 

sebuah perusahaan juga akan sangat mempengaruhi keputusan bisnis dari 

investor/kreditor. Penelitian terdahulu yang dilakukan Susanto (2009), Kristiana 

(2012) dan Sutedja (2010) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap 

penerimaan opini going concern. Namun hasil dari penelitian tersebut berbeda 

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

Sussanto dan Aquariza (2012). Hal ini sangat menarik untuk diteliti, karena 

apabila sebuah perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba, 

maka auditor cenderung akan memberikan opini going concern. Auditor sebagai 

pihak ketiga yang independen memiliki tanggung jawab untuk menilai kewajaran 

atas laporan keuangan yang diterbitkan, sehingga diharapkan pengguna laporan 

keuangan akan dapat mengambil keputusan bisnis dengan tepat. Likuiditas 

merupakan suatu indikator untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk 

membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo 
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dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia (Syamsuddin 2001: 41). Apabila 

sebuah perusahaan tidak memiliki kemampuan melunasi kewajiban jangka 

pendeknya, maka operasional perusahaan akan terganggu dan hal ini dapat 

menyebabkan auditor ragu atas kemampuan perusahaan dalam mempertahankan 

kelangsungan usahanya. Auditor, dalam hal ini, dipandang sebagai pihak 

independen yang bertugas untuk menilai kewajaran laporan keuangan agar 

laporan keuangan dapat dipakai oleh prinsipal untuk mengambil keputusan bisnis 

yang tepat. Penelitian yang dilakukan oleh Susanto (2009) dan Sussanto dan 

Aquariza (2012) menyatakan bahwa likuiditas yang diproksikan dengan current 

ratio tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. Ukuran 

perusahaan dapat dilihat dari kondisi keuangan perusahaan misalnya besarnya aset 

total. Santoso dan Diyanti (2010) mengungkapkan bahwa faktor ukuran 

perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit going 

concern. Penelitian tersebut membuktikan bahwa dengan ukuran perusahaan yang 

semakin besar maka perusahaan dapat menjamin kelangsungan usahanya. 

Sebaliknya Junaidi dan Hartono (2010) menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

tidak menunjukkan pengaruh signifikannya dalam opini audit going concern. 

2. METODE  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2011:80). Populasi 

dalam penelitian ini adalah perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesi periode 2012-2016.  

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder kuantitatif yang berupa 

laporan keuangan yang diambil dari situs www.idx.co.id periode tahun 2012-

2016. Opini Audit Going concern adalah Opini Audit yang dikeluarkan oleh 

auditor karena terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam 

mempertahankan kelangsungan hidupnya (SPAP, 2011). Opini audit going 

concern ini diukur dengan menggunakan variabel dummy dimana kategori 1 

untuk auditee yang menerima opini audit going concern dan kategori 0 untuk 

http://www.idx.co.id/
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auditee yang menerima opini audit non going concern Siregar dan Rahman 

(2012). 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Tabel 1 Statistik Deskriptif 

Variabel       Minimum Maksimum Mean Std. Deviasi 

Pertumbuhan 

Penjualan 
-0,77 4,03 0,2183 0,58056 

Profitabilitas -0,07 3,63 0,1583 0,47250 

Likuiditas 0,17 7,60 2,0523 1,46669 

Leverage 0,06 1,08 0,4628 0,16823 

Ukuran 

Perusahaan 
25,03 32,15 28,9298 1,63617 

Opini Going 

Concern 
0,00 1,00 0,2500 0,43667 

 

Pertumbuhan Perusahaan adalah sebuah skala untuk mengukur seberapa baik 

perusahaan mempertahankan posisi ekonominya, baik dalam industrinya maupun 

dalam kegiatan ekonomi secara keseluruhan (Suryana dan Ginting, 2014). Data 

yang digunakan penelitian ini memiliki nilai minimum -0,77, nilai maksimum 

4,03, nilai rata-rata 0,2183, dan nilai Std. Penyimpangan 0,58056. Rasio 

profitabilitas mengukur kemampuan para eksekutif perusahaan dalam 

menciptakan tingkat keuntungan baik dalam bentuk laba perusahaan maupun nilai 

ekonomis atas penjualan, aset bersih perusahaan maupun modal sendiri 

(Raharjaputra,2009:205). Data yang digunakan penelitian ini memiliki nilai 

minimum -0,07, nilai maksimum 3,363, nilai rata-rata 0,1583, dan nilai Std. 

