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ABSTRACT
This study aims to determine the effect of company growth, profitability, liquidity, and company
size on going concern audit opinions on property, real estate, and building construction
companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016-2019. Going concern audit opinion is
an opinion issued by the auditor regarding the company's ability to survive the entity within a
period of not more than one year from the date of the financial statements being audited. This
research is a quantitative research, the population in this study are 20 property, real estate, and
building construction companies. Purposive sampling method is used to sample selection based
on certain characteristics as many as 80 samples. The research data was obtained through the
Indonesia Stock Exchange in 2016-2019. The results of this study indicate that company growth
has no effect on going concern audit opinion, profitability has a negative and significant effect
on going concern audit opinion, liquidity has no effect on going concern audit opinion, company
size does not affect going concern audit opinion, and company growth, profitability , liquidity,
and company size simultaneously affect the going concern audit opinion.
Keywords: company growth, profitability, liquidity, company size, and going concern audit
ABSTRAK
Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan perusahaan, profitabilitas,
likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap opini audit going concern pada perusahaan property,
real estate, dan building construction yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019.
Opini audit going concern merupakan opini yang dikeluarkan auditor terkait kemampuan
perusahaan dalam kelangsungan hidup badan dalam kurun waktu tidak lebih dari satu tahun sejak
tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit. Populasi dalam penelitian ini adalah 20
perusahaan property, real estate, dan building construction. Metode purposive sampling
digunakan untuk teknik pemilihan sampel berdasarkan pada karakteristik tertentu sebanyak 80
sampel. Data penelitian diperoleh melalui Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap opini audit
going concern, profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap opini audit going
concern, likuiditas tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern, ukuran perusahaan
tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern, dan pertumbuhan perusahaan,
profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap opini audit
going concern.
Kata Kunci : pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, dan opini
audit going concern
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PENDAHULUAN
Laporan keuangan salah satu sumber
informasi yang digunakan sebagai dasar
pertimbangan
dalam
pengambilan
keputusan. Laporan keuangan merupakan
informasi penting untuk mengukur,
menilai
kinerja
perusahaan,
dan
mendukung keberlangsungan suatu
perusahaan
terutama
perusahaanperusahaan yang sudah go public. Pada
era globalisasi, perusahaan publik di
Indonesia
telah
mengalami
perkembangan dan kemajuan yang pesat.
Sebanyak 713 perusahaan telah tercatat di
BEI per 01 November 2020 artinya
terjadi peningkatan dibandingkan tahun
sebelumnya. Perkembangan ekonomi
dunia yang semakin pesat ini memicu
persaingan diantara para pelaku bisnis.
Ekonomi dunia yang tidak stabil
memberikan peringatan bagi investor
untuk
lebih
tepat
dalam
menginvestasikan dananya dan harus
mampu mengendalikan usaha agar dapat
terus berjalan dimasa yang akan datang.
Kelangsungan hidup usaha selalu
dihubungkan
dengan
kemampuan
manajemen dalam mengelola perusahaan
agar bertahan hidup. Tujuan suatu entitas
bisnis dalam lingkungan ekonomi adalah
mempertahankan hidup usahanya melalui
asumsi going concern. (Benny &
Dwirandra,
2016)
berpendapat
pernyataan going concern memiliki arti
bahwa sebuah badan usaha akan
dianggap mampu bertahan dalam
kegiatan usahanya dalam jangka waktu
panjang dan tidak akan likuidasi dalam
jangka waktu yang pendek. Kondisi
keuangan perusahaan tercermin pada
laporan keuangan perusahaan, karena
going concern merupakan asusmsi dalam
pelaporan keuangan perusahaan. Laporan
keuangan yang dikeluarkan oleh
manajemen akan lebih dipercaya oleh
pengguna laporan apabila laporan
keuangan tersebut telah mendapat
pernyataan/opini dari auditor atas
kewajaran laporan keuangan tersebut.
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Auditor yang independen akan
memberikan opini sesuai dengan kondisi
perusahaan sebenarnya. Institut Akuntan
Publik Indonesia (IAPI) dalam PSA 30,
SA 341 (IAPI, 2011) menyatakan bahwa
auditor memiliki tanggung jawab untuk
mengevaluasi kemampuan entitas dalam
mempertahankan kelangsungan hidupnya
dalam periode waktu pantas (satu tahun
sejak tanggal laporan keuangan tersebut
diaudit), selain itu dinyatakan juga dalam
PSA 30, SA 341 (IAPI, 2011) tersebut
bahwa going concern dapat dipakai
sebagai asumsi dalam pelaporan
keuangan sepanjang tidak terbukti adanya
informasi yang menunjukkan hal yang
berlawanan.
Opini audit going concern terjadi
pada kondisi apabila perusahaan
memberikan indikasi kelangsungan
usaha, seperti kerugian operasi yang
signifikan dan terus menerus terjadi
hingga menimbulkan kerugiaan yang
berakibat kebangkrutan pada usaha.
Menurut (Benny & Dwirandra, 2016)
Opini audit going concern adalah opini
yang
diberikan
auditor
untuk
menunjukkan apakah entitas dapat
mempertahankan
kelangsungan
hidupnya. Auditor mengeluarkan opini
audit going concern untuk memastikan
apakah
perusahaan
mampu
mempertahankan kelangsungan usahanya
atau tidak.
Ada beberapa faktor yang
mempengaruhi opini audit going concern
baik yang bersumber dari perusahaan
ataupun dari auditor telah banyak
dilakukan oleh peneliti sebelumnya.
Adapun kajian opini audit going concern
dalam penelitian ini dapat dilakukan
dengan melibat pertumbuhan perusahaan,
profitabilitas, likuiditas, dan ukuran
perusahaan.
Pertumbuhan
perusahaan
menunjukkan kekuatan perusahaan
dalam
industri
dan
kemampuan
perusahaan untuk mempertahankan
kelangsungan usahanya. Perusahaan yang
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mengalami positive growth akan semakin
kecil kemungkinan untuk auditor
memberikan opini audit going concern
(Krissindiastuti & Rasmini, 2017).
Penelitian ini menggunakan rasio
pertumbuhan penjualan Semakin tinggi
rasio pertumbuhan penjualan, maka
semakin kecil kemungkinan auditor
untuk memberikan opini audit going
concern. Sebaliknya, jika tingkat rasio
pertumbuhan perusahaan rendah maka
akan menunjukkan perusahaan tersebut
akan mengalami kebangkrutan dan
membuat auditor kemungkinan akan
memberikan opini audit going concern.
Profitabilitas
merupakan
kemampuan suatu perusahaan dalam
memperoleh laba atau profit. Tingkat
profitabilitas perusahaan yang positif
menunjukkan
bahwa
perusahaan
menghasilkan laba, sebaliknya tingkat
profitabilitas yang negatif menunjukkan
bahwa perusahaan malah mengalami
kerugian. Menurut (Kristiana, 2012)
berpendapat profitabilitas merupakan
kemampuan perusahaan menghasilkan
laba dari aset yang dimanfaatkan.
Semakin tinggi tingkat profitabilitas
perusahaan, maka semakin efektif
pengelolaan aset dalam menghasilkan
laba yang dihasilkan perusahaan,
sehingga auditor tidak akan memiliki
keraguan terhadap perusahaan tersebut
dan mengurangi kemungkinan pemberian
opini going concern. Penelitian ini
menggunakan return on asset (ROA)
sebagai alat ukur dari profitabilitas.
Faktor
selanjutnya
yang
berpengaruh terhadap opini audit going
concern yaitu likuiditas. Likuiditas
adalah kemampuan perusahaan dalam
memenuhi kewajiban jangka pendek
yang dimilikinya pada saat jatuh tempo
dengan membandingkan aset lancar
dengan kewajiban lancar. Menurut
(Kurniawati & Murti, 2017) perusahaan
dengan kondisi keuangan yang baik
merupakan perusahaan yang dapat
memenuhi kewajiban jangka pendeknya
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secara
tepat
waktu.
Sedangkan
perusahaan kesulitan dalam memenuhi
kewajiban jangka pendeknya secara tepat
waktu akan menimbulkan ketidakpastian
terhadap
kelangsuangan
hidup
perusahaan tersebut. Penelitian ini
menggunakan current ratio (CR) sebagai
alat ukur dari likuiditas.
Ukuran perusahaan merupakan
salah satu faktor yang berpengaruh
terhadap opini audit going concern.
Ukuran perusahaan dapat mewakili
karakteristik laporan keuangan. Ukuran
perusahaan merupakan skala yang dapat
dihitung dengan tingkat total aset dan
penjualan yang dapat menunjukkan
kondisi perusahaan. Menurut (Suksesi &
Lastanti, 2016) berpendapat bahwa
ukuran perusahaan merupakan penilaian
mengenai
besar
kecilnya
suatu
perusahaan. Ukuran perusahaan diukur
dengan menngunakan total aset. Semakin
besar nilai total aset maka semakin besar
ukuran perusahaan.
Penulis memilih objek penelitian
pada sektor property, real estate, dan real
estate karena miliki pengaruh besar
terhadap pergantian keadaan ekonomi
makro. Adapun fenomena yang terjadi
pada tahun 2019, Bursa Efek Indonesia
(BEI) mencatatkan sektor paling
cemerlang sepanjang awal tahun 2019 ini
adalah properti, real estate dan building
construction. Tercatat sektor yang diisi
saham-saham properti tersebut tumbuh
hingga 7,37% year to date (ytd) tertinggi
dari sembilan sektor yang ada di BEI.
Untuk rumusan masalah dalam penelitian
ini
untuk
mengetahui
apakah
pertumbuhan perusahaan, profitabilitas,
likuiditas, dan ukuran perusahaan
terhadap opini audit going concern pada
perusahaan property, real estate, dan
building construction yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
pertumbuhan perusahaan, profitabilitas,
likuiditas, dan ukuran perusahaan
terhadap opini audit going concern.
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Teori Keagenan (Agency Theory)
Teori keagenan (agency theory)
adalah teori yang menjelaskan hubungan
kerja antara pemilik perusahaan dengan
manajemen. Teori agensi ini mendasari
praktik bisnis yang dipakai selama ini.
Teori keagenan (agency theory) adalah
teori yang menjelaskan hubungan kerja
antara pemilik perusahaan dengan
manajemen. Teori agensi ini mendasari
praktik bisnis yang dipakai selama ini.

