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ABSTRAK 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 

variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, likuiditas, dan pertumbuhan perusahaan 

terhadap opini audit going concern. Pemilihan sampel menggunakan metode 

purposive sampling dan sampel dari penelitian ini adalah sebanyak 39 perusahaan 

industri bahan dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data 

diperoleh dari data sekunder laporan tahunan perusahaan industri bahan dasar dan 

kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2016. Teknik 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik biner. 

Hipotesis dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu dan berbagai 

teori pendukung lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas 

berpengaruh negatif signifikan terhadap opini audit going concern dan ukuran 

perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap opini audit going concern, 

sedangkan likuiditas dan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

opini audit going concern. 

 

 

Kata kunci : going concern, profitabilitas (ROA), ukuran perusahaan, likuditas, 

pertumbuhan perusahaan 
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to determine and analyze the influence of 

profitability variables, firm size, liquidity, and corporate growth on going concern 

audit opinion. The sample selection using purposive sampling method and samples 

from this research are 39 industrial companies of basic and chemical materials 

listed in Indonesia Stock Exchange (BEI). The data are obtained from secondary 

data of annual report of basic and chemical industry companies listed in Indonesia 

Stock Exchange in 2012-2016. The analysis technique used in this research is 

binary logistic regression analysis. The hypothesis in this study is based on previous 

research and various other supporting theories. The results of this study indicate 

that profitability has a significant negative effect on going concern audit opinion 

and firm size has a significant negative effect on going concern audit opinion, while 

liquidity and corporate growth have no effect on going concern audit opinion. 

 

 

Keywords : going concern, profitability (ROA), firm size, liquidity, corporate 

growth 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

 Di era globalisasi ini, perusahaan dalam menjalankan bisnis tidak hanya 

untuk keuntungan maksimal saja, tetapi juga untuk meyakinkan investor agar mau 

menanamkan modalnya diperusahaan tersebut agar kelangsungan hidup (going 

concern) perusahaan tetap terjaga. Investor biasanya sebelum ingin menanamkan 

modal ke perusahaan atau melakukan investasi ke perusahaan, investor harus 

mengetahui lebih dahulu kondisi keuangan perusahaan yang ingin diinvestasikan 

terutama yang berkaitan dengan kelangsungan hidup perusahaan. Jika 

kelangsungan hidup perusahaan yang ingin diinvestasikan ternyata buruk maka 

investor biasanya enggan untuk menanamkan modal ke perusahaan tersebut dan 

mencari perusahaan lain yang lebih baik. 

Menurut Petronela (2004), opini audit going concern adalah kelangsungan 

hidup suatu badan usaha dan merupakan asumsi dalam pelaporan keuangan suatu 

entitas sehingga, jika entitas mengalami kondisi yang sebaliknya, entitas tersebut 

menjadi bermasalah. Jadi opini audit yang dikeluarkan oleh auditor sangat 

diperlukan oleh perusahaan, sehingga banyak perusahaan yang meminta auditor 

untuk melakukan audit atas perusahaannya. Selain mengaudit perusahaan, auditor 

juga diharapkan untuk mengeluarkan asumsi yan dapat mempertimbangkan 

kemampuan perusahaan dalam menjaga kelangsungan hidupnya (going concern). 

Asumsi yang dikeluarkan oleh auditor berisi bahwa auditor menganggap
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perusahaan masih bisa beroperasi dalam jangka panjang atau minimal untuk satu 

tahun kedepan. 

 Auditor juga bertanggung jawab untuk menilai apakah ada kesangsian 

terhadap kelangsungan hidup perusahaan dalam periode waktu tidak lebih dari satu 

tahun sejak tanggal laporan audit. Beberapa penyebabnya antara lain, pertama 

masalah self fulfilling prophecy yang mengakibatkan auditor enggan 

mengungkapkan status going concern yang muncul ketika auditor khawatir bahwa 

opini going concern yang dikeluarkan dapat mempercepat kegagalan yang 

bermasalah. Masalah kedua yang menyebabkan kesalahan opini adalah tidak 

terdapat prosedur penetapan status going concern yang terstruktur (Diyanti, 2010). 

 Asumsi kelangsungan hidup (going concern) sangat penting bagi pengguna 

laporan keuangan terutama bagi investor karena dengan melihat laporan keuangan 

perusahaan yang berisi asumsi going concern, investor jadi tidak perlu ragu dalam 

menanamkan modal ke perusahaan tersebut. Banyak entitas bisnis yang terkena 

kasus-kasus hukum yang melibatkan manipulasi akuntansi, contohnya seperti 

perusahaan besar di Amerika yaitu Enron dan Worldcom. Kasus ini melibatkan 

banyak pihak dan berdampak cukup luas. Selain dari pihak perusahaan, auditor 

independen juga harus bertanggung jawab atas merebaknya kasus-kasus manipulasi 

akuntansi seperti ini (Susiana dan Herawaty, 2007). 

 Peristiwa serupa pernah terjadi di Indonesia. Beberapa bank dilikuidasi 

setelah sebelumnya menerima pendapat wajar tanpa pengecualian, seperti pada 

awal tahun 1990, Bank Suma dilikuidasi. Selanjutnya terdapat 16 bank yang telah 

dilikuidasi pemerintah per 1 November 1997, Bank Prasidha Utama dan Bank Ratu 
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dilikuidasi tahun 2000, Unibank pada tahun 2001, Bank Asiatic dan Bank Dagang 

Bali pada tahun 2004, serta Bank Global Internasional pada tahun 2005. Dalam 

peristiwa ini, laporan audit yang dibuat oleh kantor akuntan publik (KAP) 

menyatakan bahwa kondisi perbankan saat itu sangat baik, tetapi dalam 

kenyataannya buruk (Puji, 2007).  