Penyimpangan 0,47250. Rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek tepat pada jangka waktunya 

(Sartono, 2000:62). Data yang digunakan penelitian ini memiliki nilai minimum 

0,17, nilai maksimum 7,6, nilai rata-rata 2,0523, dan nilai Std. Penyimpangan 

1,4669. Rasio Laverage mengukur mengenai seberapa besar perusahaan dibiayai 

dengan utang. Data yang digunakan penelitian ini memiliki nilai minimum 0,0,06, 

nilai maksimum 1,08, nilai rata-rata 0,4628, dan nilai Std. Penyimpangan 
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0,16823.Ukuran perusahaan klien merupakan besarnya ukuran sebuah perusahaan 

yang diukur berdasarkan total aset. Data yang digunakan penelitian ini memiliki 

nilai minimum 25,03, nilai maksimum 32,15, nilai rata-rata 0,25, dan nilai Std. 

Penyimpangan 0,43667. 

3.2 Analisis Regresi Logistik (Logistic Regression) 

Tabel 2 Hasil Analisis Regresi Logistik 

Variabel Koefisien ß Wald Sig. Keterangan 

Pertumbuhan Penjualan 

(pp) 
-0,452 0,311 0,577 H1 Ditolak 

Profitabilitas (prof) 1,083 1,155 0,282 H2 Ditolak 

Likuiditas (lik) -0,592 1,852 0,174 H3 Ditolak 

Leverage (lev) 6,359 4,977 0,026 H4 Diterima 

Ukuran Perusahaan (up) 0,323 1,954 0,162 H5 Ditolak 

Konstanta -12,722 3,085   

R Square Negelkerke 0,287    

Sumber: Data IDX 2012-2016 

OCG  = -12,722 - 0,452 PP + 1,083 PROF - 0,592 LIK + 6,359 LEV + 0,323 UP 

+ e Hasil persamaan  regresi diatas mampu diintepretasikan per masing-masing 

variabel sebagai berikut: 

Nilai koefisien konstan sebesar -12,722 dan bertanda negatif menunjukkan 

bahwa apabila pertumbuhan penjualan, profitabilitas, likuiditas, leverage, dan 

ukurasn perusahaan dalam keadaan konstan maka opinin audit going concern 

sebesar 12,722. Koefisien variabel pertumbuhan perusahaan sebesar -0,452 dan 

bertanda negatif menunjukkan  bahwa tingkat pertumbuhan perusahaan meningkat  

maka akan semakin menurunkan opini audit going concren begitu juga sebaliknya 

jika pertumbuhan perusahaan menurun maka akan meningkatkan  opini audit 

going concern. Koefisien variabel profitabilitas sebesar 1,083 dan bertnda positif 

menunjukkan bahwa apabila tingkat profitabilitas  meningkat maka semakin 

mendapatkan opini audit going concren begitu juga sebaliknya jika profitabilitas 

menurun maka akan mengalami penurunan pada opini audit going concern. 

Kofisien variabel likuiditas sebesar -0,592 dan bertanda negatif menunjukkan 

bahwa likuiditas meningkat  maka akan semakin menurunkan opini audit going 
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concren begitu juga sebaliknya jika likuiditas menurun maka akan meningkatkan  

opini audit going concern. Koefisien variabel leverage sebesar 6,359 dan bertnda 

positif menunjukkan bahwa apabila Leverage meningkat maka semakin 

mendapatkan opini audit going concren begitu juga sebaliknya jika leverage 

menurun maka akan mengalami penurunan pada opini audit going concern. 