informasi penting yang menurut auditor
perlu diungkapkan (standar pelaporan).
Sumber utama dari laporan audit adalah
opini audit. Tujuan umum auditor adalah
memberikan pendapat wajar tanpa
pengecualian atas laporan keuangan
entitas. Opini yang diberikan oleh auditor
merupakan pernyataan kewajaran dalam
semua hal yang material dan posisi
keuangan sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan.

Laporan Audit
Menurut (Agoes, 2012) Audit
adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan
secara kritis dan sistematis oleh pihak
yang independen terhadap laporan
keuangan yang telah disusun oleh
manajemen, beserta catatan pembukuan
dan bukti-bukti pendukungnya dengan
tujuan untuk memberikan pendapat
mengenai kewajaran laporan keuangan
tersebut. Laporan merupakan suatu hal
yang sangat penting dalam penugasan
audit dan assurance karena untuk
mengkomunikasikan
hasil
temuan
auditor. Laporan audit adalah tahapan
akhir dari keseluruhan proses audit. Para
pemakai
laporan
keuangan
mengandalkan laporan auditor sebagai
kepastian atas laporan keuangan
perusahaan (Arens et al., 2015). Dari
penjelasan
tersebut
peneliti
menyimpulkan bahwa laporan audit
adalah media yang dibuat oleh auditor
independen dalam mengkomunikasikan
hasil dari serangkain proses audit dalam
bentuk opini audit yang ditujukan kepada
pihak yang berkepentingan.

Going Concern
Going
concern
adalah
kelangsungan hidup suatu badan usaha.
Menurut Belkaoui, going concern adalah
suatu dalil yang menyatakan bahwa
kesatuan usaha akan menjalankan terus
operasinya dalam jangka waktu yang
cukup
lama
untuk
mewujudkan
proyeknya, tanggung jawab serta
aktivitas-aktivitas yang tidak berhenti.
Going concern merupakan suatu keadaan
perusahaan yang dipengaruhi oleh
keadaaan finansial maupun non finansial
yang dapat beroperasi dalam jangka
waktu panjang dan tidak akan dilikuidiasi
dalam jangka pendek. Dengan adanya
going concern maka suatu badan usaha
dianggap akan mampu mempertahankan
kegiatan usahanya dalam jangka waktu
panjang.