 Menurut Rahman dan Siregar (2012), pengeluaran opini going concern 

sangat berguna bagi para pemakai laporan keuangan untuk membuat keputusan 

yang tepat dalam berinvestasi. Perlunya untuk mengetahui sehat tidaknya kondisi 

keuangan perusahaan yang merupakan asumsi dasar bagi investor dalam 

menentukan investasinya, terutama yang menyangkut dengan kelangsungan hidup 

perusahaan tersebut. Hal ini membuat auditor mempunyai tanggung jawab yang 

besar untuk mengeluarkan opini going concern yang konsisten dengan keadaan 

sesungguhnya dari perusahaan tersebut. 

 Jadi, jika investor ingin menanamkan modalnya biasanya melihat 

bagaimana kemampuan perusahaan tersebut dalam memperoleh laba. Menurut 

Haribowo (2013), profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

mengelola perusahaan secara efisien sehingga mampu memberikan laba bagi 

perusahaan. Tujuan dari analisa rentabilitas/ profitabilitas menurut Noverio (2011), 

adalah untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh 

perusahaan yang bersangkutan. Analisa ini juga untuk mengetahui hubungan timbal 

balik antara pos-pos yang ada pada neraca perusahaan yang bersangkutan guna 

mendapatkan berbagai indikasi yang berguna untuk mengukur efisiensi dan 

profitabilitas perusahaan yang bersangkutan. Noverio (2011) menemukan bahwa 
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profitabilitas berpengaruh terhadap audit going concern, berbeda dengan Lie et al 

(2016) yang menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap audit 

going concern. 

 Di perusahaan besar biasanya auditor dibayar dengan fee yang lebih tinggi 

ketimbang perusahaan-perusahaan kecil. Wulandari (2014) menyatakan, ukuran 

perusahaan menentukan apakah perusahaan dapat melangsungkan kehidupan 

usahanya dalam jangka waktu yang lama atau tidak. Biasanya perusahaan besar 

akan bisa mempertahankan kelangsungan hidup usahanya dibandingkan 

perusahaan kecil yang bisa dibilang baru, dan kurang bisa mempertahankan 

kelangsungan hidup usaha mereka. Berdasarkan penelitian Santosa dan Wedari 

(2007), mereka berpendapat bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap opini 

audit dengan paragraf going concern. Hasil ini sesuai dengan penelitian McKeown 

et al. (1991) dalam Santosa dan Wedari (2007) yang telah dijelaskan oleh peneliti 

sebelumnya, yang menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki sedikit 

kemungkinan untuk gagal dalam melangsungkan usahanya. Jadi auditor akan 

cenderung lebih memberikan opini audit dengan paragraf going concern terhadap 

perusahaan yang kecil. Sebaliknya akan memberikan opini audit bersih untuk 

perusahaan yang sudah besar karena sudah bisa lebih dipercaya oleh auditor. Tetapi 

berbeda dengan hasil penelitian dari Dewayanto (2011) dan Wulandari (2014) yang 

menemukan hasilnya ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit going 

concern. 

 Noverio (2011) mengungkapkan faktor lain yang mempengaruhi 

penerimaan opini going concern adalah likuiditas. Hubungannya adalah semakin 
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kecil likuiditas, maka perusahaan tersebut termasuk kedalam kategori perusahaan 

yang kurang likuid, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban kepada para 

krediturnya. Dengan kondisi seperti itu, auditor kemungkinan akan memberikan 

opini audit dengan tambahan paragraf penjelasan mengenai going concern. Tidak 

jarang perusahaan yang secara konsisten mengalami kerugian operasi mempunyai 

working capital yang sangat kecil bila dibandingkan dengan total aset (Altman, 

1968) dalam Noverio (2011). Januarti dan Fitrianasari (2008) menemukan bahwa 

likuiditas berpengaruh terhadap audit going concern. Tetapi berbeda dengan 

Noverio (2011) dan Lie et al (2016) menemukan bahwa likuiditas tidak 

berpengaruh terhadap audit going concern. 

Selain likuiditas, pertumbuhan perusahaan dapat diproksikan dengan 

pertumbuhan laba perusahaan tersebut. Pertumbuhan laba mengindikasikan 

kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya.  

Sebuah perusahaan yang mempunyai pertumbuhan laba yang positif mempunyai 

kecenderungan untuk dapat mempertahankan kelangsungan usahanya. Pendapatan 

laba yang dapat dicapai oleh perusahaan akan dapat dimanfaatkan untuk mendanai 

keberlangsungan hidup perusahaan tersebut. Seperti membiayai operasi 

perusahaan, memberikan deviden bagi investornya, membiayai atau menambah lini 

bisnis, membayar kewajiban-kewajibannya pada pihak kreditor (Alichia, 2013). 

Arma (2013) menemukan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap 

audit going concern sedangkan Alichia (2013) menemukan bahwa pertumbuhan 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit going concern. 
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 Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indinesia (BEI) tahun 2012 sampai 2016 sebagai objek penelitian. Perusahaan 

manufaktur merupakan sektor yang cukup penting bagi pembangunan 

perekonomian negara. Perusahaan pada sektor manufaktur memiliki pengaruh 

penting terhadap perindustrian suatu negara. Di Indonesia, perusahaan pada sektor 

manufaktur memiliki jumlah perusahaan terdaftar pada Bursa Efek Indonesia lebih 

banyak jika dibandingkan dengan sektor perusahaan yang lain. Dengan jumlah 

perusahaan yang lebih banyak, perusahaan pada sektor manufaktur memiliki 

pengaruh industri serta fluktuasi saham pada Bursa Efek Indonesia. Jika dilihat dari 

hasil penelitian – penelitian sebelumnya, masih banyak yang hasil penelitiannya 

tidak konsisten. Berdasarkan ketidakkonsitenan hasil dari penelitian terdahulu yang 

telah diuraikan di atas, maka penelitian ini ingin meneliti kembali faktor-faktor 

yang memperngaruhi opini audit going concern. 

