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PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, OPINI AUDIT TAHUN 

SEBELUMNYA, LEVERAGE DAN PERTUMBUHAN PERUSAHAAN 

TERHADAP PENERIMAAN OPINI AUDIT GOING CONCERN (STUDI 

PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI 

TAHUN 2012-2016). 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan 1) Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

penerimaan opini audit going concern. 2) Menganalisis pengaruh opini audit 

tahun sebelumnya terhadap penerimaan opini audit going concern. 3) 

Menganalisis pengaruh leverage terhadap penerimaan opini audit going concern. 

4) Menganalisis pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap penerimaan opini 

audit going concern. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini laporan keuangan perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2012-2016. Teknik pengambilan 

sampel menggunakan metode purposive sampling, sehingga didapatkan sampel 

sebanyak 35 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2012-2016. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap penerimaan opini going concern. Opini audit tahun 

sebelumnya berpengaruh terhadap penerimaan opini going concern. Pertumbuhan 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini going concern. Leverage 

tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini going concern.  

Kata kunci: Ukuran Perusahaan, Opini Audit Tahun Sebelumnya, Leverage dan Opini 

Going Concern.   

 

ABSTRACT 

This study aims at 1) Analyzing the influence of company size on the acceptance 

of going-concern audit opinion. 2) Analyzing the influence of the previous year's 

audit opinion on the acceptance of going-concern audit opinion. 3) Analyzing the 

influence of leverage on the acceptance of going-concern audit opinion. 4) 

Analyzing the influence of company growth on the acceptance of going-concern 

audit opinion. The type of research used in this study is quantitative. The 

population in this study is the financial statements of Manufacturing companies 

listed on the Stock Exchange during the period 2012-2016. The sampling 

technique uses purposive sampling method, so that a sample of 35 manufacturing 

companies is listed on the Indonesia Stock Exchange in 2012-2016. Based on the 

results of the study it is known that the size of the company influences the 

acceptance of going concern opinion. The previous year's audit opinion 

influenced the acceptance of going concern opinion. The company's growth does 

not affect the acceptance of going concern opinion. Leverage does not affect the 

acceptance of going concern opinion. 

Keywords: Company Size, Previous Year Audit Opinion, Leverage and Opinion 

Going Concern. 
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1. PENDAHULUAN 

Bagi para investor pengeluaran opini going concern sangat berguna 

dalam membuat keputusan yang tepat dalam berinvestasi. Kondisi keuangan 

perusahaan perlu untuk mengetahui sehat tidaknya sebagai anggapan dasar 

untuk para investor yang ingin menentukan investasinya tentang 

kelangsungan hidup perusahaan yang dipilihnya. Adanya kesempatan 

perusahaan agar dapat memperoleh opini going concern yang mana 

ditentukan pada keadaanya yang sesungguhnya perusahaan tersebut 

sedangkan pihak pengelola dalam mengelola perusahaan dengan sebaik 

mungkin.  

Dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang disajikan maka 

perilaku manajemen harus terpenuhi. Maka hal tersebut peran seorang auditor 

independen untuk memberikan opini atas kewajiban setiap laporan keuangan 

atas laporan laba rugi komperehensif, laporan laba ditahan, laporan arus kas 

dan dan laporan posisi keuangan. Bahkan dengan adanya hal tersebut 

diharapkan para penyedia modal atau investor dan pemegang kepentingan 

lainnya dapat membuat keputusan untuk berinvenstasi, kredit, dan keputusan 

alokasi sumber daya lainnya yang lebih tepat berdasarkan informasi yang 

telah diaudit oleh pihak independen. Peran auditor sebagai pengaudit laporan 

keuangan perusahaan diharapkan dapat melakukan pemeriksaan dengan 

profesional sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan. 

Menurut IAI (2009) going concern adalah asumsi dasar untuk 

penyusunan laporan keuangan dalam perusahaan yang diasumsikan tidak 

bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material 

skala usahanya. Dengan adanya going concern, suatu entitas dianggap 

mampu mempertahankan kegiatan usahanya untuk jangka panjang dan tidak 

akan dilikuidasi dalam jangka pendek. Dengan laporan audit dapat modifikasi 

tentang going concern adalah suatu keadaan dalam penilian auditor terdapat 

resiko audit yang mempertahankan bisnisnya dimasa yang akan datang. 

