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PENGARUH PERTUMBUHAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, 

LIKUIDITAS, LEVERAGE, DAN FINANCIAL DISTRESS 

TERHADAP OPINI AUDIT GOING CONCERN 

(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2015-2017) 

 

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan pertumbuhan 

perusahaan, profitabilitas, likuiditas, leverage dan financial distress terhadap opini audit 

going concern. Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2017. Pengambilan sampel penelitian 

dilakukan dengan metode purposive sampling. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan diperoleh jumlah sampel sebanyak 81 perusahaan. Pada penelitian ini data 

disusun secara time series, dengan periode penelitian selama tiga tahun, jadi jumlah data 

yang diperoleh sebanyak 243 data. Data diuji menggunakan metode regresi logistik. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pertumbuhan perusahaan, 

profitabilitas, likuiditas, dan leverage tidak berpengaruh terhadap opini audit going 

concern. Dan financial distress berpengaruh signifikan terhadap opini audit going 

concern. 

 

Kata kunci: pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, likuiditas, leverage,  financial 

distress, opini audit going concern 

 

Abstract 

This study aims to analyze the effect of company growth, profitability, liquidity, 

leverage and financial distress on going concern audit opinion. The study was 

conducted on manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) 

for the 2015-2017 period. The research sample was taken by using purposive sampling 

method. Based on predetermined criteria, a total sample of 81 companies was obtained. 

In this study the data was arranged in time series, with a research period of three years, 

so the amount of data obtained was 243 data. Data were tested using logistic regression 

methods. The results of this study indicate that the company's growth, profitability, 

liquidity, leverage and financial distress have no effect on going concern audit opinion. 

 

Keywords: company growth, profitability, liquidity, leverage, financial distress, going 

concern audit opinion. 

 

1. PENDAHULUAN 

Berkembangnya teknologi di era globalisasi pada saat ini berdampak pada perdagangan 

dunia yang mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pesatnya kemajuan menyebabkan 

ketatnya persaingan dunia bisnis yang menuntut setiap perusahaan untuk menciptakan 

keunggulan dalam  bidang  usahanya dan mempertahankan kelangsungan hidup 

usahanya melalui asumsi going concern. Perkembangan dalam dunia usaha ini juga 

diiringi dengan peranan peningkatan laporan keuangan yang didalamnya merupakan 
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catatan semua aktivitas dan kondisi entitas, sekaligus menjadi bahan pertimbangan 

untuk membuat suatu keputusan.  

Auditor akan menyatakan pendapatnya mengenai laporan keuangan yang telah 

diauditnya dengan mengeluarkan opini audit. Walaupun tujuan audit bukan untuk 

menilai kesehatan keuangan suatu entitas, namun auditor juga bertanggung jawab untuk 

mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan entitas dalam 

mempertahankan kelangsungan hidupnya (going concern) dalam periode waktu yang 

pantas, tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit. 

Dengan demikian maka suatu entitas dianggap akan mampu mempertahankan usahanya 

dalam jangka waktu yang panjang, dengan pengertian bahwa entitas tersebut tidak akan 

mengalami kebangkrutan dalam jangka waktu yang pendek.  Indikasi dari terjadinya 

kebangkrutan merupakan indikasi yang nyata dari keraguan atau kesangsian terhadap 

kelangsungan hidup suatu entitas bisnis. 

Opini audit going concern merupakan opini yang dikeluarkan oleh auditor untuk 

dapat memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya, 

Opini  audit going  concern tersebut merupakan  evaluasi kesangsian dari auditor atas  

kemampuan perusahaan mempertahankan kelangsungan hidupnya jangka waktu 

tertentu. Untuk auditor harus mempertimbangkan hasil dari operasi kondisi ekonomi 

yang dapat mempengaruhi perusahaan, kemampuan dalam membayar hutang dan 

memenuhi kebutuhan likuiditas dimasa yang akan datang (Upik dan Mudyadji, 2017). 