Maka dari itu, penelitian ini akan menggabungkan penelitian Noverio (2011), 

Wulandari (2014), dan Dewayanto (2011) yang berjudul “Pengaruh 

Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Perusahaan, dan Likuiditas 

Terhadap Audit Going Concern”. Penelitian ini memberikan nilai tambah untuk 

menguji konsistensi penelitian terdahulu dan pemutakhiran data agar memperoleh 

hasil yang maksimal dengan sampel penelitian pada tahun 2012-2016. 
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1.2 Perumusan Masalah 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap opini audit going 

concern? 

2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap opini audit going 

concern? 

3. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap opini audit going concern? 

4. Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap opini audit 

going concern? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

 Penelitian ini berfokus pada sektor perusahaan manufaktur sektor industri 

bahan dasar dan kimia yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 2012 – 2016 

yang konsisten dalam melakukan pelaporan keuangan selama tahun penelitian. 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap opini audit 

going concern. 

2. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap opini 

audit going concern. 

3. Untuk menganalisis pengaruh likuiditas terhadap opini audit going 

concern. 

4. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap 

opini audit going concern. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini yaitu : 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat menambah pengetahuan bagi 

peneliti, khususnya mengenai pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, 

likuiditas, dan pertumbuhan perusahaan terhadap opini audit going 

concern. 

b. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dan 

sebagai bahan pertimbangan manajemen dalam mengambil keputusan yang 

berguna dalam mempertahankan kelangsungan hidup (going concern) 

perusahaan di masa depan. 

c. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan untuk berinvestasi. 

d. Bagi Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi 

akademisi jika adanya pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, 

likuiditas, dan pertumbuhan perusahaan terhadap opini audit going 

concern. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika sebagai 

berikut : 

BAB I   : PENDAHULUAN 

 Pada bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan dari judul penelitian yaitu pengaruh profitabilitas, ukuran 

perusahaan, likuiditas, dan pertumbuhan perusahaan terhadap opini audit 

going concern. 

 

BAB II : LANDASAN TEORI 

 Pada  bab ini berisi tinjauan pustaka yang digunakan sebagai dasar untuk 

membahas masalah dalam penelitian ini. Bab ini juga mencakup teori – 

teori dan peneliti terdahulu yang mendukung perumusan hipotesis serta 

analitis hasil penelitian lainnya. 

 

BAB III: METODE PENELITIAN 

 Pada bab ini berisi tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan 

secara operasional. Menguraikan definisi variabel, populasi, sampel 

penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode 

analisis. 

  

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN  
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Berisi tentang hasil penelitian secara sistematis kemudian dianalisis 

dengan menggunakan metode penelitian yang telah ditetapkan untuk 

selanjutnya diadakan pembahasan tentang hasilnya. 

 

BAB V : PENUTUP  

Berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1.  Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Audit 
 

Menurut Arens et.al (2014:24) auditing adalah pengumpulan data dan 

evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat 

kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus 

dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Sedangkan auditor yang 

mengeluarkan laporan mengenai laporan keuangan perusahaan sering disebut 

auditor independen. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 

Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk 

memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini. 

Menurut Boynton et al (2003), ada tiga jenis audit yang umumnya 

menunjukkan karakteristik yang tercakup dalam definisi auditing yaitu : 

1. Audit laporan keuangan 

Berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti 

tentang laporan-laporan entitas dengan maksud agar dapat 

memberikan pendapat apakah laporan-laporan tersebut telah 

disajikan secara wajar dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. 

Hasil audit dari laporan keuangan tersebut didistribusikan kepada 

para pengguna seperti para pemegang saham, kreditor, masyarakat 
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umum, dan kantor pemerintah melalui laporan auditor atas laporan 

keuangan. 

2. Audit kepatuhan 

Berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan memeriksa bukti-bukti 

untuk menetapkan apakah kegiatan keuangan atau operasi suatu 

entitas telah sesuai dengan persyaratan, ketentuan, atau peraturan 

tertentu. Laporan audit kepatuhan umumnya ditujukan kepada 

otoritas yang menerbitkan kriteria tersebut dan dapat terdiri dari (1) 

ringkasan temuan atau (2) pernyataan keyakinan mengenai derajat 

kepatuhan dengan kriteria tersebut. 

3. Audit operasional 

Berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti-

bukti tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi entitas dalam 

hubungannya dengan pencapaian tujuan tertentu. Biasanya audit 

jenis ini disebut juga sebagai audit kinerja atau audit manajemen. 

Dalam melakukan proses audit, auditor tidak hanya melakukan 

pengumpulan data dan evaluasi bukti tentang informasi tetapi juga mengeluarkan 

opini audit bila auditor merasa perusahaan tersebut membutuhkan tambahan opini. 

Kriteria perusahaan yang biasanya mendapatkan tambahan opini adalah salah 

satunya saat perusahaan tidak bisa melanjutkan kelangsungan hidupnya. Jika 

auditor melihat adanya suatu kondisi dimana perusahaan tidak bisa melanjutkan 

kelangsungan hidupnya maka auditor mengeluarkan opini audit dengan tambahan 

going concern. Banyak faktor yang dapat memicu auditor mengeluarkan opini audit 
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going concern, seperti profitabilitas, ukuran perusahaan, likuiditas, pertumbuhan 

perusahaan, dll. Pada saat auditor melakukan proses audit, rasio profitabilitas bisa 

dilihat dari laporan keuangan perusahaan di bagian net income apakah perusahaan 

sedang rugi atau tidak. Begitu pula ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset 

perusahaan, likuiditas dilihat dari total kewajiban, pertumbuhan perusahaan dilihat 

dari pertumbuhan penjualan perusahaan dari tahun ke tahun. Semua itu ada di saat 

auditor melakukan proses audit dengan melihat laporan keuangan perusahaan 

tersebut. 