Faktor yang mendorong auditor untuk mengeluarkan opini going concern 
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penting untuk diketahui karena opini going concern dapat dijadikan referensi 

investor yang berkaitan dengan investasinya.  

Ukuran perusahaan merupakan suatu kondisi keuangan perusahaan 

yaitu besarnya jumlah aset yang di miliki oleh company. Auditor sebagai 

pengaudit dapat mengeluarkan mengeluarkan berupa opini audit going 

concern pada perusahaan baik skal abesar mauun skala kecil. Semakin besar 

perusahaan yang diaudit maka semakin kecil kemungkinan perusahaan 

menerima opini audit going concern. Menurut penelitian Ginting dan Suryana 

(2014) opini going concern cenderung lebih dibutuhkan oleh perusahaan 

kecil untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaannya. 

Menurut penelitian Dewayanto (2011) opini audit merupakan opini 

audit yang diterima oleh perusahaan yang telah diaudit pada tahun-tahun 

sebelumnya. Audit yang menerima opini audit going concern pada tahun-

tahun sebelum dianggap memiliki masalah dengan kelangsungan hidup 

perusahaannya, sehingga kemungkinan besar seorang auditor dapat 

memberikan untuk mengeluarkan opini audit going concern pada tahun-tahun 

berikutnya. 

Pertumbuhan perusahaan diindikasikan sebagai kemampuan suatu 

perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Menurut 

penelitian Krissindiastuti dan Rasmini (2016) perusahaan yang mempunyai 

rasio pertumbuhan laba relatif baik dan positif cenderung memiliki potensi 

untuk mendapatkan opini baik yang lebih besar. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat 

ditarik rumusan sebagai berikut: 1) Apakah ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap penerimaan opini audit going concern? 2) Apakah opini audit tahun 

sebelumnya berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern? 3) 

Apakah leverage berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going 

concern? 4) Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap 

penerimaan opini audit going concern? 

Dari uraian tersebut untuk perumusan di atas, maka penelitian ini 

memiliki beberapa tujuan, yaitu: 1) Menganalisis pengaruh ukuran 
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perusahaan terhadap penerimaan opini audit going concern. 2) Menganalisis 

pengaruh opini audit tahun sebelumnya terhadap penerimaan opini audit 

going concern. 3) Menganalisis pengaruh leverage terhadap penerimaan opini 

audit going concern. 4) Menganalisis pengaruh pertumbuhan perusahaan 

terhadap penerimaan opini audit going concern. 

 

2. METODE PENELITIAN 

2.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Dimana data sekunder daat 

diartikan sebagai data yang diperoleh melalui data-data atau dokumen yang 

telah dipublikasikan pada laporan keuangan disetiap perusahaan yang 

digunakan, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui 

dokumen (Sugiyono, 2005). 

2.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penyusunan penelitian ini dilakukan melalui objek penelitian dimana 

penelitian ini dilakukan di Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. 

2.3 Populasi 

Menurut Sugiyono (2012) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

mana terdiri atas objek / subjek yang mempunyai kuantitas atau karakteristik 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dapat memahami dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Dalam populasi ini menggunakan data suatu perusahaan yang 

mana perusahaan tersebut dapat dilihat di laporan keuangan BEI selama 

periode 2012-2016. 

2.4 Sampel 

Menurut Sugiyono (2012) sampel adalah sebagian dari jumlah 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah dengan metode purposive sampling. Sebagai kriteria dalam 

pengambilan sampel peneliti menggunakan dasar sebagai berikut: 

a. Perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di BEI tahun 2012-2016 

b. Perusahaan yang tidak didelisting di BEI setiap tahun penelitian yaitu 

2012-2016 
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c. Perusahaan manufaktur yang mempublikasikan data laporan keuangan di 

BEI selama tahun penelitian secara terus menerus. 

d. Perusahaan manufaktur yang telah diaudit oleh auditor independentt 

selama tahun penelitian yaitu tahun 2012-2016 

2.5 Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh laporan keuangan dari 

Bursa Efek Indonesia yang diperoleh dari www.idx.co.id dan data laporan 

keuangan tersebut diperoleh melalui annual report yang telah dikonsuldasikan 

atau telah diaudit oleh auditor independentt pada perusahaan sebagai sampel. 