Penerbitan keputusan going concern disebabkan oleh banyak faktor, beberapa 

diantaranya yaitupertumbuhan perusahaan, profitabilitas, likuiditas, leverage, dan 

financial distress. Pertumbuhan perusahaan (company growth) mengindikasikan bahwa 

perusahaan tersebut mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya. Ketika suatu 

perusahaan mengalami peningkatan dalam penjualan maka hal tersebut 

mengindikasikan aktivitas operasional perusahaan berjalan dengan semestinya. Dengan 

demikian, penjualan yang meningkat akan memberikan peluang kepada perusahaan 

dalam meningkatkan jumlah laba dan mempertahankan kelangsungan hidupnya, 

sementara perusahaan dengan rasio pertumbuhan penjualan yang negatif berpotensi 

besar mengalami penurunan laba sehingga manajemen perlu untuk mengambil tindakan 

perbaikan supaya dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya (Kurnia,2015). 
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Menurut Brigham dan Houston, (2010:107) dalam Ariesetiawan dan Rahayu 

(2015) profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang 

dilakukan oleh perusahaan. Rasio-rasio yang telah dibahas sejauh ini dapat memberikan 

petunjuk-petunjuk yang berguna dalam menilai keefektifan dari operasi sebuah 

perusahaan, tetapi rasio profitabilitas (profitability ratio) akan menunjukan kombinasi 

efek dari likuiditas,manajemen aktiva,dan utang pada hasil-hasil operasi. Perusahaan 

dengan tingkat pendapatan (laba) yang tinggi dianggap mampu mempertahankan 

keberlangsungan hidup usahanya sedangkan perusahaan dengan tingkat pendapatan 

yang rendah biasanya terindikasi kebangkrutan sehingga hal ini menjadi suatu 

permasalahan dalam kelangsungan usaha perusahaan. 

Likuiditas merupakan rasio  untuk  mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka  pendeknya  yang  jatuh tempo  secara  tepat  waktu.  Rasio  

likuiditas  mengukur kemampuan  jangka  pendek  perusahaan  dengan  melihat  aktiva  

lancar  perusahaan  relatif  terhadap  hutang lancarnya (hutang dalam hal ini merupakan 

kewajiban perusahaan). Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi akan membuat 

auditor tidak memiliki keraguan terhadap kelangsungan hidup suatu perusahaan, karena 

perusahaan dengan likuiditas yang tinggi dinilai mampu untuk memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya (Ariesetiawan dan Rahayu, 2015). 

Leverage merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban hutangnya. Rasio leverage diukur dengan menggunakan debt 

ratio, yaitu dengan membandingkan total hutang dengan total aktiva (Nugroho et. al, 

2018). Rasio leverage mengukur seberapa banyak perusahaan dalam menggunakan dana 

darihutang (pinjaman) untuk membiayai perusahaan serta meningkatkan keuntungan 

potensial pemegang saham.  

financial distress adalah kesulitan keuangan yang mungkin mengawali 

kebangkrutan. Kebangkrutan juga sering disebut likuidasi perusahaan atau penutupan 

perusahaan atau insolvabilitas (Wibisono, 2013). Kondisi keuangan perusahaan dalam 

keadaan baik atau buruk dapat digambarkan dengan rasio keuangan. Perusahaan yang 

sedang mengalami kesulitan keuangan akan terlihat secara kasat dari laba yang 

dihasilkan. Jika laba menurun dengan ketentuan tertentu maka perusahan dapat 

dikategorikan sebagai perusahaan yang distress. Perusahaan yang mengalami financial 

distress kemungkinan besar akan mendapat opini audit going concern karena 
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perusahaan tersebut mengindikasikan kelangsungan hidup yang diragukan dan terancam 

bangkrut. 

 

2.  METODE 

Penelitian ini didesain menggunakan penelitian metode kuantitatif dengan data sekunder yang 

bersumber pada laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Data penelitian ini diperoleh dari situs Indonesia Stock Exchange 

(www.idx.co.id) selama tahun 2015-2017. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017. Teknik sampling menggunakan purposive 

sampling. Metode analisa data penelitian ini menggunakan uji regresi logistik 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Statistik Deskriptif 

Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif 

Variabel N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

GC 243 0,00 1,00 92,00 0,3786 

GROWTH 243 -0,77 3,12 16,97 0,0698 

ROA 243 -0,10 0,53 18,20 0,0749 

CR 243 0,09 15,16 631,81 2,6001 

DER 243 -2,06 13,98 246,00 1,0124 

DISTRESS 243 -0,24 8,62 673,65 2,7722 

 

4.2 Uji-2 log likelihood (-2LL) 

Tabel 2. Uji fit Model 1 

Iteration 

-2 Log 

likelihood 

Coefficients 

Constant 

Step 0 1 322.406 -.486 

2 322.400 -.495 

3 322.400 -.495 

 

Tabel 3. Uji fit Model 2 

 