 

2.1.2. Opini Audit 
 

Sesuai dengan standar auditing yang berlaku umum yang ditetapkan oleh 

IAPI, auditor diharuskan menyampaikan kepada pemakai laporannya mengenai 

informasi penting yang menurut auditor perlu diungkapkan (standar pelaporan). 

Dalam melaksanakan tugasnya (audit laporan keuangan), auditor 

bertanggungjawab membuat laporan audit. Laporan audit adalah alat formal auditor 

untuk mengkomunikasikan suatu kesimpulan yang diperoleh mengenai laporan 

keuangan auditan kepada pihak yang berkepentingan (Kristiana, 2012). 

Menurut Andhita (2015), terdapat lima jenis pendapat yang dapat diberikan 

oleh auditor, yaitu: 1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (Unqualified Opinion) 

Pendapat wajar tanpa pengecualian dapat diberikan auditor apabila audit telah 

dilaksanakan atau diselesaikan sesuai dengan standar auditing, penyajian laporan 

keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan tidak terdapat 

kondisi atau keadaan tertentu yang memerlukan bahasa penjelasan. 2. Pendapat 
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wajar tanpa pengecualian dengan tambahan bahasa penjelasan Pendapat ini 

diberikan apabila audit telah dilaksanakan atau diselesaikan sesuai dengan standar 

auditing, penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku 

umum, tetapi terdapat keadaan atau kondisi tertentu yang memerlukan bahasa 

penjelasan. Kondisi atau keadaan yang 16 Indonesia Banking School memerlukan 

bahasa penjelasan tambahan antara lain dapat diuraikan sebagai berikut: (1) 

Pendapat auditor sebagian didasarkan atas laporan auditor independen lain (2) 

Adanya penyimpangan dari prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh IAI (3) Laporan 

keuangan dipengaruhi oleh ketidakpastian yang material (4) Auditor meragukan 

kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya (5) 

Auditor menemukan adanya suatu perubahan material dalam penggunaan prinsip 

dan metode akuntansi. 3. Pendapat wajar dengan pengecualian (qualified opinion) 

Sesuai dengan SA 705.7 dikatakan bahwa jenis pendapat ini diberikan apabila: (1) 

Tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan lingkup audit 

yang material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. (2) 

Auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi 

yang berlaku umum yang berdampak material tetapi tidak mempengaruhi laporan 

keuangan secara keseluruhan. Penyimpangan tersebut dapat berupa pengungkapan 

yang tidak memadai, maupun perubahan dalam prinsip akuntansi. Auditor harus 

menjelaskan alasan pengecualian dalam satu paragraf terpisah sebelum paragraf 

pendapat. 17 Indonesia Banking School 4. Pendapat tidak wajar (adverse opinion) 

Dalam SA 705.7 pendapat ini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak 

menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan 
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prinsip akuntansi yang berlaku umum. Auditor harus menjelaskan alasan 

pendukung pendapat tidak wajar, dan dampak utama dari hal yang menyebabkan 

pendapat tidak wajar diberikan terhadap laporan keuangan. 5. Pernyataan tidak 

memberikan pendapat (disclaimer opinion) Dalam SA 705.9, pernyataan auditor 

untuk tidak memberikan pendapat ini diberikan apabila: (1) Ada pembatasan 

lingkup audit yang sangat material baik oleh klien maupun karena kondisi tertentu. 

(2) Auditor tidak independen terhadap klien. 

 

2.1.3. Opini Audit Going Concern 
 

Menurut Diyanti (2010), dalam melakukan proses audit, auditor dituntut 

tidak hanya melihat hanya sebatas pada hal-hal yang ditampakkan dalam laporan 

keuangan saja. Tetapi juga harus lebih mewaspadai hal-hal potensial yang dapat 

mengganggu kelangsungan hidup suatu satuan usaha. Inilah yang menjadi alasan 

mengapa auditor turut bertanggung jawab atas kelangsungan hidup suatu satuan 

usaha meskipun dalam batas waktu tertentu. Going concern merupakan salah satu 

konsep yang paling penting yang mendasari pelaporan keuangan. Opini audit going 

concern merupakan opini yang dikeluarkan auditor untuk memastikan apakah 

perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Pihak manajemen 

bertanggung jawab untuk menentukan kelayakan dari persiapan laporan keuangan 

menggunakan dasar going concern dan auditor bertanggung jawab untuk 

meyakinkan dirinya bahwa penggunaan going concern oleh perusahaan adalah 

layak dan diungkapkan secara memakai dalam laporan keuangan. 
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 Menurut Kristiana (2012), auditor mempunyai tanggung jawab untuk 

menilai apakah terdapat kesangsian terhadap kemampuan perusahaan dalam 

mempertahankan kelangsungan hidupnya. Opini audit going concern merupakan 

opini yang dikeluarkan auditor karena terdapat keraguan yang besar tentang 

kemampuan perusahaan untuk terus going concern. opini audit going concern dapat 

meliputi pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan berkaitan 

dengan kelangsungan hidup entitas, pendapat wajar dengan pengecualian, pendapat 

tidak wajar, dan tidak memberikan pendapat selama terkait penjelasan going 

concern. 