Opini Audit
Sumber utama dari laporan audit
adalah opini audit. Opini audit
merupakan pernyataan pendapat yang
diberikan oleh auditor dalam penyajian
laporan keuangan perusahaan yang
diaudit. Sesuai dengan standar auditing
yang berlaku umum yang ditetapkan oleh
IAI, auditor diharuskan menyampaikan
kepada pemakai laporannya mengenai

Opini Audit Going Concern
Opini audit going concern
merupakan opini yang dikeluarkan
auditor terkait kemampuan perusahaan
dalam kelangsungan hidup badan usaha
dalam kurun waktu tidak lebih dari satu
tahun sejak tanggal laporan keuangan
yang sedang diaudit. Opini audit
modifikasi mengenai going concern
merupakan opini audit yang dalam
pertimbangan
auditor
terdapat
ketidakmampuan atau ketidakpastian
signifikan atas kelangsungan hidup
perusahaan
dalam
menjalankan
operasinya pada kurun waktu yang
pantas, tidak lebih dari satu tahun sejak
tanggal laporan keuangan yang sedang
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diaudit (IAPI, 2011). (Arens et al., 2015)
mengatakan jika auditor menyimpulkan
bahwa
terdapat
keraguan
yang
susbtansial
tentang
kemampuan
perusahaan untuk terus going concern,
maka pendapat wajar tanpa pengecualian
dengan
paragraf
penjelas
harus
diterbitkan
tanpa
memperhatikan
pengungkapan dalam laporan keuangan.
Pertumbuhan Perusahaan
Pertumbuhan perusahaan adalah
kemampuan
perusahaan
untuk
mempertahankan
posisi
ekonomi
ditengah pertumbuhan perekonomian dan
sektor usaha lainnya. Rasio pertumbuhan
perusahaan dilakukan untuk mengukur
seberapa besar kemampuan perusahaan
dalam
mempertahankan
posisinya
didalam industri dan perkembangan
ekonomi
(Fahmi,
2017).
Dalam
penelitian ini rasio pertumbuhan
penjualan
sebagai
proxy
dari
pertumbuhan
perusahaan.
Menurut
(Kristiana, 2012) pertumbuhan penjualan
menunjukkan kemampuan perusahaan
untuk dapat bertahan dalam kondisi
persaingan. Pertumbuhan penjualan yang
lebih tinggi dibandingkan dengan
kenaikan biaya akan mengakibatkan
kenaikan laba perusahaan. Menurut
(Kasmir, 2016) tingkat petumbuhan
penjualan dihitung dengan rumus sebagai
berikut :
𝐍𝐞𝐭 𝐒𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐆𝐫𝐨𝐰𝐭𝐡 𝐑𝐚𝐭𝐢𝐨
𝐍𝐞𝐭 𝐒𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐭 – 𝐍𝐞𝐭 𝐒𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐭 − 𝟏
=
𝒙 𝟏𝟎𝟎%
𝐍𝐞𝐭 𝐒𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐭 − 𝟏

Profitabilitas
Profitabilitas
merupakan
kemampuan
perusahaan
dalam
menghasilkan laba pada periode tertentu
dari kegiatan penjualan yang berkaitan
dengan operasional maupun pengelolaan
aset perusahaan. Menurut (Sartono, 2014)
profitabilitas merupakan rasio yang
mengukur
kemampuan
perusahaan
memperoleh laba dalam hubungannya
dengan penjualan, total aset, maupun
modal sendiri. Rasio profitabilitas dalam

penelitian ini menggunakan ROA (Return
On Assets). ROA (Return On Assets)
merupakan salah satu bentuk dari rasio
profitabilitas untuk dapat mengukur
kemampuan
perusahaan
dengan
keseluruhan dana yang ditanamkan dalam
aktiva yang digunakan untuk operasi
perusahaan
untuk
menghasilkan
keuntungan. Menurut (Kasmir, 2016)
Return On Aset (ROA) diukur dengan
menggunakan rumus sebagai berikut :
𝐑𝐎𝐀 =

𝐄𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐀𝐟𝐭𝐞𝐫 𝐓𝐚𝐱
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐬𝐬𝐞𝐭𝐬

𝒙 𝟏𝟎𝟎%

Likuiditas
Likuiditas adalah kemampuan
perusahaan dalam memenuhi kewajiban
jangka pendek dengan aset lancar yang
dimiliki oleh perusahaan. Menurut
(Sartono, 2014) likuiditas perusahaan
menunjukkan kemampuan perusahaan
untuk membayar kewajiban financial
jangka pendek tepat pada waktunya.
Likuiditas perusahaan ditujukkan oleh
besar kecilnya aset lancar yang mudah
untuk diubah menjadi kas yang meliputi
kas, surat berharga, piutang, dan
persediaan. Rasio likuiditas yang
digunakan untuk mengukur kemampuan
perusahaan dalam memenuhi kewajiban
jangka pendek adalah Current Ratio.
Current Ratio merupakan salah satu
pehitungan rasio
likuiditas
yang
sederhana dan menunjukkan tingkat
keamanan kreditor jangka pendek atau
kemampuan perusahaan untuk membayar
utangnya. Semakin besar perbandingan
aset lancar dengan hutang lancar, maka
semakin tinggi kemampuan perusahaan
menutupi kewajiban jangka pendeknya.
Menurut (Fahmi, 2017) current ratio
diukur dengan menggunakan rumus
sebagai berikut :
𝐂𝐮𝐫𝐫𝐞𝐧𝐭 𝐑𝐚𝐭𝐢𝐨 =

𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐋𝐚𝐧𝐜𝐚𝐫
𝒙 𝟏𝟎𝟎%
𝐓𝐇𝐮𝐭𝐚𝐧𝐠 𝐋𝐚𝐧𝐜𝐚𝐫

Ukuran Perusahaan
Ukuran perusahaan merupakan
gambaran besar kecilnya perusahaan
dengan menggunakan total aset,
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penjualan, atau modal dari perusahaan
tersebut. Munurut (Riyanto, 2016) ukuran
perusahaan adalah besar kecilnya
perusahaan dilihat dari besarnya nilai
ekuitas, nilai penjualan, atau nilai aset.
(Tandungan
&
Mertha,
2016)
mengatakan bahwa semakin besar total
aset sebuah perusahaan mengindikasikan
bahwa ukuran perusahaan tersebut besar,
sebaliknya semakin kecil total aset
sebuah perusahaan mengindikasikan
bahwa ukuran perusahaan tersebut kecil.
Tolak ukur yang menunjukkan besar
kecilnya perusahaan adalah ukuran asset
dari perusahaan. Ukuran perusahaan
biasanya
dihitung
menggunakan
menggunakan logaritma natural (ln) atas
total aset perusahaan. Ukuran perusahaan
diukur dengan menggunakan rumus
sebagai berikut :
Size = Ln (Total Aset)
Model penelitian dan hipotesis
Adapun kerangka pemikir sebagai berikut
:
Pertumbuhan
Perusahaan (X1)
Profitabilitas
(X2)
Likuiditas (X3)

Opini Audit
Going
Concern (Y)

Ukuran
Perusahaan (X4)

