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(conflict of interest). Perbedaan kepentingan antara principal dengan agent dapat 

menimbulkan permasalahan yang dikenal dengan asimetri informasi (asymetri 

information). 

Berdasarkan asumsi tersebut, maka dibutuhkan pihak ketiga yang independen, 

dalam hal ini pihak ketiganya adalah akuntan publik. Tugas dari akuntan publik 

(auditor) memberikan jasa untuk menilai laporan keuangan yang dibuat oleh agen, 

dengan hasil akhir berupa opini audit. 

1.1 Opini Auditor 

Laporan auditor merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan pendapatnya 

atau apaila mengharuskan, untuk menyatakan tdak memberikan pendapat. Baik dalam 

hal auditor menyatakan pendapat maupun menyatakan tidak memberikan pendapat, ia 

harus menyatakan apakah auditnya telah dilaksanakan berdasarkan standar auditing 

yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. 

Opini audit diberikan oleh auditor melalui beberapa tahap audit sehingga auditor 

dapat memberikan kesimpulan atas opini yang harus diberikan atas laporan keuangan 

yang diauditnya (Widodo, 2011). 

Berdasarkan SPAP SA 500 Seksi 508 tentang Laporan Auditor atas Laporan 

Keuangan Auditan tahun 2011 dan  penjelasan yang terdapat pada buku Arens tahun 

2014, terdapat lima opini yang dapat dikeluarkan oleh Auditor dalam laporan audit, 

yaitu pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), pendapat wajar tanpa 

pengcualian dengan tambahan bahasa penjelasan (Unqualified opinion with 

explanatory paragraph or modified wording), pendapat wajar dengan pengecualian 

(qualified opinion), pendapat tidak wajar (adverse opinion), dan pernyataan tidak 

memberikan pendapat (disclaimer opinion). 

1.2 Going Concern 

Perusahaan yang menurut pertimbangan auditor terdapat keraguan terhadap 

kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka akan 

memperoleh opini audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas mengenai 

kemampuan suatu usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidup (going 

concern) (SPAP, 2011). 

Para pemakai laporan keuangan merasa bahwa pengeluaran opini audit going 

concern ini sebagai pediksi kebangkrutan suatu perusahaan. Maka auditor harus 

bertanggungjawab terhadap opini audit going concern yang dikeluarkannya, karena 

akan mempengaruhi keputusan para pemakai laporan keuangan (Setiawan, 2006). 
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1.3 Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) 

Ukuran kantor akuntan publik (KAP) merupakan nilai yang menunjukan besar 

kecialnya suatu kantor akuntan publik. Terdapat beberapa proksi yang biasanya 

digunakan untuk mewakili ukuran KAP, yaitu jumlah klien serta pendapatan audit dan 

juga kualitas audit yang diberikan oleh auditor.  

Craswell et al. (1995) dalam Fanny dan Saputra (2005) menyatakan bahwa klien 

biasanya mempersepsikan bahwa auditor yang berasal dari Kantor Akuntan Publik 

skala besar dan yang memiliki afiliasi dengan Kantor Akuntan Publik internasional yang 

memiliki kualitas yang lebih tinggi karena auditor tersebut memiliki karakteristik yang 

dapat dikaitkan dengan kualitas, seperti pelatihan, pengakuan internasional, serta 

adanya peer review. Dalam penelitian ini Ukuran KAP di prosikan dengan 

menggunakan dummy, dimana 1 untuk perusahaan yang di audit oleh KAP Big 4 dan 0 

untuk perusahaan yang di audit oleh KAP non-big 4. 

1.4 Profitabilitas 

Tujuan dari analisis profitabilitas adalah untuk mengukur tingkat efisiensi usaha 

dan profitablitas yang dicapai oleh perusahan yang bersangkutan. Profitabilitas 

dianggap sebagai alat yang valid dalam mengukur hasil pelaksanaan operasi 

perusahaan, karena profitabilitas merupakan alat pembanding pada berbagai alternatif 

investasi yang sesuai dengan tingkat risiko. 

Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah return on assets. 

Return on assets adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang dimaksudkan 

untuk dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang 

ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan. 

1.5 Likuiditas 

Menurut Fred Weston dalam Kasmir (2012) likuiditas adalah rasio yang 

menggambarkan kemampuan perusahaan memnuhi kewajiban (utang) jangka pendek. 

Artinya apabila perusahaan ditagih, maka akan mampu memenuhi utang (membayar) 

tersebut terutama utang yang sudah jatuh tempo.  

Rasio likuiditas dalam penelitian ini diukur dengan manggunakan current ratio. 

Current ratio adalah perbandingan antara aktiva lancar (current asset) dengan hutang 

lancar (current liabilities). Rasio ini menunjukkan sejauh mana aktiva lancar dengan 

hutang lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar.  
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1.6 Pengembangan Hipotesis dan Penelitian Terdahulu 

Dari skala kantor akuntan publik biasanya klien menilai tentang kulitas auditor, 

kantor akuntan publik besar atau kantor akuntan publik internasional dinilai memiliki 

kualitas yang lebih tinggi dari pada kantor akuntan publik lainnya. Tentunya salah satu 

faktor yang bisa memberikan kepercayaan dari klien yaitu adanya pengakuan 

internasional, pelatihan para auditor. 

De Angelo dalam Setyarno (2006) menyatakan bahwa auditor skala besar 

memiliki insentif yang lebih untuk menghindari kritikan kerusakan reputasi 

dibandingkan pada auditor skala kecil. Auditor yang sudah memiliki reputasi yang baik 

akan selalu obyektif dalam pekerjaanya karena mereka akan berusaha menghindarkan 

diri dari hal-hal yang dapat merusak reputasinya. Berdasarkan hal ini maka hipotesis 

yang diajukan adalah:  

Ho1 : Ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. 

 Ha1 : Ukuran KAP berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. 

 Rahayu (2007) melakukan penelitian yang hasil penelitiannya menunjukan 

bahwa informasi keuangan (likuiditas, profitabilitas,dan solvalitias) tidak signifikan 

terhadap penetapan opini audit going concern. Penelitian dari Komalasari (2004) 

menunjukan bukti bahwa return on total asset yang merupakan proxy dari profitabilitas 

perusahaan mempunyai koefisien negatif negatif yang menunjukan bahwa semakin 

rendah ROA semakin tinggi profitabilitas perusahaan untuk mendapatkan opini selain 

wajar tanpa pengecualian. 

Dengan demikian semakin besar rasio profitabilitas menunjukkan bahwa kinerja 

perusahaan semakin baik, sehingga auditor tidak memberikan opini going concern. 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut: 

Ho2 : Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. 

Ha2 : Profitabilitas berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. 

Likuiditas yang di proxy kan dengan current ratio dalam hubungannya dengan 

opini audit adalah semakin rendah nilai current ratio menunjukkan semakin rendah 

kemampuan perusahaan dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya. Apabila 

perusahaan tidak mampu memenuhi klaim kreditor jangka pendek maka hal tersebut 

dapat memengaruhi kredibilitas perusahaan dan dapat dianggap sebagai suatu sinyal 

bahwa perusahaan sedang menghadapi masalah yang dapat mengganggu 
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kelangsungan usahanya. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dibuat hipotesis 

sebagai berikut:  

Ho3 :  Likuiditas tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. 

Ha3 : Likuiditas berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. 

Pada penelitian ini, penulis ingin meneliti hubungan kualitas auditor, profitabilitas 

dan likuiditas secara bersama-sama terhadap opini audit going concern. Untuk itu 

peneliti membuat hpotesis sebagai berikut:  

Ho4 : Kualitas auditor, profitabilitas, dan likuiditas secara simultan tidak berpengaruh 

terhadap opini audit going concern. 

Ha4 : Kualitas auditor, profitabilitas, dan likuiditas secara simultan berpengaruh 

terhadap opini audit going concern. 

II. METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan pertambangan batubara selama 

periode 2012-2014. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling dan 

memiliki sampel sebanyak 22 perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). Data diperoleh dari data sekunder laporan tahunan 

perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 

tahun 2012-2014.  

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah opini audit going concern. Opini 

audit going concern merupakan opini audit modifikasi yang diberikan oleh auditor untuk 

memastikan bahwa suatu entitas di anggap mampu untuk mempertahankan 

kelangsungan usahanya (ISA,2013). 

Variabel ini merupakan variabel dummy, dimana kategori 1 untuk perusahaan 

pertambangan batubara yang menerima opini audit unqualified going concern dan 0 

untuk perusahaan pertambangan batubara yang menerima opini audit unqualified non 

going concern. 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah ukuran kantor akuntan publik 

(KAP), profitabilitas, dan likuiditas. 

1. Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) 

Ukuran KAP seringkali menjadi tolak ukur dari kualitas audit yang diberikan 

oleh auditor. Dalam penelitian ini ukuran KAP diukur dengan ukuran kantor akuntan 

publik (KAP) yang menggunakan variabel dummy. Jika KAP termasuk dalam kategori 
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The Big Four, akan diberi kode 1, sedangkan jika tidak termasuk kategori The Big 

Four, akan diberi kode 0. 

2. Profitabilitas 

MenurutWeygandt Kimmel Kieso (2013) rasio profitabilitas untuk mengukur 

pendapatan atau keberhasilan operasi dari perusahaan untuk jangka waktu tertentu. 

Profitabilitas dalam penelitian menggunakan Return On Asset (ROA). ROA merupakan 

salah satu bentuk analisis profitabilitas untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam 

mengelola asetnya guna mengahsilkan laba. ROA dirumuskan sebagai berikut : 

    
          

              
 

Sumber: Weygandt Kimmel Kieso (2013) 

3. Likuiditas 

Menurut Weygandt Kimmel Kieso (2013) rasio likuiditas digunakan untuk 

mengukur kemampuan jangka pendek perusahaan untuk membayar kewajiban yang 

jatuh tempo dan untuk memenuhi kebutuhan tak terduga untuk kas. Dalam penelitian 

likuiditas diukur dengan menggunakan current ratio. Tingkat current ratio dapat 

ditentukan dengan membandingkan antara current asset dengan current liabilities. 

 

               
             

                   
 

Sumber: Weygandt Kimmel Kieso (2013) 

3.1 Model Penelitian 

Model penelitian ini menggunakan analisis statistik inferensial untuk pengujian 

hipotesis. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi logistik 

(logistic regretion), sebab variabel bebasnya merupakan kombinasi antara metrik dan 

non metrik (nominal). Penelitian ini juga menggunakan alat bantu SPSS (Statistical 

Product and Service Solutions). Maka model regresi logistik yang digunakan untuk 

menguji hipotesis pada penelitian ini adalah: 

  
  

    
      (    )    (     )    (    )      

Keterangan:  

  
  

    
               

β  = Intersep  
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UK = Ukuran KAP 

ROA = Return On Assets 

CR = Current Ratio 

Β1-4 = Koefisien masing-masing variabel 

Єi = Error perusahaan i pada tahun t 

III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

3.1 Statistik Deskriptif 

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif 

GC 

 

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid .0 49 86.0 86.0 86.0 

1.0 8 14.0 14.0 100.0 

Total 57 100.0 100.0  

Sumber: Output data SPSS 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat dari 57 observasi terdapat 49 sampel atau 

86.0% yang akan menerima opini audit unqualified non going concern, sedangkan 8 

sampel atau 14,0% yang akan menerima opini unqualified going concern. 

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif 

UK 

 

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid .0 21 36.8 36.8 36.8 

1.0 36 63.2 63.2 100.0 

Total 57 100.0 100.0  

Sumber: Output data SPSS 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat dari 57 observasi terdapat 21 sampel atau 

36.8% yang termasuk dalam KAP non big4, sedangkan 36 sampel atau 63.2% yang 

termasuk dalam KAP big4. 