 

2.1.4. Profitabilitas 
 

Menurut Kuswadi (2005), pengertian laba adalah selisih antara pendapatan 

dan biaya. Untuk mendapatkan laba maksimum, perusahaan harus mendapatkan 

penjualan yang sebesar-besarnya dengan biaya sekecil-kecilnya kecuali ada alasan 

tertentu. Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur pendapatan atau 

keberhasilan operasi perusahaan untuk periode waktu tertentu. Pendapatan 

mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memperoleh pendanaan dari utang 

dan ekuitas. Rasio profitabilitas juga mempengaruhi posisi likuiditas perusahaan 

dan kemampuan perusahaan untuk berkembang (Kieso, et. al., 2015). 

Menurut Arma (2013), profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan laba. Tujuan dari analisa rentabilitas/ profitabilitas menurut 

Noverio (2011), adalah untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas 

yang dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Analisa ini juga untuk 
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mengetahui hubungan timbal balik antara pos-pos yang ada pada neraca perusahaan 

yang bersangkutan guna mendapatkan berbagai indikasi yang berguna untuk 

mengukur efisiensi dan profitabilitas perusahaan yang bersangkutan. 

Profitabilitas diproksikan dengan Return On Assets (ROA). ROA 

menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan 

total asset atau total aktiva yang dimiliki perusahaan dalam periode tertentu. 

Perusahaan yang memiliki nilai ROA yang negatif dalam periode waktu yang 

berurutan akan memicu masalah going concern karena ROA yang negatif artinya 

bahwa perusahaan tersebut mengalami kerugian dan ini akan mengganggu 

kelangsungan hidup perusahaan tersebut (Arma, 2013). Menurut Lie et al (2016), 

dalam hubungannya dengan opini audit going concern, semua perusahaan dituntut 

untuk dapat menghasilkan laba dengan semua sumber daya yang dimiliki, dimana 

nantinya laba yang dihasilkan akan digunakan untuk mempertahankan 

kelangsungan usaha perusahaan. Semakin rendah profitabilitas sebuah perusahaan, 

maka semakin rendah juga kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

sehingga akan menyebabkan keraguan auditor atas kelangsungan usaha perusahaan, 

sebaliknya, jika profitabilitas perusahaan tinggi, berarti semakin tnggi juga 

kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba sehingga tidak akan muncul 

keraguan akan kelangsungan usaha dari perusahaan tersebut. 
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2.1.5. Ukuran Perusahaan 
 

Menurut Molengraaff dalam Permana (2009), perusahaan adalah perbuatan 

yang dilakukan secara terus-menerus dengan bertindak keluar agar memperoleh 

penghasilan dengan cara memperdagangkan barang atau membuat perjanjian 

perdagangan. Abdul Kadir M. dalam bukunya Pengantar Hukum Perusahaan di 

Indonesia menyatakan bahwa berdasarkan tinjauan hukum, istilah perusahaan 

mengacu pada badan hukum dan perbuatan badan usaha dalam menjalankan 

usahanya. Lebih lanjut, perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan 

berkumpulnya semua faktor produksi. Ukuran perusahaan penting karena 

mempunyai pengaruh besar terhadap strategi perusahaan. Masalahnya adalah jika 

ada perusahaan pesaing yang ingin mencoba untuk masuk dalam pasar tersebut. 

Dengan begitu perusahaan akan mencoba memaksimalkan tingkat pertumbuhannya 

dan menghasilkan pertumbuhan yang aktual (Al-Thuneibat dkk ,2011). 

Menurut Sudarmaji dan Sularto (2007), Ukuran perusahaan adalah variabel 

untuk mengukur seberapa besar atau kecilnya perusahaan sampel. 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. Ketiga variabel ini digunakan untuk menentukan ukuran 

perusahaan karena dapat mewakili seberapa besar perusahaan tersebut. Semakin 

besar aktiva maka semakin banyak juga modal yang ditanam selain itu, semakin 

banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar 

kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ia dikenal dalam masyarakat. Dari 
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ketiga variabel ini, nilai aktiva relatif lebih stabil jika dibandingkan dengan nilai 

market capitalized dan penjualan dalam mengukur perusahaan. 

 

2.1.6. Likuiditas 
 

Likuiditas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya. Secara konvensional, jangka pendek dianggap 

periode hingga satu tahun meskipun jangka waktu ini dikaitkan dengan siklus 

operasi normal suatu perusahaan (periode waktu yang mencakup siklus pembelian-

produksi-penjualan-penagihan). Pentingnya likuiditas dapat dilihat dengan 

mempertimbangkan dampak yang berasal dari ketidakmampuan perusahaan 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas dinyatakan dalam perbedaan 

tingkatan. Kurangnya likuiditas menghalangi perusahaan untuk memperoleh 

keuntungan dari diskon atau kesempatan mendapatkan keuntungan. 

Ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban lancarnya merupakan 

masalah likuiditas yang lebih ekstrem. Masalah ini dapat mengarah pada penjualan 

investasi dan aset lainnya yang dipaksakan, dan kemungkinan yang paling parah 

pengarah pada insolvabilitas dan kebangkrutan (Subramanyam dan Wild, 2010).  

Likuiditas perusahaan menunjukkan kemampuan untuk membayar 

kewajiban finansial jangka pendek tepat pada waktunya. Likuiditas perusahaan 

ditunjukkan oleh besar kecilnya aktiva lancar yaitu aktiva yang mudah untuk diubah 

menjadi kas yang meliputi kas, surat berharga, piutang dan persediaan. Dengan 

menggunakan laporan keuangan yang terdiri atas neraca, laporan laba-rugi, laporan 

perubahan modal, perusahaan dapat menghitung rasio likuiditas (Arma, 2013). 
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2.1.7. Pertumbuhan Perusahaan 
 

 Pertumbuhan perusahaan mengindikasikan kemampuan perusahaan dalam 

mempertahankan kelangsungan usahanya. Pertumbuhan perusahaan dapat diukur 

dengan rasio pertumbuhan penjualan. Perusahaan yang mengalami pertumbuhan 

mampu meningkatkan volume penjualan dibandingkan dengan tahun-tahun 

sebelumnya. Penjualan yang meningkat menunjukkan aktivitas operasional 

perusahaan berjalan dengan semestinya. Sebuah perusahaan dengan pertumbuhan 

penjualan yang positif mempunyai kecenderungan untuk dapat mempertahankan 

kelangsungan usahanya (Rudyawan dan Badera, 2009). 