2.6 Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel Dependent 

Menurut Sugiyono (2012) variabel dependent adalah variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. 

Variabel dependent dalam penelitian ini adalah opini audit going 

concern. Variabel dalam penelitian ini diukur menggunakan variabel 

dummy, yang mana kode 1 untuk opini audit going concern, sedangkan 

kode 0 untuk opini audit non going concern. 

Opini aduit going concern adalah merupakan opini audit yang 

dikeluarkan oleh seorang auditor guna memastikan bahwa perusahaan 

tersebut dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka 

waktu yang ditentukan. 

2. Variabel Independent 

Variabel independent merupakan variable yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependent 

Menurut (Sugiyono, 2014). Variabel independentt yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Ukuran Perusahaan  

Menurut Malleret (2008) ukuran perusahaan merupakan suatu 

skala yang menentukan besar/kecilnya perusahaan yang dapat dilihat 

dari nilai equity, nilai penjualan, jumlah karyawan, dan nilai total 

http://www.idx.co.id/
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aktiva yang merupakan variabel konteks yang mengukur tuntutan 

pelayanan atau produk organisasi. Dalam penelitian ini variabel 

ukuran perusahaan menggunakan natural log total asset. Karena 

total aset perusahaan bernilai milyaran rupiah, maka hal ini dapat 

disederhanakan dengan mentransformasikan ke dalam logaritma 

natural. 

b. Opini Audit Tahun sebelumnya 

Menurut penelitian Rahayu dan Pratiwi (2011) auditor dalam 

memberikan opini audit perlu untuk mempertimbangkan opini audit. 

Opini audit going concern ini akan menjadi faktor pertimbangan 

penting auditor untuk mengeluarkan kembali opini audit going 

concern pada tahun berikutnya. Pengukuran dari variabel ini 

menggunakan variabel dummy, yang mana kode 1 berarti jika 

perusahaan menerima opini going concern pada tahun sebelumnya 

oleh auditor, sedangkan kode 0 berarti jika perusahaan menerima 

opini non going concern tahun sebelumnya oleh auditor.  

c. Leverage 

Leverage adalah pengguna aset dan sumber dana (sources of 

funds) oleh perusahaan yang memiliki beban tetap dengan maksud 

agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. 

Penggunaan hutang pada tingkat tertentu akan dapat mengurangkan 

biaya modal perusahaan karena biaya atas hutang merupakan 

pengurangan atas pajak perusahaan dan meningkatkan harga saham. 

          Total Hutang 

     DER = ––––––––––––– 

           Total Asset 

d. Pertumbuhan Perusahaan 

Menurut penelitian Krissindiastuti dan Rasmini (2016) 

perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang positif cenderung 

dapat mempertahankan kelangsungan usahanya. Dalam penelitian ini 

variabel pertumbuhan perusahaan diukur berdasarkan sales growth 

ratio atau rasio pertumbuhan penjualan.  
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Rasio pertumbuhan perjualan merupakan rasio yang mengukur 

kemampuan perusahaan dalam meningkatkan penjualan 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

 

 

 

Keterangan:  

Pbt= Penjualan bersih tahun sekarang 

Pbt-1= Penjualan bersih tahun sebelumnya 

 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi logistik. Dengan pengujian hipotesis tersebut di atas peneliti 

menggunakan analisis multivariat yaitu dengan variabel dummy, sehingga 

alat uji tersebut dianggap mampu untuk menganalisis pengaruh variabel 

Ukuran perusahaan, Opini Audit Tahun Sebelumnya, Pertumbuhan 

Perusahaan dan Leverage terhadap opinion going concern. 