Gambar 1
Model Penelitian
Pengembangan Hipotesis
Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan
Terhadap Opini Audit Going Concern
Pertumbuhan
perusahaan
merupakan kemampuan perusahaan
dalam meningkatkan aset perusahaan.
Menurut (Krissindiastuti & Rasmini,
2017) Pertumbuhan perusahaan dapat
dilihat dari rasio pertumbuhan laba yang
positif. Perusahaan yang mempunyai
rasio pertumbuhan laba yang positif
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cenderung memiliki potensi untuk
mendapatkan opini yang baik atau dapat
going concern. Penjualan yang terus
meningkat dapat memberikan peluang
dalam mendapatkan profit/laba. Jumlah
laba yang cenderung meningkat secara
teratur merupakan faktor yang penting
bagi
perusahaan
untuk
dapat
mempertahankan
kelangsungan
hidupnya.
Penelitian yang dilakukan oleh
(Krissindiastuti & Rasmini, 2017) dan
(Kristiana, 2012) menemukan bahwa
pertumbuhan perusahaan cenderung
berpengaruh negatif pada opini audit
going concern. Hal ini membuktikan
bahwa perusahaan yang mengalami
pertumbuhan penjualan yang tinggi maka
akan kecil kemungkinan perusahaan
mendapatkan opini audit going concern
oleh auditor. Dengan adanya penjelasan
diatas
maka
dapat
dirumuskan
hipotesisnya, yaitu
H1 :

Pertumbuhan
Perusahaan
Berpengaruh Negatif Terhadap
Opini Audit Going Concern

Pengaruh Profitabilitas Terhadap
Opini Audit Going Concern
Profitabilitas merupakan kemampuan
perusahaan
dalam
menghasilkan
keuntungan. Menurut (Nugroho et al.,
2018) menyatakan bahwa ROA (Return
On Asset) dapat diinterpretasikan sebagai
persentase laba yang dihasilkan dalam
pemanfaatan aset perusahaan, sehingga
terdapat kemungkinan rendahnya ROA
bukan berarti perusahaan tersebut
memiliki kinerja yang buruk, tetapi harus
ditinjau dan dianalisa lebih lanjut
penyebab rendahnya ROA tersebut.
Penelitian (Kristiana, 2012)
menyatakan
bahwa
profitabilitas
berpengaruh negatif terhadap opini audit
going concern. Hal ini menunjukkan
bahwa semakin tinggi profitabilitas
berarti manajemen perusahaan dinilai
mampu mengelola aset-aset yang ada
untuk menghasilkan laba secara efektif
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dan efisien, sehingga auditor tidak akan
meragukan kemampuan perusahaan
tersebut terhadap kelangsungan hidupnya
(going concern). Dengan adanya
penjelasan diatas maka dapat dirumuskan
hipotesisnya, yaitu:

pendeknya dan auditor tidak memiliki
keraguan atas kelangsungan hidup
perusahaan tersebut dan tidak akan
memberikan opini audit going concern.
Dengan adanya penjelasan diatas maka
dapat dirumuskan hipotesisnya, yaitu:

H2 :

Profitabilitas
Berpengaruh
Negatif Terhadap Opini Audit
Going Concern.

H3 : Likuiditas Berpengaruh Negatif
Terhadap Opini Audit Going
Concern

Pengaruh Likuiditas Terhadap Opini
Audit Going Concern
Likuiditas adalah kemampuan
perusahaan untuk memenuhi kewajiban
jangka pendeknya dengan menggunakan
aset lancar perusahaan. Menurut
(Kurniawati & Murti, 2017) mengatakan
perusahaan dengan kondisi keuangan
yang baik adalah perusahan yang dapat
memenuhi kewajiban jangka pendeknya
secara
tepat
waktu.
Sedangkan
perusahaan yang tidak dapat memenuhi
kewajiban jangka pendeknya secara tepat
waktu akan menimbulkan ketidakpastian
terhadap kelangsungan hidup perusahaan
tersebut. Hal ini berarti jika perusahaan
tidak memiliki kemampuan melunasi
kewajiban jangka pendeknya
maka
operasional perusahaan akan terganggu,
sehingga dapat menyebabkan auditor
ragu atas kemampuan perusahaan dalam
mempertahankan
kelangsungan
usahanya.
Penelitian
yang
dilakukan
(Kristiana, 2012) menyatakan likuiditas
berpengaruh negatif signifikan terhadap
opini audit going concern. Dengan itu,
semakin rendah tingkat likuiditas
perusahaan,
maka
kemungkinan
perusahaan tersebut tidak mampu untuk
memenuhi kewajiban jangka pendeknya
dan dapat dianggap bahwa perusahaan
sedang
dalam
masalah
akan
kelangsungan hidupnya sehingga auditor
memberikan opini audit going concern
pada perusahaan tersebut. Sebaliknya,
jika perusahaan memiliki tingkat
likuiditas yang tinggi, maka perusahaan
mampu memenuhi kewajiban jangka

Pengaruh
Ukuran
Perusahaan
Terhadap Opini Audit Going Concern
Ukuran perusahaan merupakan
kemampuan perusahaan yang dilihat dari
besar atau kecilnya aset yang dimiliki
oleh perusahaan. Menurut (Kristiana,
2012)
ukuran
perusahaan
dapat
dinyatakan dalam total aset, penjualan,
dan kapitalisasi pasar. Jika semakin besar
total aset, penjualan, dan kapitalisasi
pasar maka semakin besar pula ukuran
perusahaan itu. (Tandungan & Mertha,
2016) mengatakan bahwa semakin besar
total
aset
sebuah
perusahaan
menunjukkan bahwa ukuran perusahaan
tersebut besar, sebaliknya semakin kecil
total
aset
sebuah
perusahaan
menunjukkan bahwa ukuran perusahaan
tersebut kecil.
Penelitian (Melania et al., 2019)
ukuran perusahaan memiliki pengaruh
negatif dan signifikan terhadap opini
going concern. Umumnya perusahaan
dengan skala besar dapat menyelesaikan
kesulitan keuangan yang dihadapinya
daripada perusahaan kecil. Namun,
kelangsungan hidup suatu perusahaan
biasanya
dihubungkan
dengan
kemampuan kinerja manajemen dalam
mengelola perusahaan agar dapat
bertahan hidup. Oleh karena itu,
walaupun perusahaan tersebut tergolong
kecil, jika perusahaan tersebut mampu
menjalankan usahanya dengan baik dan
mampu bertahan dalam jangka waktu
yang panjang dengan manajemen dan
kinerja yang baik, maka semakin kecil
potensi perusahaan tersebut untuk
mendapat opini audit going concern.
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Dengan adanya penjelasan diatas maka
dapat dirumuskan hipotesisnya, yaitu:
H4 : Ukuran Perusahaan Berpengaruh
Negatif Terhadap Opini Audit
Going Concern
Pengaruh Petumbuhan Perusahaan,
Profitabilitas, Likuiditas, dan Ukuran
Perusahaan Terhadap Opini Audit
Going Concern
Penelitian yang dilakukan oleh
(Kurniawati & Murti, 2017) menyatakan
bahwa profitabilitas, likuiditas, dan
ukuran Perusahaan secara simultan
berpengaruh signifikan terhadap opini
audit going concern. Artinya secara
bersamaan profitabilitas, likuiditas, dan
ukuran perusahaan dapat mempengaruhi
opini audit going concern. Untuk
pertumbuhan
perusahaan
mengindikasikan
kemampuan
perusahaan dalam mempertahankan
kelangsungan usahanya (Rudyawan,
2008).
(Tandungan & Mertha, 2016)
mengatakan
kelangsungan
hidup
perusahaan menjadi sorotan penting bagi
pihak-pihak
yang
berkepentingan
terhadap perusahaan terutama investor.
Investor menanamkan modalnya untuk
mendanai operasi perusahaan ketika akan
melakukan
investasi
pada
suatu
perusahaan, investor perlu mengetahui
kondisi keuangan perusahaan terutama
yang menyangkut tentang kelangsungan
hidup (going corcern) perusahaan
tersebut. Investor mendapatkan informasi
dengan menggunakan laporan keuangan
sebagai media untuk pengambilan
keputusan untuk melihat kondisi
perusahaan. Sedangkan auditor sebagai
pihak independen untuk menilai
kewajaran dan keandalan dari laporan
keuangan perusahaan.
Dengan adanya penjelasan diatas maka
dapat dirumuskan hipotesisnya, yaitu:
H5 :