 Dalam penelitian ini pertumbuhan perusahaan diproksikan dengan rasio 

pertumbuhan penjualan. Rasio ini mengukur seberapa baik perusahaan 

mempertahankan posisi ekonominya, baik dalam industrinya maupun dalam 

kegiatan ekonomi secara keseluruhan (Weston dan Copeland,1992 dalam Setyarno 

dkk., 2006).  
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2.2. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2 1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No. 

Nama Peneliti/Judul 

Penelitian 

Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

1. 

Rezkhy Noverio dan 

Totok Dewayanto 

(2011) 

“analisis pengaruh 

kualitas auditor, 

likuiditas, 

profitabilitas dan 

solvabilitas terhadap 

opini audit going 

concern pada 

perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di bursa 

efek indonesia” 

Variabel Dependen: Opini 

Audit Going Concern 

Variabel Independen: 

1. Kualitas Auditor 

2. Likuiditas 

3. Profitabilitas 

4. Solvabilitas 

 

1. Kualitas Auditor berpengaruh 

signifikan terhadap Opini 

Audit Going Concern 

2. Profitabilitas berpengaruh 

signifikan terhadap Opini 

Audit Going Concern 

3. Solvabilitas berpengaruh 

terhadap Opini Audit Going 

Concern 

4. Likuiditas berpengaruh 

signifikan terhadap Opini 

Audit Going Concern 

2. 

 

Soliyah Wulandari 

(2014) 

“analisis faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

auditor dalam 

Variabel Dependen: Opini 

Audit Going Concern 

Variabel Independen: 

1. Reputasi KAP 

2. Kondisi Keuangan 

Perusahaan 

3. Opini Audit Tahun 

Sebelumnya 

1. Opini Audit Tahun 

Sebelummya berpengaruh 

terhadap Opini Audit Going 

Concern 

2. Reputasi KAP tidak 

berpengaruh terhadap Opini 

Audit Going Concern 
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memberikan opini 

audit going concern” 

4. Ukuran 

Perusahaan 

5. Rasio 

Pertumbuhan 

Perusahaan 

6. Rasio Likuiditas 

7. Rasio Profitabilitas 

8. Rasio Aktifitas 

9. Rasio Leverage 

 

3. Kondisi Keuangan Perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap 

Opini Audit Going Concern 

4. Ukuran Perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap Opini 

Audit Going Concern 

5. Rasio Pertumbuhan 

Perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap Opini Audit Going 

Concern 

6. Rasio Likuiditas tidak 

berpengaruh terhadap Opini 

Audit Going Concern 

7. Rasio Profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap Opini 

Audit Going Concern 

8. Rasio Aktifitas tidak 

berpengaruh terhadap Opini 

Audit Going Concern 

9. Rasio Leverage tidak 

berpengaruh terhadap Opini 

Audit Going Concern 

3. 

Totok Dewayanto 

(2011) 

“analisis faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

Variabel Dependen: Opini 

Audit Going Concern 

Variabel Independen: 

1. Kondisi Keuangan 

Perusahaan 

         

1. Kondisi Keuangan Perusahaan 

berpengaruh signifikan 

terhadap Opini Audit Going 

Concern 
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penerimaan opini 

audit going concern” 

2. Ukuran 

Perusahaan 

3. Opini Audit Tahun 

Sebelumnya 

4. Auditor Client 

Tenure 

5. Opinion Shopping 

6. Kualitas Auditor 

2. Ukuran Perusahaan tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap Opini Audit Going 

Concern 

3. Opini Audit Sebelumnya 

berpengaruh signifikan 

terhadap Opini Audit Going 

4. Auditor Client Tenure tidak 

berpengaruh terhadap Opini 

Audit Going Concern 

5. Opinion Shopping tidak 

berpengaruh terhadap Opini 

Audit Going Concern 

6. Kualitas Auditor tidak 

berpengaruh terhadap Opini 

Audit Going Concern 

 

4. 

Yashinta Putri 

Alichia (2013) 

“pengaruh ukuran 

perusahaan, 

pertumbuhan 

perusahaan, dan 

opini audit tahun 

sebelumnya terhadap 

opini audit going 

concern” 

Variabel Dependen: 

Opini Audit Going Concern 

Variabel Independen: 

1. Ukuran Perusahaan 

2. Pertumbuhan 

Perusahaan  

3. Opini Audit Tahun 

Sebelumnya 

 

 

 

1. Ukuran Perusahaan 

berpengaruh signifikan 

negatif terhadap Opini 

Audit Going Concern 

2. Pertumbuhan Perusahaan 

tidak berpengaruh 

signifikan negatif terhadap 

Opini Audit Going 

Concern 
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3. Opini Audit Tahun 

Sebelumnya berpengaruh 

signifikan positif terhadap 

Opini Audit Going 

Concern 

5. 