 

Analisis Pengaruh..., Amiko Putri Junitasari, Ak.-IBS, 2016



9 
 

Tabel 4.3 Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Statistic Statistic Statistic Statistic 

Std. 

Error Statistic 

ROA 57 -.060 .200 .04684 .006600 .049827 

CR 57 .033 6.567 1.78063 .167138 1.261861 

Valid N 

(listwise) 
57      

Sumber: Ouput data SPSS 

1. Nilai rata-rata variabel Profitabilitas (ROA) adalah 0.04684, sedangkan standar 

deviasinya adalah 0.049827. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

sebaran data variabel ROA tidak terdistribusi dengan baik. Hal tersebut dapat 

dilihat dari nilai standar deviasinya yang lebih besar dibandingkan dengan nilai 

rata-rata, yang menunjukan bahwa data dalam variabel ini tidak terdistribusi 

dengan baik. 

2. Nilai rata-rata variabel Likuiditas (CR) adalah 1.78063, sedangkan standar 

deviasinya adalah 1.261861. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

sebaran data variabel CR tergolong baik karena nilai standar deviasinya lebih 

kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata, yang menunjukan bahwa data dalam 

variabel ini terdistribusi dengan baik. 

3.2 Multikolinearitas  

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

                 

(Constant) 

 

  

                 UK .842 1.188 

1               ROA .868 1.153 

                 CR .963 1.038 
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a. Dependent Variable: Going Concern  

Sumber: Ouput data SPSS 

Pada tabel 4.4 diatas menunjukan nilai VIF kurang dari 10 yaitu ukuran KAP (UK) 

sebesar 1.188, profitabilitas (ROA) sebesar 1.153, dan likuiditas (CR) sebesar 1.038. 

Hal ini menunjukkan bahwa antar variabel independen tidak ada hubungan, atau 

dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa model ini tidak mengandung unsur 

multikolinearitas. 

3.3 Overall Model Fit 

Tabel 4.5 Hasil Overall Model Fit Test 1 

Iteration Historya,b,c 

Iteration 

-2 Log 

likelihood 

Coefficient

s 

Constant 

Step 0 1 47.288 -1.439 

2 46.251 -1.770 

3 46.238 -1.812 

4 46.238 -1.812 

Sumber: Ouput data SPSS 

Tabel 4.6 Hasil Overall Model Fit Test 2 

Iteration Historya,b,c,d 

Iteration 

-2 Log 

likelihood 

Coefficients 

Constant UK ROA CR 

Step 1 1 40.561 -.563 -.549 3.210 -.382 

2 32.137 .051 -.787 7.620 -1.141 

3 27.036 .995 -.805 12.771 -2.326 

4 25.887 1.488 -.856 15.831 -3.100 

5 25.792 1.650 -.879 16.867 -3.384 

6 25.791 1.667 -.882 16.973 -3.416 

7 25.791 1.668 -.882 16.974 -3.417 

8 25.791 1.668 -.882 16.974 -3.417 
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Sumber: Ouput data SPSS 

Dari tabel 4.5 dan tabel 4.6 menunjukkan perbandingan antara nilai -2LL awal 

dengan nilai -2LL akhir. Pada tabel 4.5, nilai -2LL awal (Block Number = 0) adalah 

sebesar 46.238 dan tabel 4.6 menunjukkan nilai -2LL akhir (Block Number = 1) adalah 

sebesar 25.791. Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan nilai -2LL block 0 terhadap 

nilai -2LL block 1 sebesar 20.447. Dengan adanya penurunan nilai tersebut 

menunjukkan keseluruhan model regresi logistik yang digunakan adalah model yang 

baik atau model yang dihipotesiskan fit dengan data. 