Pertumbuhan
Perusahaan,
Profitabilitas, Likuiditas, dan
Ukuran
Perusahaan
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Berpengaruh Secara Simultan
Terhadap Opini Audit Going
Concern
METODE PENELITIAN
Jenis dan Objek Penelitian
Jenis penelitian ini bersifat
kuantitatif, dimana penelitian ini
menganalisis bagaimana hubungan antara
variabel independen terhadap variabel
dependen. Menurut (Sugiyono, 2016)
metode kuantitatif sebagai metode
ilmiah/scientific karena telah memenuhi
kaidah ilmiah.
Adapun objek dalam penelitian
ini adalah perusahaan property, real
estate, dan building construction yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
pada tahun 2016-2019.
Jenis dan Sumber Data
Dalam penelitian ini jenis data
yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data time series. Untuk sumber
data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data sekunder. Data ini berupa
laporan keuangan dan laporan tahunan
perusahaan property, real estate,dan
building construction. Untuk sumber data
ini yang diperoleh dari Bursa Efek
Indoensia (BEI), didapat dari situs resmi
(www.idx.co.id)
dan
(www.idnfinancial.com).
Populasi dan Sampel
Populasi yang akan menjadi
pengamatan dalam penelitian ini adalah
perusahaan property, real estate, dan
building construction yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan
menerbitkan laporan tahunan yang
dipublikasikan selama tahun 2016-2019.
Populasi dalam penelitian ini sebanyak
86 perusahaan (www.idx.co.id dan
www.idnfinancial.com).
Teknik pengambilan sampel dalam
penelitian ini menggunakan metode
purposive sampling
yaitu teknik
pengumpulan
sampel
dengan
mempertimbangkan kriteria tertentu,
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dimana kriteria tersebut
sendiri oleh peneliti.

ditentukan

Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam
penelitian ini menggunakan metode
dokumentasi dan Penelitian Kepustakaan.
Metode dokumentasi merupakan catatan
peristiwa yang sudah berlalu dan bentuk
tulisan, gambar, atau karya-karya
monumental dari seseorang (Sugiyono,
2016). Sedangkan metode penelitian
kepustakaan merupaka penelitian juga
melakukan penelitian kepustakaan dalam
penelitian ini untuk memperoleh data
yang diperlukan berupa buku-buku,
jurnal, dan skripsi yang berkaitan dengan
penelitian ini.
Metode Analisis Data
Dalam penelitian ini pengujian
model dan hipotesis dilakukan dengan
menggunakan analisis regresi logistik.
Regresi logistik digunakan karena
variabel dependennya bersifat dikotomi
(perusahaan yang mendapat opini audit
going concern dan perusahaan yang tidak
mendapat opini audit going concern)
(Ghozali, 2016). Regresi logistik
digunakan apabila variabel terikat
penelitian adalah jenis kualitatif dan
diukur dengan dummy. Model persamaan
regresi yang akan diuji dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut:
𝑳𝒏

𝑮𝑪
= 𝜶 + 𝜷𝟏𝑷𝑷 + 𝜷𝟐𝑹𝑶𝑨 + 𝜷𝟑𝑪𝑹
𝟏 − 𝑮𝑪
+ 𝜷𝟒𝑺𝒊𝒛𝒆 + 𝒆

Keterangan :
GC = Opini audit Going Concern
(variabel dummy, kode 1 jika opini audit
going concern, dan kode 0, jika opini
audit non going concern)
𝛼 = Konstanta
𝛽 = Koefisien Regresi Model
PP = Pertumbuhan Perusahaan
ROA = Return On Assets (Profitabilitas)
CR = Current Ratio (Likuiditas)
Size = Ukuran Perusahaan
e = Error

HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh pertumbuhan
perusahaan, profitabilitas, likuiditas, dan
ukuran perusahaan terhadap opini audit
going concern. Data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data sekunder
yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia
pada perusahaan property, real estate,
dan building construction. Penelitian ini
menggunakan
metode
purposive
sampling yaitu teknik pengumpulan
sampel dalam pemilihan kriteria.
Tabel 1
Penentuan Sampel Berdasarkan
Kriteria
No

Keterangan

Jumlah

1

Perusahaan property, real estate, dan building
construction yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI) periode 2016-2019.

86

2

Perusahaan property, real estate, dan building
construcrion tidak menyajikan laporan
keuangan menggunakan mata uang rupiah.

(0)

3

Perusahaan property, real estate, dan building
construction yang tidak lengkap
mempublikasikan laporan keuangan dan
laporan auditor independen selama periode
2016-2019.

(29)

4

Perusahaan property, real estate, dan building
construction yang tidak mengalami laba
bersih setelah pajak negatif selama periode
2016-2019.