Koefisien variabel ukuran perusahaan sebesar 0,323 dan bertanda positif 

menunjukkan bahwa apabila ukuran perusahaan sama besar maka semakin 

mendapatkan opini audit going concren begitu juga sebaliknya jika ukuran 

perusahaan menurun maka akan mengalami penurunan pada opini audit going 

concern. 

3.3 Uji Kelayakan Model Regresi    

Uji ini merupakan pengujian yang dilakukan untuk melihat seberapa besar 

pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen 

(Ghozhali, 2011). Metode yang digunakan dengan Hosmer dan Lomeshow Test.  

Hasil analisis yang didapat secara ringkas dibuat dalam tabel berikut ini: 

Tabel 3 Hasil Uji Kelayakan Model Metode Hosmer and Lemeshow Test 

 Chi-Square Sig. 

Model 2,263 0,972 

Sumber: Data IDX, 2012-2016 

Hasil analisis yang ditunjukkan Tabel 3 dapat dijelaskan bahwa nilai yang 

dihasilkan dalam metode Hosmer dan Lomeshow Test 2,263 dengan sig.0,972 

oleh karena nilai sig. 0,972 lebih besar daripada 0,05 maka dapat dikatakan model 

dapat diterima atau dapat dinyatakan Fit. 

3.4 Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square) 

Koefisien determinan merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengukur 

seberapa besar kekuatan variabel independen dapat menjelaskan variabel 

dependen (Gozhali, 2011). Dalam penjelasan tersebut dapat dibuat ketentuannya 

dalah 0 < R
2
 <1 dengan metode negelkerke. 

Tabel 4 Hasil Koefisien Determinan 

Keterangan Nilai 

R Square 0,287 
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Negelkerke 

Sumber: Data IDX 2012-2016 

Hasil Tabel 4 menyatakan nilai R Square dengan metode Negelkerke 

menunjukkan 0,287 (28,7%). Hal ini memberikan gambaran terhadap model 

regresi pertumbuhan penjualan, profitabilitas, likuiditas, leverage dan ukuran 

perusahaan terhadap opini going concern adalah 28,7% dan masih ada hasil lain 

yang mampu memberikan pengaruh dengan variabel lain 71,3%. 

3.5 Menilai Model Fit  (Overall Model Fit Test) 

Model ini digunakan untuk menilai data yang digunakan memiliki model fit atau 

tidak. Model ini dengan melihat Omnibus Tests of Model Coefficient dengan 

membandingkan nilai signifikansi pada Chi-square terhadap nilai sig. 0,05. Hasil 

yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: 

Tabel 5 Hasil Model Fit Metode Omnibus Test 

 Chi-Square Sig. 

Model 12,942 0,024 

Sumber: Data IDX, 2012-2016 

Berdasarkan  hasil yang ditunjukkan Tabel 5 diatas menunjukkan bahwa 

nilai signifikaan Chi-Square 0,024 lebih kecil daripada nilai sig. 0,05 maka dapat 

dinyatakan setiap penambahan variabel dalam model akan mampu memperbaiki 

model fit-nya. 

Uji ini pada dasarnya digunakan untuk melihat secara parsial variabel 

penjelas berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen (Ghozali, 

2011). Dalam output SPSS, hasil analisis ditunjukkan dengan tabel Variable in the 

Equation.  Hasil analisis secara ringkas ditunjukkan tabel berikut ini: 

Tabel 6 Hasil Uji t 

Variabel Wald Sig. Keterangan 

Pertumbuhan 

Perusahaan (pp) 
0,311 0,577 H1 Ditolak 

Profitabilitas 

(prof) 
1,155 0,282 H2 Ditolak 

Likuiditas (lik) 1,852 0,174 H3 Ditolak 

Leverage (lev) 4,977 0,026 H4 Diterima 
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Ukuran 