3.4 Hosmer and Lemeshow Test 

Tabel 4.7 Hosmer and Lemeshow Test 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 4.131 8 .845 

Sumber: Ouput data SPSS 

Berdasarkan tabel 4.7 terlihat nilai Chi Square adalah 4.131 dan p-value (Sig.) 

sebesar 0.845 lebih besar dari 0,05 maka hipotesis nol tidak dapat ditolak atau model 

dapat diterima karena cocok dengan data observasinya. Berdasarkan penjelasan ini, 

model mampu menjelaskan pengaruh ukuran KAP (UK), profitabilitas (ROA), dan 

likuiditas (CR) terhadap probabilitas going concern. 
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3.5 Classification Plot 

Tabel 4.8 Classification Table 

Classification Tablea 

Observed 

Predicted 

Going Concern Percentage 

Correct 

   0 1   

 

Step 1    Going Concern                            

0 48 1 98.0 

                                                                  

1 4 4 50.0 

Overall Percentage     91.2 

Sumber: Ouput data SPSS 

Pada tabel 4.8 diatas menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi untuk 

memprediksi kemungkinan perusahaan mendapatkan opini audit going concern adalah 

sebesar 1 00,0%. Secara keseluruhan dapat dilihat ketepatan model pada penelitian ini 

ada sebesar 91,2%, sehingga dapat disimpulkan model regresi logistik  fit dengan 

data. 

3.6 Nagelkerke R Square 

Tabel 4.9 Nagelkerke’s R Square 

Model Summary 

Step 

-2 Log 

likelihood 

Cox & Snell 

R Square 

Nagelkerke 

R Square 

1 25.791a .301 .542 

Sumber: Ouput data SPSS 

Pada tabel 4.9 nilai Nagelkerke R Square sebesar 0.542. Ini berarti  variabel 

dependen yaitu Going Concern yang dijelaskan oleh variabel independen (Ukuran 

KAP, Profitabilitas, Likuiditas) adalah sebesar 54.2%. Sedangkan terdapat 45.8% 

faktor di luar penelitian yang menjelaskan varians going concern. 
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3.7 Interpretasi Model Regresi Logistik 

Tabel 4.10 Pembentukan Model Regresi 

Variable in the Equation 

 B Exp(B) 

UK 

ROA 

Step 1a       CR 

Constant 

-.882 

16.974 

-3.417 

1.668 

.414 

23530314.

76 

.033 

5.300 
 

Sumber: Ouput data SPSS 

Berdasarkan tabel 4.10, maka model regresi logistik yang terbentuk adalah 

sebagai beikut: ln (GC/1-GC) = 1.668 – 0,882UK + 16.974ROA – 3.417CR 

Odds ratio pada penelitian ini mengukur bagaimana kecenderungan variabel-

variabel independen terhadap going concern perusahaan. 

3.8 Uji Parsial (Uji Wald) 

Tabel 4.11 Uji Parsial 

Variables in the Equation 

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

Step 1a UK -.882 1.040 .719 1 .397 .414 

ROA 
16.974 15.498 1.200 1 .273 

23530314.76

4 

CR -3.417 1.153 8.777 1 .003 .033 

Constant 1.668 1.247 1.789 1 .181 5.300 

Sumber: Ouput data SPSS 

1. Vriabel ukuran KAP (UK) memiliki nilai p-value (Sig.) 0.397 dan nilai β 

ukuran KAP (UK) sebesar -0.882  yang artinya H0 tidak dapat ditolak dan 

Ha ditolak. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa ukuran KAP (UK) 

tidak memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan  terhadap opini audit 

going concern, dinyatakan pula bahwa Ha1 ditolak. 

2. Variabel profitabilitas (ROA) memiliki nilai p-value (Sig.) 0,273 dan nilai β 

profitabilitas (ROA) sebesar 16.974, artinya H0 tidak dapat ditolak dan Ha 
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ditolak. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa profitabilitas (ROA) tidak 

memiliki pengaruh positif  tetapi  tidak signifikan terhadap opini audit going 

concern, dinyatakan pula bahwa Ha2 ditolak. 