Langkah-langkah pengujian sebagai berikut : 

a. Menilai Model Fit (Overall Model Fit Tes) 

Dalam menilai model fit peneliti menggunakan overall model fit 

test dimana model tersebut dianggap mampu mengetahui hipotesis yang 

telah disajikan tersebut. Hipotesis untuk menilai model fit adalah apabila 

Ho : model yang dihipotesiskan fit dengan data dan H1 : model yang 

dihipotesiskan tidak fit dengan data. Adapun dalam menilai overall 

model fit terhadap data penelitian sebagaimana terlihat dalam tabel 1. 

 

 

 

 

 

 

 

RPP= 
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Tabel 1 

Perbandingan Nilai -2log L 

 

Iteration -2 Log likelihood 

Step 0 

Step 1 

110,799 

102.729 

        Sumber : Data sekunder diolah, 2018 

Dalam penilaian hasil keseluruhan yang ditampilkan dalam model 

regersi peneliti menggunakan metode -2 log likelihood (LL) dimana jika 

terjadi penurunan angka -2 log likelihood pada blok kedua dibanding 

dengan blok pertama maka dapat disimpulkan bahwa regresi yang 

digunakan baik. Berdasarkan hasil pada tabel 4.4 untuk tahap pengujian 

ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai -2 Log Likelihood 

(2LL) pada awal (Block Number = 0) dengan nilai -2 Log Likelihood (-

2LL) pada akhir (Block Number = 1). Nilai -2LL awal adalah sebesar 

110,799. Setelah semua data dimasukkan untuk kelima variabel 

independen, maka nilai -2LL akhir menunjukkan adanya penurunan 

sebesar 102,729. Adanya penurunan likelihood (-2LL) ini berarti model 

regresi yang lebih baik atau dengan kata lain model fit.  

b. Menganalisa Koefisen Determinasi (Nagelkerke R Square) 

Pengujian dengan menggunakan nagelkerke R square dilakukan 

guna mengetahui besarnya pengaruh variabel independen dapat 

mempengaruhi variabel dependen. Berdasarkan nilai koefisien 

determinasi pada model regresi logistic ditunjukkan oleh nilai 

Nagelkerke R Square sebagaimana terlihat dalam tabel 2. 

Tabel 2 

Nilai Nagelkerke R Square 

 

Step -2 Log 

likelihood 

Cox & Snell 

R Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 62,272 0,182 0,410 

Sumber : Data sekunder diolah, 2018 
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Nilai Nagelkerke R Square sebesar 0,410 yang berarti kemampuan 

variabel Ukuran perusahaan, Opini Audit Tahun Sebelumnya, 

Pertumbuhan Perusahaan dan Leverage sebesar 41,0% dalam 

memprediksi variabel opini audit going concern sedangkan variasi 

variabel lain yang tidak diteliti sebesar 59,0%. 

c. Menilai Kelayakan Model Regresi 

Untuk melihat uji keyalakan model tersebut peneliti menggunakan 

metode Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test. Hosmer and 

Lemeshow’s Goodness of Fit Test guna mengetahui hipotesis yang 

diajukan tersebut dengan data empiris yang dicocokan atau sesuai dengan 

model yang digunakan tersebut (ada atau tidaknya perbedaan antara 

model dengan data sehingga model dapat dikatakan Fit). Jika nilai 

statistic Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test sama dengan atau 

kurang dari 0,05, maka hipotesis nol ditolak yang berarti ada perbedaan 

signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga Goodness of 

Fit Test tidak layak digunakan karena model tidak dapat mempengaruhi 

nilai observasinya. Sebaliknya, jika nilai statistik Hosmer and 

Lemeshow’s Goodness of Fit Test lebih besar dari 0,05, maka hipotesis 

tidak dapat ditolak dan berarti model dapat diterima karena cocok dengan 

data yang disajikannya. 

Tabel 3 

Kelayakan Model Regresi 

 
Step Chi-square Df Sig. 