-2 Log 

likelihood Constant 

GRO

WTH ROA CR DER DISTRESS 

Step 

1 

1 315.624 -.183 -.519 1.124 .058 .115 -.223 

2 315.398 -.142 -.695 1.485 .072 .124 -.269 

http://www.idx.co.id/
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3 315.397 -.140 -.712 1.503 .072 .125 -.271 

4 315.397 -.140 -.712 1.503 .072 .125 -.271 

 

Pada tabel 2 dan tabel 3  menunjukan perbandingan nilai -2LL block pertama dengan 

nilai -2LL block kedua. Nilai -2LL dari block pertama sebesar 322,400 lebih besar dari 

pada nilai -2LL pada block kedua sebesar 315,397, dengan hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa model kedua setelah memasukan variabel independen lebih baik 

dari pada model sebelum memasukan variabel independen, hal ini artinya model 

penelitian dikatakan fit dengan data. 

4.3 Koefisien Determinasi (Nagelkerke’sR Square) 

Tabel 4. Koefisien Determinasi 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 315.397
a
 0.028 0.039 

 

Dari tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa nilai Nagelkerke’s R square sebesar 0,039, hal 

ini berarti bahwa 3,9% variabel opini audit going concern dapat dijelaskan oleh variasi 

variabel pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, likuiditas, leverage, financial distress. 

Sedangkan sisanya 96,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam 

penelitian. 

4.4 Uji Kelayakan Model 

Tabel 5. Uji Hosmer dan Lemeshow 

Step Chi-square Df Sig, 

1 4,451 8 0,814 

 

Dari tabel 5 di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar 0,814 nilai ini lebih 

besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model mampu memprediksi nilai 

observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data 

observasinya, sehingga model dapat dilanjutkan untuk uji hipotesis 
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4.5 Tabel Klasifikasi 

Tabel 6. Classification Table 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan data dari tabel 6 menunjukkan bahwa menurut prediksi, kemungkinan perusahaan 

yang tidak mendapat opini audit going concern sebanyak 231 data yaitu sebanyak 77 

perusahaan, sedangkan hasil observasi sebanyak 151 data atau sebanyak 50 perusahaan tidak 

mendapat opini audit going concern. Jadi, ketepatan klasifikasi perusahaan yang tidak mendapat 

opini audit going concern sebesar 94,7%. Menurut prediksi, kemungkinan perusahaan yang 

mendapat opini audit going concern sebanyak 12 data atau 4 perusahaan, menurut observasi 

perusahaan yang mendapat opini audit going concern sebanyak 92 data atau 31 perusahaan. 

Jadi, ketepatan klasifikasi perusahaan yang mendapat opini audit going concern sebesar 4,3%. 

Secara keseluruhan model regresi logistik yang digunakan mampu menebak dengan benar 

60,5% kondisi yang terjadi. 

4.6 Regresi Logistik (Logistic Regression) 

4.6.1 Model Regresi Logistik 

Tabel 7. Uji Hipotesis 

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

Step 

1
a
 

GROWTH -0.71 0.65 1.19 1 0.27 0.49 

ROA 1.50 2.13 0.50 1 0.48 4.49 

CR 0.07 0.09 0.64 1 0.42 1.07 

DER 0.12 0.11 1.34 1 0.25 1.13 

DISTRES

S 

-0.27 0.16 2.69 1 0.10
c 

0.76 

Constant -0.14 0.35 0.16 1 0.69 0.87 

 

Keterangan:               
a
= 1%                         

b
= 5%                                  

c
=10% 

 

Berdasarkan tabel di atas maka model regresi logistik yang diperoleh adalah sebagai 

berikut: 

 

Observed 

Predicted 

 GC 

Percentac

e Correct 

 Non Going 

Concern 

Going 

Concern 

Step 

0 

GC Non Going 

Concern 

143 8 94,7 

Going Concern 88 4 4,3 

Overall Percentage   60,5 
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GC = -0,14 - 0,712GROWTH + 1,503ROA + 0,072CR + 0,125DER – 

0,271DISTRESS +ε        (1) 

 

Nilai konstanta sebesar -0,14 artinya apabila variabel independen yaitu 

pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, likuiditas, leverage, financial distress 

diasumsikan tetap atau  bernilai 0 atau konstan, maka keungkinan perusahaan 

memperoleh opini audit going concern  akan turun sebesar 0,140. 