3. Variabel likuiditas (CR) memiliki nilai p-value (Sig.) 0,003 atau lebih kecil 

dari α 0,05 yang artinya H0 ditolak dan Ha tidak dapat ditolak. Nilai β 

likuiditas (CR) sebesar -3.417 menunjukkan bahwa likuiditas (CR) memiliki 

pengaruh negatif terhadap opini audit going concern. Sehingga dapat 

diambil kesimpulan bahwa likuiditas (CR) memiliki pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap opini audit going concern, dinyatakan pula bahwa Ha3 

tidak dapat ditolak. 

3.9 Uji Simultan 

Tabel 4.12 Uji Simultan 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 20.447 3 .000 

Block 20.447 3 .000 

Model 20.447 3 .000 

Sumber: Ouput data SPSS 

Dari tabel 4.12 diperoleh hasil chi-square sebesar 20.447 dengan tingkat 

signifikan sebesar 0,000 < α (0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara 

simultan variabel Ukuran KAP (UK), profitabilitas (ROA) dan likuiditas (CR) secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap opini audit going concern. 

Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik Terhadap Opini Audit Going Concern 

Berdasarkan hasil uji parsial, diketahui bahwa variabel Ukuran KAP memiliki 

tingkat signifikansi 0.397 lebih besar dari α= 0.05 dan nilai β= -0.882. Hal ini berarti 

perubahan ukuran KAP tidak berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap 

opini audit Going Concern. Ukuran KAP tidak mempengaruhi auditor dalam 

memberikan opini audit going concern karena  semakin besar ukuran KAP, semakin 

banyak juga jumlah auditornya, tetapi tidak secara khusus memeriksa aspek going 

concern auditee.  

Tugas dan tanggung jawab auditor terbatas pada penilaian terhadap kewajaran 

penyajian Laporan Keuangan yang tentu saja disusun dengan menggunakan basis 
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data historis (transaksi-transaksi yang telah terjadi), sama sekali tidak menilai atau 

memprediksi kondisi perusahaan di masa yang akan datang, termasuk 

kemampuannya untuk terus going concern. Namun publik mengharapkan agar tugas 

dan tanggung jawab auditor diperluas, sehingga mampu meminimalkan risiko terkait 

kondisi dan peristiwa yang sifatnya tak pasti. Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Meriani dan Krisna Dewi (2012), Nindita dan Siregar (2012). Yang 

keduanya memiliki hasil penelitian ukuran kantor akuntan publik tidak berpengaruh 

secara signifikan. 

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Opini Aduit Going Concern 

Berdasarkan hasil uji parsial di atas, diketahui bahwa variabel Profitabilitas 

memiliki tingkat signifikansi 0.273 lebih besar dari α= 0.05 dan nilai β= 16.974. Hal ini 

berarti perubahan Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan dengan arah positif 

terhadap opini audit Going Concern. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai 

rasio profitabilitas suatu perusahaan maka semakin besar kemampuan perusahaan 

tersebut untuk menghasilkan laba sehingga tidak menimbulkan keraguan auditor akan 

kemampuan perusahaan untuk melanjutkan usahanya. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Alamanda (2014) dan Wati (2013). 

Pengaruh Likuiditas Terhadap Opini Audit Going Concern  

Berdasarkan hasil uji parsial, diketahui bahwa variabel Likuiditas memiliki tingkat 

signifikansi 0.03 lebih kecil dari α= 0.05 dan nilai β= -3.417. Hal ini berarti perubahan 

tingkat likuiditas berpengaruh secara signifikan terhadap pemberian opini audit going 

concern.  

Semakin besar likuiditas perusahaan, maka semakin mampu pula perusahaan 

dalam membayar kewajiban-kewajiban jangka pendeknya dengan tepat waktu. 