1 11,938 8 0,154 

   Sumber : Data sekunder diolah, 2018 

Berdasarkan hasil yang disajikan pada tabel di atas diketahui nilai 

dari pengujian Hosmer and Lemeshow adalah sebesar 0,154. Hasil 

tersebut berarti dapat dikatakan bahwa   diterima, hasil tersebut 

dikarenakan nilai statistic Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit Test 

lebih besar daripada alpha yang digunakan yaitu 0,05,  dengan demikian 
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hasil tersebut menjawab hipotesis yang disajikan yang berarti model 

dapat mempengaruhi nilai observasi atau dapat dikatakan pula model 

dapat diterima karena sesuai dengan observasinya. 

d. Matrik Klasifikasi Model 

Matrik klasifikasi ditunjukkan dengan kekuatan prediksi dari suatu 

model regresi yang digunakan untuk memprediksi mempengaruhi 

penerimaan opini audit going concern pada perusahaan manufaktur di 

BEI.Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4 nilai matrik klasifikasi dapat 

dilihat dari Classification Table 4. 

Tabel 4 

Matrik Klasifikasi Model 

 

Observed 

Predicted 

 Opini 

Percentage 

Correct 

 Opini non 

going concern 

Opini going 

concern 

Step 0 Opini Tidak memberikan 160 0 100,0 

Memberikan 12 3 20,0 

Overall Percentage   93,1 

Sumber : Data sekunder diolah, 2018 

Berdasarkan hasil yang telah ditunjukkan untuk kekuatan prediksi 

dari suatu model regresi untuk memprediksi kemungkinan perusahaan 

memberikan dengan adanya opini going concern tersebut diketahui nilai 

sebesar 93,1%. Hal ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan model 

regresi yang digunakan, terdapat sebanyak 160 laporan keuangan yang 

diberikan tidak memberikan opini going concern dari total 175 laporan 

keuangan. Kekuatan prediksi model perusahaan yang memberikan opini 

going concern sebanyak 12 laporan keuangan. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa tingkat prediksi model adalah sebesar 93,1% di 

mana 93,1% dalam memberikan opini going concern muaupun tidak 

memberikan opini going concern dapat memprediksi model yang telah 

ditentukan. Artinya kemampuan prediksi dari model dengan variabel 

Ukuran perusahaan, Opini Audit Tahun Sebelumnya, Pertumbuhan 
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Perusahaan dan Leverage secara statistik dapat memprediksi sebesar 

93,1%. 

e. Model Regresi 

Model parameter dan interprestasinya untuk menilai hasil analisis 

regresi logistic peneliti menggunakan model persamaan yang 

memasukkan semua variabel independen sebagai variabel penjelas, yang 

dapat dilihat dari variable in the equation. Adapun hasil estimasi 

parameter dapat dilihat melalui koefisen regresi (Variables in The 

Equatian) dimana pengujian koefisien regresi tersebut menggunakan 

regresi logistic sebagaimana dalam tabel 5. 

Tabel 5 

Hasil Regresi 

 

  

B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 
  

Step 1
a
 UP .123 .057 4.635 1 .031 1.130 

OA 3.301 .805 16.832 1 .000 27.146 

PP .038 .146 .067 1 .796 1.038 

LEV -.051 .074 .482 1 .488 .950 

 Constant -6.901 1.562 19.524 1 .000 .001 

     Sumber : Data sekunder diolah, 2018 

Adapun persamaan model dari tabel tesebut di atas diketahui 

sebagai beriktu: 

       p (SWITCH) 

Ln ––––––––––––– = -6,901 + 0,123UP + 3,301OA  + 0,038PP – 0,051 LEV 

      1-p (SWITCH)    

Hasil interpretasi yang dijelaskan tersebut sebagai dasar model 

regresi yang terbentuk sebagai berikut: 

1. Variabel Ukuran Perusahaan (UP) menunjukkan koefisien regresi 

sebesar 0,123 yang bernilai positif dengan tingkat signifikansi 0,031 

yang lebih kecil dari  (5%). Jadi dapat disimpulkan bahwa ukuran 

perusahaan (UP) berpengaruh terhadap opini going concern. 
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2. Variabel Opini Audit Tahun Sebelumnya (OA) menunjukkan 

koefisien regresi sebesar 3,301 yang bernilai positif dengan tingkat 

signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari  (5%). Jadi dapat 

disimpulkan bahwa Opini Audit Tahun Sebelumnya (OA) 

berpengaruh terhadap opini going concern. 