(37)

Jumlah sampel penelitian

20

Tahun pengamatan (2016-2019)

4

Jumlah sampel selama penelitian

80

Analisis Data
Analisis Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif adalah statistik
yang digunakan untuk menganalisi data
dengan cara mendeskripsikan atau
menggambarkan data yang telah
terkumpul sebagaimana adanya tanpa
bermaksud membuat kesimpulan yang
berlaku untuk umum atau generalisasi.
Dalam penelitian ini statistik dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
Tabel 2
Hasil Statistik Deskriptif
N

Min

Max

Mean

Std.
Deviation

Opini Audit
Going
Concern

80

0

1

0,23

0,420

Pertumbuhan
Perusahaan

80

-0,91

3,08

0,0134

0,51321
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N

Min

Profitabilitas

80

Likuiditas

80

Ukuran
Perusahaan

80

Valid N
(listwise)

80

Std.
Deviation

Max

Mean

-0,12

0,36

-0,0014

0,06382

0,18

40,52

4,5400

7,49028

25,04

31,67

28,4508

1,33498

Sumber : Ouput SPSS

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan
bahwa dilihat pada variabel opini audit
going concern diperoleh nilai minimum
sebesar 0, maksimum sebesar 1, mean
sebesar 0,23 dan standar deviasi sebesar
0,420. Untuk variabel pertumbuhan
perusahaan memiliki nilai minimum
sebesar -0,91, maksimum sebesar 3,08,
mean sebesar 0,0134 dan standar deviasi
sebesar 0,51321. Untuk variabel
profitabilitas memiliki nilai minimum
sebesar -0,12, maksimum sebesar 0,36,
mean sebesar -0,0014 dan standar deviasi
sebesar 0,51321. Untuk variabel
likuiditas memiliki nilai minimum
sebesar 0,18, maksimum sebesar 40,52,
mean sebesar 4,5400, dan standar deviasi
sebesar 7,49028. Untuk variabel ukuran
perusahaan memiliki nilai minimum
25,04, maksimum sebesar 31,67, mean
sebesar 28,4508, dan standar deviasi
sebesar 1,33498
Uji Multikolonieritas
Uji multikolonieritas bertujuan
untuk menguji apakah dalam model
regresi terdapat adanya korelasi antara
variabel independen. Dalam penelitian ini
uji multikolonieritas adalah sebagai
berikut:
Tabel 3
Hasil Uji Multikolonieritas
Model

Collinearity
Statistics
Tolerance

Keterangan

VIF

Pertumbuhan
Perusahaan

0,890

1,124

Tidak terjadi
multikolonieritas

Profitabilitas

0,895

1,117

Tidak terjadi
multikolonieritas

1
Likuiditas

0,967

1,034

Tidak terjadi
multikolonieritas

Ukuran
Perusahaan

0,927

1,079

Tidak terjadi
multikolonieritas

a. Dependent Variable: Opini Audit Going Concern

Berdasarkan
hasil
uji
multikolonieritas diatas menunjukkan
bahwa variabel pertumbuhan perusahaan
memiliki nilai tolerance sebesar
0,890>0,10 dan nilai variance inflation
factor (VIF) memiliki nilai sebesar
1,124<10.
Variabel
profitabilitas
memiliki nilai tolerance sebesar
0,895>0,10 dan nilai variance inflation
factor (VIF) memiliki nilai sebesar
1,117<10. Variabel likuiditas memiliki
nilai tolerance sebesar 0,967>0,10 dan
nilai variance inflation factor (VIF)
memiliki nilai sebesar 1,034<10.
Variabel ukuran perusahaan memiliki
nilai tolerance sebesar 0,927>0,10 dan
nilai variance inflation factor (VIF)
memiliki nilai sebesar 1,079<10. Dapat
disimpulkan bahwa
semua variabel
independen dalam model regresi ini tidak
terdapat multikolonieritas.
Analisis Regresi Logistik
Teknik analisis data dalam
penelitian ini menggunakan analisis
regresi logistik. Analisis regresi model
logistik digunakan pada penelitian ini
karena variabel dependen dalam
penelitian ini bersifat
dikotomi
(perusahaan yang mendapat opini audit
going concern dan perusahaan yang tidak
mendapat opini audit going concern).
Menilai Kelayakan Model Regresi
Penilaian
kelayakan
model
regresi dilakukan dengan menggunakan
Hosmer and Lomeshow’s Goodness of Fit
Test. Berikut merupakan hasil Hosmer
and Lomeshow’s Goodness of Fit Test.
Tabel 4
Hasil Hosmer and Lomeshow’s
Goodness of Fit Test
Step

Chi-square

Df

Sig.

1

12,572

8

0,127

Sumber : Output SPSS

Berdasarkan hasil Hosmer and
Lomeshow’s Goodness of Fit Test diatas
menunjukkan bahwa nilai statistik dari uji
Hosmer and Lemeshow’s Goodness yang
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diukur dengan nilai Chi Square sebesar
12,572 dengan nilai signifikan sebesar
0,127 >0,05 dan df 8 sehingga hipotesis
nol diterima yang artinya model regresi
tersebut mampu memprediksi nilai
observasinya.
Menilai Keseluruhan Model (Overall
Model Fit)
Pengujian model fit dilakukan
untuk mengetahui model yang dihipotesis
telah fit dengan data baik sebelum
maupun sesudah memasukkan variabel
independen ke dalam model fit. Pengujian
dilakukan dengan cara membandingkan
nilai antara -2 log likehood (-2LL) awal
(Block Number = 0) dengan nilai -2 log
likehood (-2LL) akhir (Block Number =
1). Jika dalam pengujian dihasilkan ada
penurunan nilai antara -2LL awal (Block
Number = 0) dengan nilai -2LL pada
akhir test (Block Number = 1) maka
menunjukkan bahwa model yang
dihipotesiskan fit dengan data. Hasil uji
model fit dapat dilihat dari table berikut :
Tabel 5
Hasil Uji Model Fit 1
Iteration

-2 Log
likelihood

Coefficients
Constant

Step 0

1

85,574

-1,100

2

85,307

-1,232

3

85,306

-1,237

4

85,306

-1,237

1

-2 Log
likelihood

Cox & Snell
R Square

Nagelkerke R
Square

74,480a

0,127

0,193

Sumber : Output SPSS

Tabel 6
Hasil Uji Model Fit 2
Coefficients

S
t
e
p
1

Koefisien Determinan (Nagelkerke R
Square)
Nilai Koefisien determinasi dapat
diinterprestasikan seperti nilai R Square
pada multiple regression. Nagelkerke R
Square merupakan ukuran yang yang
dilakukan untuk mengetahui seberapa
besar variabel independen mampu
menjelaskan dan mempengaruhi variabel
dependen. Berikut tabel hasil dari model
summary bahwa Nagelkerke R Square
menunjukkan kemampuan variabel
independen dalam menjelaskan variabel
dependen.
Tabel 7
Hasil Uji Model Summary
Step

Sumber : Output SPSS

Iteration

kedua. Dari hasil perhitungan nilai -2LL
terlihat bahwa step 0 (Block Number = 0)
adalah 85,31 dan nilai -2LL pada step 1
(Block Number =1) adalah 74,480. Dari
hasil tersebut dapat ditarik kesimpulkan
bahwa nilai -2 log likelihood mengalami
penurunan dari nilai step 0 (Block
Number = 0) sebesar 85,31 ke step 1
(Block Number =1) sebesar 74,480.
Artinya model regresi logistik yang
terbentuk lebih baik.