Sebaliknya, semakin rendah nilai current ratio menunjukkan semakin rendah 

kemampuan perusahaan dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya. Apabila 

perusahaan tidak mampu memenuhi klaim kreditor jangka pendek maka hal tersebut 

dapat mempengaruhi kredibilitas perusahaan dan dapat dianggap sebagai suatu sinyal 

bagi perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Hadi et al. (2015) dan Kristina (2012). 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan paparan diatas, dari tiga Variabel yang digunakan yaitu Ukuran 

KAP, Profitabilitas, dan Likuiditas, hanya variabel Likuiditas yang memiliki pengaruh 

signifikan dengan arah negatif terhadap opini audit going concern yang artinya bahwa 

current ratio sangat mempengaruhi terhadap penerimaan opini going concern. Hal ini 
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disebabkan karena kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka 

pendeknya adalah kompenen penting didalam laporan keuangan. Apabila asset 

perusahaan yang dimiliki tidak dapat digunakan untuk menutupi hutang jangka 

pendeknya, maka dapat dilihat bahwa perusahaan tersebut memiliki likuiditas yang 

rendah. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran bagi perusahaan dimana penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan masukan bagi perusahaan mengenai faktor-faktor yang 

berpotensi mempengaruhi pemberian opini audit going concern oleh auditor. Dimana 

dalam penelitian ini menunjukan bahwa faktor yang dapat mempengaruhi secara 

signifikan adalah likuiditas yang ditunjukan dengan current ratio, sehingga perusahaan 

dapat lebih memelihara dan menjaga kinerja keuangan perusahaan untuk 

meningkatkan nilai perusahaan. Proporsi yang baik adalah jika nilai aset lebih besar 

dibandingkan dengan nilai libilitas, maka perusahaan dapat lebih memperhatikan 

jumlah aset yang dimiliki. Saran selanjutnya bagi calon investor, sebaiknya lebih teliti 

dalam berinvestasi untuk memilih perusahaan. Selama perusahaan tidak mengalami 

gagal bayar hutang berarti perusahaan tersebut masih dalam kondisi yang bisa 

dipertimbangkan untuk menjadi tempat berinvestasi. 
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LAMPIRAN 

Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

ROA 57 -.060 .200 .04684 .006600 .049827 

CR 57 .033 6.567 1.78063 .167138 1.261861 

Valid N (listwise) 57      

UK 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid .0 21 36.8 36.8 36.8 

1.0 36 63.2 63.2 100.0 

Total 57 100.0 100.0  

GC 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid .0 49 86.0 86.0 86.0 

1.0 8 14.0 14.0 100.0 

Total 57 100.0 100.0  

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .359 .091  3.950 .000   

UK -.137 .098 -.191 -1.398 .168 .842 1.188 

ROA .803 .945 .114 .849 .399 .868 1.153 

CR -.095 .035 -.344 -2.694 .009 .963 1.038 

a. Dependent Variable: GC 

Iteration Historya,b,c 

Iteration 

-2 Log 

likelihood 

Coefficients 

Constant 

Step 0 1 47.288 -1.439 

2 46.251 -1.770 

3 46.238 -1.812 

4 46.238 -1.812 
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Iteration Historya,b,c,d 

Iteration 

-2 Log 

likelihood 

Coefficients 

Constant UK ROA CR 

Step 1 1 40.561 -.563 -.549 3.210 -.382 

2 32.137 .051 -.787 7.620 -1.141 

3 27.036 .995 -.805 12.771 -2.326 

4 25.887 1.488 -.856 15.831 -3.100 

5 25.792 1.650 -.879 16.867 -3.384 

6 25.791 1.667 -.882 16.973 -3.416 

7 25.791 1.668 -.882 16.974 -3.417 

8 25.791 1.668 -.882 16.974 -3.417 

Model Summary 

Step 

-2 Log 

likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 25.791
a
 .301 .542 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 4.131 8 .845 

Classification Table
a
 

 

Observed 

Predicted 

 
GC Percentage 

Correct 
 

.0 1.0 

Step 1 GC .0 48 1 98.0 

1.0 4 4 50.0 

Overall Percentage   91.2 

a. The cut value is .500 
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