3. Variabel Pertumbuhan Perusahaan (PP) menunjukkan koefisien 

regresi sebesar 0,067 yang bernilai positif dengan tingkat 

signifikansi 0,796 yang lebih besar dari  (5%). Jadi dapat 

disimpulkan bahwa Pertumbuhan Perusahaan (PP) tidak berpengaruh 

terhadap opini going concern. 

4. Variabel Leverage (LEV) menunjukkan koefisien regresi sebesar   

0,051 yang bernilai positif dengan tingkat signifikansi 0,488 yang 

lebih besar dari  (5%). Jadi dapat disimpulkan bahwa Leverage 

(LEV) tidak berpengaruh terhadap opini going concern. 

 

3.2 Pembahasan 

Pengujian hipotesis dengan regresi logistik dengan taraf of signifikan 

(sig.), kemudian dibandingkan dengan nilai signifikan     yang digunakan, 

yaitu 0,05 atau 5%. Apabila tingkat signifikansi < 0,05, maka H1 diterima, 

jika tingkat signifikan > 0,05, maka Ho dapat ditolak, sedangkan nilai     

atau koefisien regresi pada tabel tersebut menunjukan hubungan antara 

variabel independen dan variabel dependen. 

a. Pengaruh ukuran perusahaan (UP) berpengaruh terhadap penerimaan 

opini going concern. 

Variabel Ukuran Perusahaan (UP) menunjukkan koefisien regresi 

sebesar 0,123 dengan Wald sebesar 4,635 yang berarti bernilai positif 

dengan tingkat signifikansi 0,031 yang lebih kecil dari  (5%). Jadi dapat 

disimpulkan bahwa ukuran perusahaan (UP) berpengaruh terhadap 

penerimaan going concern opinion. Hal ini disebabkan karena 

pertumbuhan aktiva dapat diikuti dengan kemampuan audite untuk 

meningkatkan saldonya, dengan demikian KAP dalam melaksanakan 
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proses auditing pada perusahaan terpengaruh pada ukuran perusahaan 

besar atau kecil. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Dewayanto (2011), Wibisono (2013), Rahayu dan Pratiwi (2011), Ginting 

dan Suryana (2014), Wibisono (2013) Krissindiastuti dan Rasmini (2016) 

yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 

penerimaan opini going concern sedangkan penelitian ini tidak sesuai 

dengan Ginting dan Suryana (2014) yang menyatakan ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap penerimaan going concern opinion. 

b. Pengaruh Opini Audit tahun sebelumnya terhadap penerimaan opini going 

concern. 

Variabel Opini audit tahun sebelumnya menunjukkan koefisien 

regresi sebesar 3,301 dan nilai Wald sebesar 16,832 yang bernilai positif 

dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari  (5%). Jadi dapat 

disimpulkan bahwa Opini audit tahun sebelumnya berpengaruh terhadap 

penerimaan going concern opinion. Hal ini dikarenakan aktivitas untuk 

mencari auditor yang mau mendukung perlakuan akuntansi yang diajukan 

oleh manajemen untuk mencapai tujuan pelaporan perusahaan. Tujuannya 

adalah memanipulasi hasil operasi atau kondisi keuangan. Perusahaan 

dapat mengancam melakukan pergantian auditor, dengan ancaman 

tersebut, independensi auditor akan menurun sehingga tidak mampu 

mengungkapkan masalah yang terjadi dalam perusahaan. Ketika auditor 

tersebut independen, perusahaan akan memperhentikan akuntan publik 

yang cenderung memberikan opini audit going concern, atau sebaliknya 

akan menunjuk auditor yang cenderung memberikan going concern 

opinion.  

Penelitian ini juga didukung hasil studi yang dilakukan oleh 

Dewayanto (2011), Irfana dan Muid (2012), Wibisono (2013), Rahayu 

dan Pratiwi (2011), Ginting dan Suryana (2014) dan Krissindiastuti dan 

Rasmini (2016) yang menyatakan bahwa opini audit tahun sebelumnya 

berpengaruh terhadap penerimaan going concern opinion. 
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c. Pengaruh pertumbuhan perusahaan (PP) terhadap penerimaan opini going 

concern. 