-2 Log
likelihood Constant Pertumbuhan Profitabilitas Likuiditas Ukuran
Perusahaan
Perusahaan

1

78,597

-7,684

-0,168

-5,995

0,024

0,227

2

74,930 -12,178

-0,439

-13,440

0,034

0,373

3

74,487 -13,878

-0,644

-16,883

0,039

0,427

4

74,480 -14,114

-0,680

-17,324

0,040

0,434

5

74,480 -14,118

-0,681

-17,331

0,040

0,434

6

74,480 -14,118

-0,681

-17,331

0,040

0,434

Sumber : Output SPSS

Berdasarkan tabel 5 dan 6
menunjukkan perbandingan antara nilai 2LL blok pertama dengan -2LL blok

Berdasarkan hasil uji model
summary diatas menunjukkan bahwa
hasil dari nilai Nagelkerke R Square
sebesar 0,193 (19,3%) dan nilai Cox &
Snell R Square sebesar 0,127 (12,7%).
Artinya
sebesar
19,3%
variabel
independen
yaitu
pertumbuhan
perusahaan, profitabilitas, likuiditas, dan
ukuran perusahaan dapat menjelaskan
variasi dari variabel dependen yakni opini
audit going concern, sedangkan sisanya
80,7% dijelaskan oleh variabel lain diluar
penelitian ini.
Uji Hipotesis
Pengujian Secara Parsial
Teknik analisis data yang
digunakan
dalam
penelitian
ini
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menggunakan analisis regresi logistik
untuk mengetahui pengaruh secara
parsial dari variabel independen terhadap
variabel dependen. Berikut merupakan
hasil pengujian secara parsial :
Tabel 8
Hasil Regresi Logistik
B

S.E.

Wald

df

Sig.

0,586

1

0,444 0,506

4,918

1

0,027 0,000

1,405

1

0,236 1,040

0,434 0,226

3,677

1

0,055 1,544

-14,118 6,593

4,585

1

0,032 0,000

S Pertumbuhan -0,681 0,890
t Perusahaan
e
p Profitabilitas -17,331 7,815
1
Likuiditas
0,040 0,033
a
Ukuran
Perusahaan
Constant

Exp(B)

Sumber : Output SPSS

Berdasarkan hasil tabel diatas
maka persamaan model regresi logistic
yang diperoleh adalah :
𝑳𝒏

𝑮𝑪
= −𝟏𝟒, 𝟏𝟏𝟖 − 𝟎, 𝟔𝟖𝟏𝑷𝑷 − 𝟏𝟕, 𝟑𝟑𝟏𝑹𝑶𝑨
𝟏 − 𝑮𝑪
+ 𝟎, 𝟎𝟒𝟎𝑪𝑹 + 𝟎, 𝟒𝟑𝟒𝑺𝑰𝒁𝑬

Persamaan regresi logistit diatas dapat
dilakukan analisis sebagai berikut :
1. Konstan model regresi logistik
mempunyai koefisien negatif sebesar 14,118 yang berarti jika variabel
pertumbuhan
perusahaan,
profitabilitas, likuiditas dan ukuran
perusahaan dianggap nol, maka opini
audit going concern mengalami
penurunan sebesar -14,118.
2. Variabel pertumbuhan perusahaan
menghasilkan nilai signifikansi sebesar
0,444>0,05. Maka hal ini menunjukkan
hipotesis
1
ditolak,
dimana
pertumbuhan
perusahaan
tidak
berpengaruh signifikan terhadap opini
audit going concern.
3. Variabel profitabilitas menghasilkan
nilai signifikansi sebesar 0,027<0,05.
Maka hal ini menunjukkan hipotesis 2
diterima,
dimana
profitabilitas
berpengaruh signifikan terhadap opini
audit going concern.
4. Variabel likuiditas menghasilkan nilai
signifikansi sebesar 0,444>0,05. Maka
hal ini menunjukkan hipotesis 3
ditolak, dimana likuiditas tidak

berpengaruh signifikan terhadap opini
audit going concern.
5. Variabel
ukuran
perusahaan
menghasilkan nilai signifikansi sebesar
0,055>0,05. Maka hal ini menunjukkan
hipotesis 4 ditolak, dimana ukuran
perusahaan
tidak
berpengaruh
signifikan terhadap opini audit going
concern.
Pengujian Secara Simultan
Pengujian secara simultan ini
dilakukan untuk menguji apakah variabel
independen
yakni
pertumbuhan
perusahaan, profitabilitas, likuiditas, dan
ukuran perusahaan berpengaruh secara
simultan terhadap variabel dependen
yakni opini audit going concern. Berikut
tabel hasil Omnibus Test of Model
Coeficient dalam pengujian secara
simultan ini sebagai berikut :
Tabel 9
Hasil Omnibus Test of Model
Coeficient
Chi-square

Step 1

df

Sig.