Endra Ulkri Arma 

(2013) 

“pengaruh 

profitabilitas, 

likuiditas dan 

pertumbuhan 

perusahaan terhadap 

penerimaan opini 

audit going concern” 

 

Variabel Dependen: 

Penerimaan Opini Audit 

Going Concern 

Variabel Independen: 

1. Profitabilitas  

2. Likuiditas  

3. Pertumbuhan 

Perusahaan 

1. Profitabilitas berpengaruh 

signifikan negatif terhadap 

Opini Audit Going Concern 

2. Likuiditas berpengaruh 

signifikan negatif terhadap 

Opini Audit Going Concern 

3. Pertumbuhan Perusahaan 

berpengaruh signifikan negatif 

terhadap Opini Audit Going 

Concern 

6. 

Fitri Tri Diyanti 

(2010) 

“pengaruh debt 

default, pergantian 

auditor, dan ukuran 

perusahaan terhadap 

penerimaan opini 

audit going concern” 

Variabel Dependen: 

Penerimaan Opini Audit 

Going Concern 

Variabel Independen: 

1. Debt Default 

2. Pergantian Auditor 

3. Ukuran Perusahaan 

1. Debt Default tidak 

berpengaruh terhadap Opini 

Audit Going Concern\ 

2. Pergantian Auditor 

berpengaruh terhadap Opini 

Audit Going Concern 

3. Ukuran Perusahaan 

berpengaruh terhadap Opini 

Audit Going Concern 
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7. 

Ismawati 

Haribowo (2013) 

“analisis 

perbandingan 

pengaruh kualitas 

audit, likuiditas, 

solvabilitas, 

profitabilitas 

terhadap opini 

audit going 

concern” 

Variabel Dependen: 

Opini Audit Going Concern 

Variabel Independen: 

1. Kualitas Audit 

2. Likuiditas  

3. Solvabilitas 

4. Profitabilitas 

 

1. Kualitas Audit tidak 

berpengaruh terhadap Opini 

Audit Going Concern 

2. Likuiditas tidak berpengaruh 

terhadap Opini Audit Going 

Concern 

3. Solvabilitas tidak berpengaruh 

terhadap Opini Audit Going 

Concern 

4. Profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap Opini 

Audit Going Concern 

8. 

Mirna Dyah 

Praptitorini dan Dra. 

Indira Januarti, M.Si, 

Akt. (2007) 

“analisis kualitas 

audit, debt default 

dan opinion shopping 

terhadap penerimaan 

opini going concern” 

Variabel Dependen: 

Penerimaan Opini Going 

Concern 

Variabel Independen: 

1. Kualitas Audit 

2. Debt Default 

3. Opinion Shopping  

1. Kualitas Audit berpengaruh 

positif terhadap Opini Audit 

Going Concern 

2. Debt Default berpengaruh 

positif terhadap Opini Audit 

Going Concern 

3. Opinion Shopping berpengaruh 

negatif terhadap Opini Audit 

Going Concern 

9. 

Andi Kartika (2012) 

“pengaruh kondisi 

keuangan dan non 

keuangan terhadap 

Variabel Dependen: 

Penerimaan Opini Going 

Concern 

Variabel Independen: 

1. Kondisi Keuangan Perusahaan 

tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Opini Audit Going 

Concern 
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penerimaan opini 

going concern” 

1. Kondisi Keuangan 

Perusahaan 

2. Kualitas Audit 

3. Opini Audit Tahun 

Sebelumnya 

4. Pertumbuhan 

Perusahaan  

5. Opinion Shopping 

2. Kualitas Audit tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap Opini Audit Going 

Concern 

3. Opini Audit Tahun 

Sebelumnya berpengaruh 

signifikan terhadap Opini Audit 

Going Concern 

4. Pertumbuhan Perusahaan 

berpengaruh signifikan 

terhadap Opini Audit Going 

Concern 

5. Opinion Shopping tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap Opini Audit Going 

Concern 

10. 

Ira Kristiana (2012) 

“pengaruh ukuran 

perusahaan, 

profitabilitas, 

likuiditas, 

pertumbuhan 

perusahaan terhadap 

opini audit going 

concern pada 

perusahaan 

manufaktur yang 

Variabel Dependen: 

Manajemen Laba 

Variabel Independen: 

Opini Audit Going Concern  

Variabel Moderasi: 

1. Ukuran Perusahaan  

2. Profitabilitas 

3. Likuiditas 

4. Pertumbuhan 

Perusahaan 

 

1. Ukuran Perusahaan tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap Opini Audit Going 

Concern 

2. Profitabilitas berpengaruh 

negatif terhadap Opini Audit 

Going Concern 

3. Likuiditas berpengaruh negatif 

terhadap Opini Audit Going 

Concern 
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terdaftar di bursa 

efek indonesia (bei)” 

 

4. Pertumbuhan Perusahaan 

berpengaruh negatif terhadap 

Opini Audit Going Concern 

 

 

2.3. Pengembangan Hipotesis 

 

Dari hasil analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pemberian opini audit 

going concern yang berupa variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, likuiditas 

dan pertumbuhan perusahaan akan dilakukan pengujian apakah keempat variabel 

tersebut akan berpengaruh terhadap pemberian opini audit going concern pada 

perusahaan manufaktur sektor industri bahan dasar dan kimia periode 2012-2016. 

 

2.3.1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Opini Audit Going Concern 
 

Menurut Arma (2013), profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan laba. Tujuan dari analisa rentabilitas/profitabilitas menurut 

Noverio (2011), adalah untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas 

yang dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Analisa ini juga untuk 

mengetahui hubungan timbal balik antara pos-pos yang ada pada neraca perusahaan 

yang bersangkutan guna mendapatkan berbagai indikasi yang berguna untuk 

mengukur efisiensi dan profitabilitas perusahaan yang bersangkutan. 