Perusahaan (up) 
1,954 0,162 H5 Ditolak 

Sumber: Data IDX 2012-2016 

Nilai yang dihasilkan pada pertumbuhan perusahaan dengan uji wald yang 

dilihat nilai Sig. 0,577 > 0,05 maka dapat dikatakan pertumbuhan perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap opini going concern sehingga H1 ditolak.Nilai yang 

dihasilkan pada profitabilitas dengan uji wald yang dilihat nilai Sig. 0,2828 > 0,05 

maka dapat dikatakan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap opini audit  going 

concern sehingga H2 ditolak.Nilai yang dihasilkan pada likuiditas dengan uji wald 

yang dilihat nilai Sig. 0,174  > 0,05 maka dapat dikatakan likuiditas tidak 

berpengaruh terhadap opini audit going concern sehingga H3 ditolak.Nilai yang 

dihasilkan pada leverage dengan uji wald yang dilihat nilai Sig. 0,026 < 0,05 

maka dapat dikatakan leverage berpengaruh terhadap opini going concern 

sehingga H4 diterima.Nilai yang dihasilkan pada ukuran perusahaan dengan uji 

wald yang dilihat nilai Sig. 0,162 > 0,05 maka dapat dikatakan ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap opini going concern sehingga H5 ditolak. 

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan perusaha 

tidak berpengeruh terhadap opini audit going concern yang dibuktikan dengan 

faktor sebesar -0,452 dan nilai t sig. 0,577 lebih besar daripada 0,05 atau nilai 

wald statistic 0,311 lebih kecil dari Chi Square 3,841. Berarti H1 

ditolak..Pertumbuhan perusahaan yang positif tidak bisa diasumsikan akan secara 

otomatis berpengaruh positif terhadap laba yang diperoleh perusahaan. 

Peningkatan beban operasional juga harus diperhitungkan, beban operasional 

yang lebih tinggi dari peningkatan penjualan akan mengakibatkan laba bersih 

yang negatif dan berdampak pada menurunnya saldo laba ditahan perusahaan. 

auditor tidak mempertimbangkan variabel pertumbuhan perusahaan dalam 

memberikan opini audit going concern karena peningkatan penjualan belum tentu 

berbanding lurus dengan peningkatan laba. 

Hasil ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan Sari dan Wahyuni 

(2014) pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap opini going concern. 

Ginting dan Suryana (2014) juga menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan 
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berpengaruh terhadap opini going concern. Semakin tinggi rasio pertumbuhan 

perusahaan semakin kecil kemungkinan auditor menerbitkan opini audit going 

concern (Seiawan dan Rahayu, 2015). Sebaliknya semakin rendah rasio 

pertumbuhan penjualan semakin besar kemungkinan auditor menerbitkan opini 

audit going concern. Hal ini dikarenakan pertumbuhan perushan yang rendah 

mengindikasi entitas akan mengalami kebangkrutan sehingga tidak dapat 

melanjutkan kegiatan operasinya (Sari dan wahyuni, 2014). 

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas tidak 

pengaruh terhadap opini going concern yang dibuktikan dengan faktor sebesar 

1,083 dan nilai t sig. 0,282 lebih besar daripada 0,05 atau nilai wald statistic 1,155 

lebih kecil dari Chi Square 3,84 berarti H2 ditolak..Pemberian opini audit going 

concern mengindikasikan bahwa perusahaan berada dalam kondisi keuangan yang 

tidak baik yang ditandai dengan rasio profitabilitas yang rendah. Profitabilitas 

yang rendah dapat menentukan opini audit un going concern artinya belum tentu 

opini yang dilakukan auditor mampu memastikan perusahaan dapat 

mempertahankan kelangsungan hidup dikarenakan, auditor tidak hanya 

mempertimbangkan rasio profitabilitas, tetapi juga melihat faktor-faktor lain 

seperti potensi kebangkrutan yang lain. Karena profitabilitas yang tinggi tidak 

selalu mencerminkan baiknya kinerja perusahaan.  