β1: -0,71, hal ini berarti jika semakin tinggi pertumbuhan perusahaan (GROWTH) 

maka kemungkinan perusahaan mendapat opini audit going concern akan 

sangat kecil. Sebaliknya jika semakin rendah pertumbuhan perusahaan 

(GROWTH) maka kemungkinan perusahaan mendapat opini audit going 

concern akan sangat besar. 

β2: 1,50, hal ini berarti jika semakin besar profitabilitas perusahaan klien tersebut 

maka kemungkinan perusahaan mendapat opini audit going concern akan 

sangat besar. Sebaliknya jika semakin kecil profitabitas perusahaan tersebut, 

maka kemungkinan perusahaan mendapat opini audit going concern akan 

sangat kecil. 

β3: 0,07, hal ini berarti semakin tinggi tingkat likuiditas perusahaan, maka peluang 

atau kemungkinan perusahaan mendapat opini audit going concern akan sangat 

besar. Sebaliknya semakin rendah tingkat likuiditas perusahaan, maka peluang 

atau kemungkinan perusahaan mendapat opini audit going concern akan sangat 

kecil. 

β4: 0,12, hal ini berarti jika semakin tinggi rasio leverage perusahaan, maka 

kemungkinan perusahaan mendapat opini audit going concern akan semakin 

besar. Sebaliknya semakin rendah rasio leverage perusahaan, maka 

kemungkinan perusahaan mendapat opini audit going concern akan semakin 

kecil. 

β5: -0,27, hal ini berarti semakin tinggi financial distress perusahaan, maka 

kemungkinan perusahaan mendapat opini audit going concern akan semakin 

kecil. Sebaliknya jika semakin rendah financial distress perusahaan, maka 

kemungkinan perusahaan mendapat opini audit going concern akan semakin 

besar. 
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4.7 Pembahasan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan yang diproksikan 

dengan pertumbuhan laba ini menunjukkan bahwa tidak semua perusahaan yang 

mengalami pertumbuhan laba yang negatif akan menerima opini audit going concern. 

Hal ini disebabkan besar kecilnya pertumbuhan perusahaan jika tidak diikuti dengan 

kinerja keuangan secara keseluruhan tidak akan mampu menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam mengelola keuangannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh Ariesetiawan dan Rahayu (2015) yang menyatakan 

bahwa pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern. 

Hasil penelitian lain yang juga mendukung hasil penelitian ini adalah hasil penelitian 

Putra, et. al, (2016) yang menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap opini audit going concern. 

Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya pengaruh profitabilitas (ROA) yang 

digunakan auditor dalam memberikan opini audit going concern. Nilai ROA dapat 

diinterpretasikan sebagai prosentase laba yang dihasilkan dalam pemanfaatan aset 

perusahaan. Nilai ROA yang rendah, bukan berarti buruk. Jika perusahaan melakukan 

investasi yang menyebabkan nilai ROA yang rendah, auditor perlu menilai bagaimana 

tindakan manajemen risiko perusahaan dalam menilai dan menangani sebab dan akibat 

dari ketidakpastian tersebut. Jika rencana manajemen cukup pengungkapan dalam 

mengurangi risiko pada awal proyek, maka perusahaan masih bisa dalam 

mengembangkan potensi asetnya guna menghasilkan laba. Hasil penelitian ini konsisten 

dengan penelitian Sari dan Rahayu (2015), Nugroho et. al, (2018) yang menyatakan 

bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit going 

concern. 

Hal ini dimungkinkan karena auditor tidak hanya melihat kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dalam memberikan opini audit going 

concern, tetapi juga memperhatikan faktor lainnya yang mempengaruhi kuangan 

perusahaan. Likuiditas perusahaan menunjukkan kemampuan untuk membayar 

kewajiban finansial jangka pendek tepat pada waktunya. Meskipun demikian, tingkat 

likuiditas perusahaan tidak memiliki pengaruh yang besar dalam halnya auditor 

menerbitkan pendapat going concern. Kemampuan perusahaan dalam mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaan tidak hanya dilihat dari likuiditasnya saja. Perusahaan 
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dapat memiliki potensi lain dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, seperti 

mendapat pasokan modal baru atau memilki kemampuan dalam menghasilkan laba yang 

baik pada tahun selanjutnya. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari 

Rahman dan Ahmad (2018), Suksesi dan Lastanti (2016) yang menunjukan bahwa 

likuiditas tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern. 