Variabel pertumbuhan perusahaan (PP) menunjukkan koefisien 

regresi sebesar 0,038 dan nilai Wald sebesar 0,067 yang bernilai positif 

dengan tingkat signifikansi 0,796 yang lebih besar dari  (5%). Jadi dapat 

disimpulkan bahwa pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

penerimaan going concern opinion. Hal ini dikarenakan aktivitas untuk 

mencari auditor yang mau mendukung perlakuan akuntansi yang diajukan 

oleh manajemen untuk mencapai tujuan pelaporan perusahaan. Tujuannya 

adalah memanipulasi hasil operasi atau kondisi keuangan. Perusahaan 

dapat mengancam melakukan pergantian auditor, dengan ancaman 

tersebut, independensi auditor akan menurun sehingga tidak mampu 

mengungkapkan masalah yang terjadi dalam perusahaan. Ketika auditor 

tersebut independen, perusahaan akan memperhentikan akuntan publik 

yang cenderung memberikan opini audit going concern, atau sebaliknya 

akan menunjuk auditor yang cenderung memberikan going concern 

opinion. 

Penelitian ini juga didukung hasil studi yang dilakukan oleh 

Dewayanto (2011), Irfana dan Muid (2012), Wibisono (2013), Rahayu 

dan Pratiwi (2011), Ginting dan Suryana (2014) dan Krissindiastuti dan 

Rasmini (2016) yang menyatakan bahwa opini audit tahun sebelumnya 

berpengaruh terhadap penerimaan going concern opinion. 

d. Pengaruh leverage terhadap penerimaan opini going concern. 

Variabel leverage menunjukkan koefisien regresi sebesar -0,051 

yang bernilai negatif dengan nilai Wald sebesar 0,482 dengan tingkat 

signifikansi 0,488 yang lebih besar dari  (5%). Jadi dapat disimpulkan 

bahwa leerage tidak berpengaruh terhadap penerimaan going concern 

opinion. Hal ini dikarenakan perusahaan dalam pengguna hutang pada 

tingkat tertentu akan dapat mengurangkan biaya modal perusahaan karena 

biaya atas hutang merupakan pengurangan atas pajak perusahaan, dan 

dapat meningkatkan harga saham, dimana pada akhirnya hal ini akan 
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menguntungkan manajemen, investor, kreditor dan perusahaan. Kebijakan 

hutang pada tingkat tertentu merupakan suatu praktek untuk 

memaksimalkan utility dan nilai pasar perusahaan, dimana hal ini juga 

merupakan bagian praktik manajemen laba.  

Penelitian ini juga didukung hasil studi yang dilakukan oleh 

Dewayanto (2011), Irfana dan Muid (2012), Wibisono (2013), Rahayu 

dan Pratiwi (2011), Ginting dan Suryana (2014) dan Krissindiastuti dan 

Rasmini (2016) yang menyatakan bahwa opini audit tahun sebelumnya 

berpengaruh Positif terhadap penerimaan opini going concern. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis regresi logistic yang diuraikan pada 

babsebelumnya diperoleh hasil sebagai berikut: 

1. Variabel ukuran perusahaan menunjukkan hasil sebesar 0,123 dengan 

signifikansi 0,031. Hal ini berarti hipotesis pertama H1 pada penelitian ini 

diterima. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap penerimaan going concern opinion. 

2. Variabel opini audit tahun sebelumnya menunjukkan hasil sebesar 3,301 

dengan signifikansi 0,000. Hal ini berarti hipotesis kedua H2 pada 

penelitian ini diterima. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa opini 

audit tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap penerimaan going 

concern opinion. 

3. Variabel pertumbuhan perusahaan menunjukkan hasil sebesar 0,038 

dengan signifikansi 0,796. Hal ini berarti hipotesis ketiga H3 pada 

penelitian ini ditolak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap penerimaan going 

concern opinion. 

4. Variabel leverage menunjukkan hasil sebesar -0,051 dengan signifikansi 

0,488. Hal ini berarti hipotesis keempat H4 pada penelitian ini ditolak. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa leverage tidak berpengaruh 

terhadap penerimaan going concern opinion. 
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