Profitabilitas yang tinggi tidak disertai dengan penekanan biaya, akan 

menyebakan profitabilitas kurang masikmal dan hasil ini tidak sesuai dengan 

penelitian Saifudin dan Trisnawati (2016) menyatakan bahwa profitabilitas 

berpengaruh terhadap opini going concern. Setiawan dan Suryono (2015) juga 

menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap opini audit going concern 

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas tidak 

berpengaruh terhadap opini audit going concern yang dibuktikan dengan faktor 

sebesara -0,592 dan nilai t sig. 0,174 lebih besar daripada 0,05 atau nilai wald 

statistic 1,852 lebih kecil dari Chi Square 3,841 berarti H3 ditolak. Ukuran 

likuiditas perusahaan yang lebih menggambarkan tingkat likuiditas perusahaan 

ditunjukkan dengan cara current ratio (aset lancar terhadap kewajiban lancar). 

Dengan analisis keuangan ini dapat diketahui kekuatan serta kelemahan yang 



10 
 

dimiliki oleh perusahaan. Rasio tersebut memberikan indikasi apakah perusahaan 

memiliki kas yang cukup memadai untuk memenuhi kewajiban finansialnya, 

besarnya piutang cukup rasional, efisiensi manajemen persediaan, perencanaan 

pengeluaran investasi yang baik, dan struktur modal yang sehat sehingga tujuan 

memaksimumkan kemakmuran pemegang saham dapat dicapai.Auditor dalam 

memberikan opini audit going concern tidak hanya melihat kemampuan 

perusahaan tersebut dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan 

aset lancar yang dimiliki, akan tetapi lebih cenderung melihat kondisi keuangan 

secara keseluruhan (Susanto 2009). Likuiditas yang diproksikan dengan current 

ratio tidak dapat dijadikan tolak ukur yang pasti untuk menentukan kelangsungan 

usaha sebuah perusahaan, namun, current ratio dapat dijadikan sebagai alat bantu 

dalam mengukur kondisi keuangan perusahaan (Susanto 2009 dan Hani et al., 

2003 dalam Susanto 2009). 

Menurut Noverio dan Dewayanto (2011) bahwa perusahaan yang memiliki 

kondisi keuangan (likuiditas) tidak sehat pun bisa memiliki opini un going 

concern. Hal ini disebabkan auditor melihat potensi-potensi perusahaan untuk 

dapat mempertahankan hidupnya. Potensi-potensi tersebut antara lain perusahaan 

masih bisa memperoleh laba pada tahun berikutnya, walaupun pada periode 

sebelumnya auditor telah mengeluarkan opini audit going concern atau 

perusahaan masih memiliki modal dari penerbitan saham baru. Namun apabila 

potensi tersebut tidak ada dalam perusahaan dan perusahaan tersebut masuk dalam 

kategori ungoing concern, akan menimbulkan keraguan atas opini yang 

dikeluarkan auditor tersebut. 

Dan hasil ini tidak sesuai dengan Sari dan Rahayu (2015) likuiditas 

berpengaruh terhadap opini going concern. Aprinia dan Hermanto (2016) juga 

menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap opini going concern. 

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa leverage berpengaruh 

signifikan terhadap opini audit going concern yang dibuktikan dengan faktor 

6,359 nilai t sig. 0,026 lebih besar daripada 0,05 atau nilai wald statistic 4,977 

lebih besar dari Chi Square 3,841 berarti H4 diterima. Leverage yang diproksi 

dengan debt ratio ini merupakan rasio yang mengukur seberapa tinggi atau rendah 
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aset perusahaan yang dibiaya oleh hutang. Tingginya nilai debt ratio 

mengindikasikan proporsi total hutang yang lebih besar dalam pembiayaan 

kegiatan perusahaan. Hal ini akan mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan 

karena hutang mempunyai beban yang bersifat tetap. Semakin tinggi nilai debt 

ratio juga menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin buruk yang kemudian 

dapat menimbulkan ketidakpastian perusahaan untuk mempertahankan 

kelangsungan usahanya. Sehingga hutang yang besar akan berdampak besar juga 

dalam pemberian opini audit  going concern.  

Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian Setiawan dan Suryono (2015) 

leverage berpengaruh terhadap opini audit going concern. Petrus dan Dewi (2016) 

juga menyatakan bahwa leverage berpengaruh terhadap opini going concern 

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak 

pengaruh terhadap opini audit going concern yang dibuktikan dengan faktor 

sebesar 0,323 nilai t sig. 0,162 lebih besar daripada 0,05 atau nilai wald statistic 

1,954 lebih kecil dari Chi Square 3,841 berarti H5 ditolak. Ukuran perusahaan  

yang diproksi dengan logaritma total aset. Pengunaan logaritma total aset dinilai 

dapat mewakili ukuran perusaahaan karena dapat meggambarkan kemampuan 

suatu perusahaan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban maupun kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba dengan total aset yang dimiliki oleh 

perusahaan. Perusahaan yang besar dianggap mampu dalam menyelesaikan 

kewajibannya dan dapat mempertahankan kelangsungan usahanya sahanya dalam 

pemberian opini audit going concern. 

Hasil ini tidak berpengaruh dikarenakan ukuran perusahaan bukan 

merupakan patokan dalam pemberian opini audit going concern. Praptitorini dan 

Januarti (2007) dalam Kristiana (2012) menyatakan bahwa kelangsungan hidup 

usaha selalu dihubungkan dengan kemampuan manajemen dalam mengelola 

perusahaan agar bertahan hidup. Oleh karena itu, meskipun sebuah perusahaan 

tergolong dalam perusahaan kecil, namun jika perusahaan tersebut memiliki 

manajemen dan kinerja yang bagus sehingga mampu bertahan dalam jangka 

panjang maka semakin kecil potensi mendapatkan opini going concern.Hasil ini 

juga tidak sesuai dengan penelitian Alichia (2013) perusahaan dengan ukuran 
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besar memiliki probabilitas lebih besar untuk memenangkan persaingan atau 

bertahan dalam industri. Menurut Aprinia dan Hermanto (2016) ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap opini audit going concern. 

4. PENUTUP 

4.1 Simpulan 

Hasil dari hipotesis pertama, pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

opini audit going concern. Hal ini didukung oleh hasil uji t yang memperoleh nilai 

signifikasi 0,577 > 0,05. Hasil dari hipotesis kedua, profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap opini audit going concern. Hal ini didukung oleh hasil uji t 

yang memperoleh nilai signifikasi 0,282 > 0,05. Hasil dari hipotesis ketiga, 

likuiditas tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern. Hal ini didukung 

oleh hasil uji t yang memperoleh nilai signifikasi 0,174 > 0,05. Hasil dari 

hipotesis keempat, laverage berpengaruh signifikan terhadap opini audit going 

concern. Hal ini didukung oleh hasil uji t yang memperoleh nilai signifikasi 0,026 

< 0,05. Hasil dari hipotesis kelima, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

opini audit going concern. Hal ini didukung oleh hasil uji t yang memperoleh nilai 

signifikasi 0,162 > 0,05. 

4.2 Saran  

Bagi manajemen perusahaan sebaiknya dapat meningkatkan kinerjanya agar 

pengelolaan perusahan semakin baik dan jauh dari opini auditor mengenai going 

concern. Bagi para investor dapat memperhatikan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi kelangsungan hidup usaha perusahaan sehingga bisa membantu 

untuk mempertimbangkan keputusan investasi. Model yang dihasilkan dalam 

penelitian ini sebesar 28,7% artinya kelima variabel yang diteliti yaitu 

pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, likuiditas, leverage  dan ukuran 

perusahaan belum mempu menjelaskan secara keseluruhan faktor-faaktor yang 

mempengaruhi opini audit going concern sehigga perlu adanya tambahan variabel 

independen lain yang memiliki peluang dalam mempengaruhi opini audit going 

concern. 
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