Step

10,826

4

0,029

Block

10,826

4

0,029

Model

10,826

4

0,029

Sumber : Output SPSS

Berdasarkan tabel hasil Omnibus
Test of Model Coeficient menunjukkan
bahwa secara simultan pertumbuhan
perusahaan, profitabilitas, likuiditas, dan
ukuran perusahaan dapat menjelaskan
mengenai opini audit going concern. Hal
ini dilihat hasil dari Chi-Square sebesar
10,826 dengan df sebesar 4 dan
signifikansi sebesar 0,029 dimana
nilainya lebih kecil dari 0,05. Maka dapat
disimpulkan bahwa hipotesis diterima,
sehingga pertumbuhan perusahaan,
profitabilitas, likuiditas, dan ukuran
perusahaan berpengaruh secara simultan
terhadap opini audit going concern.
Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan
Terhadap Opini Audit Going Concern
Berdasarkan hasil pengujian yang
dilakukan pada variabel pertumbuhan
perusahaan menunjukkan hasil koefisien
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regresi sebesar -0,681 yang menyatakan
bahwa setiap kenaikan 1% akan
menurunkan opini audit going concern
sebesar 0,681. Nilai signifikansi yang
dihasilkan oleh pertumbuhan perusahaan
sebesar 0,444 dimana nilainya lebih besar
dari 0,05 sehingga pertumbuhan
perusahaan tidak memiliki pengaruh
terhadap opini audit going concern dan
hipotesis pertama ditolak. Dapat
disimpulkan
bahwa
pertumbuhan
perusahaan tidak berpengaruh terhadap
opini audit going concern. Dalam
variabel
ini,
peneliti
berasumsi
perusahaan dengan rasio pertumbuhan
penjualan yang negatif akan cenderung
lebih
besar
mengarah
kepada
kebangkrutan
yang
akan
mengindikasikan
auditor
untuk
memberikan opini audit going concern.
Akan tetapi, tidak berarti setiap
perusahaan
yang
mengalami
pertumbuhan penjualan negatif akan
mendapatkan opini audit going concern.
Pengaruh Profitabilitas Terhadap
Profitabilitas
Hasil
dari
pengujian
variabel
profitabilitas dalam penelitian ini
menunjukkan
bahwa
profitabilitas
berpengaruh terhadap opini audit going
concern. Hasil penguji ini menunjukkan
bahwa koefisien regresi sebesar -17,331
yang berarti setiap kenaikan 1% akan
menurunkan opini audit going concern
sebesar 17,331. Dilihat dari nilai
signifikansi profitabilitas menghasilkan
nilai sebesar 0,027 dimana lebih kecil
dari 0,05. Maka pada variabel
profitabilitas ini memiliki pengaruh
terhadap opini audit going concern dan
hipotesis kedua diterima. Berdasarkan
hasil tersebut menyatakan bahwa
profitabilitas berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap opini audit going
concern. Dalam hasil variabel penelitian
ini, peneliti berasumsi bahwa perusahaan
dengan tingkat profitabilitas yang rendah
akan dipandang tidak baik oleh investor
karena terjadinya kerugian pada
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perusahaan
tersebut,
sehingga
memungkinkan
auditor
untuk
memberikan opini audit going concern
akan tinggi. Sedangkan jika perusahaan
memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi
akan dipandang lebih baik oleh investor
dan opini audit going concern yang akan
diberikan oleh auditor kemungkinan akan
rendah.
Pengaruh
Likuiditas
Terhadap
Profitabilitas
Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan bahwa likuiditas tidak
berpengaruh terhadap opini audit going
concern. Hal ini ditunjukkan dengan hasil
koefisien regresi 0,040 yang menyatakan
bahwa setiap kenaikan 1% akan
menaikkan opini audit going concern
sebesar 0,040. Berdasarkan hasil
pengujian likuiditas menghasilkan nilai
signifikansi sebesar 0,236 lebih besar dari
0,05. Hal ini mengindikasi bahwa
likuiditas tidak memiliki pengaruh
terhadap opini audit going concern dan
hipotesis ketiga ditolak. Maka dari
penjabaran diatas disimpulkan bahwa
likuiditas tidak berpengaruh terhadap
opini audit going concern. Dalam hasil
variabel penelitian ini, peneliti berasumsi
bahwa
auditor
tidak
hanya
mempertimbangkan
kemampuan
perusahaan dalam memenuhi kewajiban
jangka pendeknya dalam menerbitkan
opini audit going concern, namun lebih
melihat pada kemampuan perusahaan
dalam membayar seluruh kewajibannya.
Pengaruh
Ukuran
Perusahaan
terhadap Opini Audit Going Concern
Hasil dari pengujian variabel ukuran
perusahaan
dalam
penelitian
ini
menunjukkan bahwa ukuran perusahaan
berpengaruh terhadap opini audit going
concern.
hasil
pengujian
ini
menunjukkan bahwa nilai koefisien
regresi sebesar 0,434 yang menyatakan
bahwa setiap 1% akan menaikkan opini
audit going concern sebesar 0,434.
Adapun nilai signifikansi ukuran
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perusahaan sebesar 0,055 dimana lebih
kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan
bahwa
ukuran
perusahaan
tidak
berpengaruh terhadap opini audit going
concern dan hipotesis keempat ditolak.
Berdasarkan hasil tersebut, menyatakan
bahwa
ukuran
perusahaan
tidak
berpengaruh terhadap opini audit going
concern. Opini audit going concern selalu
dihubungkan dengan kemampuan entitas
dalam mengelola perusahaan agar
mampu
bertahan
hidup
dan
memanfaatkan sumber daya yang
dimilikinya secara optimal. Meskipun
perusahaan tergolong perusahaan kecil,
namun jika perusahaan memiliki
manajemen dan kinerja yang baik serta
mampu menjaga kelangsungan usahanya
dalam jangka waktu panjang maka tidak
ada keraguan auditor atas kelangsungan
hidup entitas tersebut.
Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan,
Profitabilitas, Likuiditas, dan Ukuran
Perusahaan terhadap Opini Audit
Going Concern
Berdasarkan berpengaruh terhadap opini
audit going concern. Hal ini ditunjukkan
pada nilai signifikansi pertumbuhan
perusahaan, profitabilitas, likuiditas, dan
ukuran perusahaan sebesar 0,029 lebih
kecil dari 0,05 sehingga pertumbuhan
perusahaan, profitabilitas, likuiditas, dan
ukuran perusahaan memiliki pengaruh
terhadap opini audit going concern dan
hipotesis kelima diterima. Dilihat dari
nilai Nagelkerke R Square sebesar 0,193
yang artinya variabel independen yaitu
pertumbuhan perusahaan, profitabilitas,
likuiditas, dan ukuran perusahaan
mempengaruhi opini audit going concern
sebesar 19,3%, sedangkan sisanya
dijelaskan oleh variabel-variabel lain di
luar penelitian ini. Hasil penelitian ini
membuktikan
bahwa
pertumbuhan
perusahaan, profitabilitas, likuiditas, dan
ukuran perusahaan berpengaruh secara
simultan terhadap opini audit going
concern pada perusahaan property, real
estate, dan building construction yang
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terdaftar di BEI periode tahun 2016-2019.
Maka, hasil temuan ini menunjukkan
bahwa semua variabel independen secara
keseluruhan dapat menjelaskan atau
memprediksi variabel dependen.
SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian,
analisis data dan pembahasan, maka
dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian
variabel pertumbuhan perusahaan tidak
berpengaruh signifikan terhadap opini
audit going concern, profitabilitas
berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap opini audit going concern,
likuiditas tidak berpengaruh signifikan
terhadap opini audit going concern, dan
ukuran perusahaan tidak berpengaruh
signifikan terhadap opini audit going
concern.
Maka
untuk
pertumbuhan
perusahaan, profitabilitas, likuiditas, dan
ukuran perusahaan berpengaruh secara
simultan terhadap opini audit going
concern pada perusahaan property, real
estate, dan building construction yang
terdaftar di bursa efek Indonesia periode
tahun 2016-2019.
Dalam penelitian ini ada beberapa
keterbatasan diantaranya, Perusahaan
yang menjadi sampel dalam penelitian ini
hanya berjumlah 20 perusahaan dari total
perusahaan property, real estate, dan
building construction yang berjumlah 86
perusahaan. Variabel pada penelitian ini
hanya terbatas pada pertumbuhan
perusahaan, profitabilitas, likuiditas, dan
ukuran perusahaan sebagai pengamatan
terhadap opini audit going concern,
sehingga tidak dapat terlihat pengaruh
dari
variabel
lain
yang
dapat
mempengaruhi opini audit going
concern. Periode pengamatan yang
digunakan dalam penelitian ini hanya
selama 4 tahun yaitu 2016-2019 sehingga
belum bisa melihat kecenderungan trend
penerimaan opini audit going concern
dalam jangka panjang.
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