Hasil ini bisa saja terjadi disebabkan perusahaan yang menjadi sampel di dalam 

penelitian ini dapat melakukan pengelolaan asetnya dengan efisien dan mengalami 

pertumbuhan penjualan setiap tahunnya. Apabila perusahaan dapat melakukan 

pengelolaan aset secara efisien, maka volume penjualan bisa meningkat. Jika volume 

penjualan meningkat maka perusahaan akan memiliki dana untuk membayar utangnya. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sari dan Rahayu 

(2015) yang menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap opini audit going 

concern.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa financial distress merupakan kondisi 

perusahaan yang sedang dalam keadaan kesulitan keuangan. Hal ini disebabkan oleh 

biaya start-up yang tinggi apabila perusahaan mengganti auditornya, sedangkan kondisi 

perusahaan sedang tidak stabil. Kondisi keuangan perusahaan yang tidak stabil dan 

strategi manajemen yang kurang baik menyebabkan auditor mengeluarkan opini audit 

going concern. Opini audit going concern akan dikeluarkan oleh auditor apabila 

perusahaan benar-benar dalam kondisi yang sudah tidak tertolong, dari segimanapun. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Wahyuni 

(2014), Nugroho et. al, (2018) yang menyatakan bahwa financial distress berpengaruh 

terhadap opini audit going concern 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan yang sudah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

Pertumbuhan perusahaan (GROWTH) tidak berpengaruh terhadap pemberian 

opini audit going concern, sehingga H1 ditolak. Hasil ini dibuktikan dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,27 > 0,10. Hal ini disebabkan besar kecilnya pertumbuhan 

perusahaan jika tidak diikuti dengan kinerja keuangan secara keseluruhan tidak akan 

mampu menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mengelola keuangannya.  Hasil 
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penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Ariesetiawan 

dan Rahayu (2015) yang menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap opini audit going concern. 

Profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh terhadap pemberian opini audit going 

concern, sehingga H2 ditolak. Hasil ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 

0,48 > 0,10. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa jika perusahaan melakukan investasi yang 

menyebabkan nilai ROA yang rendah, auditor perlu menilai bagaimana tindakan 

manajemen risiko perusahaan dalam menilai dan menangani sebab dan akibat dari 

ketidakpastian tersebut. Jika rencana manajemen cukup pengungkapan dalam 

mengurangi risiko pada awal proyek, maka perusahaan masih bisa dalam 

mengembangkan potensi asetnya guna menghasilkan laba. Hasil penelitian ini konsisten 

dengan penelitian Sari dan Rahayu (2015), Nugroho et. al,  (2018) yang menyatakan 

bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit going 

concern. 

Likuiditas tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern, sehingga H3 

ditolak. Hasil ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,42 > 0,10. Likuiditas 

perusahaan menunjukkan kemampuan untuk membayar kewajiban finansial jangka 

pendek tepat pada waktunya. Meskipun demikian, tingkat likuiditas perusahaan tidak 

memiliki pengaruh yang besar dalam halnya auditor menerbitkan pendapat going 

concern. Kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidup 

perusahaan tidak hanya dilihat dari likuiditasnya saja Hasil penelitian ini mendukung 

hasil penelitian dari Rahman dan Ahmad (2018), Suksesi dan Lastanti (2016) yang 

menunjukan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern. 

Leverage tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern, sehingga H4 

ditolak. Hasil ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,25 > 0,10. Hasil ini bisa 

saja terjadi disebabkan perusahaan yang menjadi sampel di dalam penelitian ini dapat 

melakukan pengelolaan asetnya dengan efisien dan mengalami pertumbuhan penjualan 

setiap tahunnya. Apabila perusahaan dapat melakukan pengelolaan aset secara efisien, 

maka volume penjualan bisa meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang telah dilakukan oleh Sari dan Rahayu (2015) yang menyatakan bahwa leverage 

tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern.  



11 

 

Financial distress berpengaruh terhadap opini audit going concern, sehingga H5 

diterima. Hasil ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,10 = 0,10. Kondisi 

keuangan perusahaan yang tidak stabil apabila masih bisa teratasi dengan strategi 

manajemen yang kurang baik menyebabkan auditor mengeluarkan opini audit going 

concern. Opini audit going concern akan dikeluarkan oleh auditor apabila perusahaan 

benar-benar dalam kondisi yang sudah tidak tertolong, dari segimanapun. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian Sari dan Wahyuni (2014) yang menyatakan 

bahwa financial distress berpengaruh terhadap opini audit going concern. 
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