Menurut hasil penelitian Noverio (2011), variabel profitabilitas 

berpengaruh terhadap opini audit going concern yang menyatakan bahwa yang 
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memiliki profitabilitas tinggi cenderung memiliki laba yang tinggi pula dan diiringi 

dengan peningkatan aktiva perusahaan. Dengan adanya kondisi tersebut maka 

semakin besar rasio profitabilitas menunjukkan bahwa kinerja perusahaan semakin 

baik, sehingga auditor tidak memberikan opini going concern pada perusahaan 

yang memiliki laba tinggi. Hasil penelitian Arma (2013) menunjukkan bahwa 

variabel profitabilitas berpengaruh negatif terhadap opini audit going concern 

sehingga dapat dikatakan hipotesis sebagai berikut : 

H1: Profitabilitas berpengaruh terhadap opini audit going concern 

 

2.3.2. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Opini Audit Going Concern 
 

Menurut Sudarmaji dan Sularto (2007), Ukuran perusahaan adalah variabel 

untuk mengukur seberapa besar atau kecilnya perusahaan sampel yang 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. Ketiga variabel ini digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan 

karena dapat mewakili seberapa besar perusahaan tersebut. Semakin besar aktiva 

maka semakin banyak juga modal yang ditanam selain itu, semakin banyak 

penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi 

pasar maka semakin besar pula ia dikenal dalam masyarakat. Dari ketiga variabel 

ini, nilai aktiva relatif lebih stabil jika dibandingkan dengan nilai market capitalized 

dan penjualan dalam mengukur perusahaan. 

Menurut Dewayanto (2011) semakin besar perusahaan maka sistem dan 

manajemen yang dilakukan akan semakin baik, dimana manajer bertanggung jawab 
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atas perkembangan perusahaan sehingga ukuran perusahaan yang diproksikan 

dengan total aset akan menjadi suatu tolak ukur tertentu bagi auditor dalam 

menjalankan proses auditnya. Dengan adanya peningkatan aset yang diikuti 

peningkatan hasil operasi maka perusahaan akan dapat mempertahankan  

keberlangsungan hidupnya. Oleh karena itu perusahaan besar akan cenderung tidak 

memperoleh opini going concern. Hal ini didukung dengan hasil penelitian 

Melania, dkk. (2016) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap opini 

audit going concern sehingga hipotesis dapat dikatakan sebagai berikut: 

H2: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap opini audit going concern 

 

2.3.3. Pengaruh Likuiditas terhadap Opini Audit Going Concern 
 

 Tingkat likuiditas dianggap sebagai indikator penting kesehatan secara 

umum, karena untuk melihat kesehatan sebuah perusahaan, yang pertama kali 

dilihat adalah tingkat likuiditasnya dahulu. Ini dikarenakan tingkat likuiditas 

mengukur kemampuan sumber kas perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka 

pendek (Wild, dkk. 2005; 38 dalam Arma, 2013). Menurut Melania,dkk. (2016) 

semakin kecil likuiditas, perusahaan kurang likuid karena banyak kredit 

macetsehingga opini audit harus memberikan keterangan mengenai going 

concern,dan sebaliknya semakin besar likuiditas perusahaan, maka semakin 

mampu pula perusahaan dalam membayar kewajiban-kewajiban jangka pendeknya 

dengan tepat waktu sehingga perusahaan yang likuid cenderung tidak memperoleh 

opini audit going concern. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Saifudin dan 
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Trisnawati (2016) bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap opini audit going 

concern sehingga hipotesis dapat dikatakan sebagai berikut: 

H3: Likuiditas berpengaruh terhadap opini audit going concern 

 

2.3.4. Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan terhadap Opini Audit Going 

Concern 
 

 Pertumbuhan perusahaan mengindikasikan kemampuan perusahaan dalam 

mempertahankan kelangsungan usahanya. Pertumbuhan perusahaan dapat diukur 

dengan rasio pertumbuhan penjualan. Perusahaan yang mengalami pertumbuhan 

mampu meningkatkan volume penjualan dibandingkan dengan tahun-tahun 

sebelumnya. Penjualan yang meningkat menunjukkan aktivitas operasional 

perusahaan berjalan dengan semestinya. Sebuah perusahaan dengan pertumbuhan 

penjualan yang positif mempunyai kecenderungan untuk dapat mempertahankan 

kelangsungan usahanya (Rudyawan dan Badera, 2009). Kristiana (2012) 

mengatakan bahwa semakin tinggi rasio pertumbuhan penjualan maka semakin 

kecil kemungkinan auditor untuk menerbitkan opini audit going concern sehingga 

dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan 

berpengaruh negatif terhadap opini audit going concern. Bersadarkan pernyataan 

diatas, maka hipotesis yang muncul sebagai berikut. 

H4: Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh terhadap opini audit going 

concern 
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2.4. Kerangka Pemikiran 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Objek Penelitian  

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang termasuk 

dalam sektor industri bahan dasar dan kimia. Teknik sampling menggunakan 

metode purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012). Definisi sampel merupakan suatu 

bagian dari populasi yang akan diteliti dan yang dianggap dapat menggambarkan 

populasinya (Soehartono, 2004:57)  

Kriteria sampel adalah sebagai berikut:  

1. Perusahaan manufaktur sektor industri bahan dasar dan kimia yang listing di 

Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian dari tahun 2012 sampai 2016.  

2. Perusahaan telah mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit dari 

tahun 2012 sampai tahun 2016.  

3. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang rupiah.  

4. Memiliki data-data yang lengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini.  

 

3.2. Desain Penelitian  

 

Penelitian ini menggunakan tipe kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat diartikan 

sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan 
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untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan 

instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2012, hal. 8).  

 

3.3. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data  

 

3.3.1. Jenis Data  
 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Data panel adalah 

jenis data yang merupakan gabungan antara data runtun waktu (time series) dan 

data seksi silang (cross section) (Winarno, 2011, hal. 2.5). Data panel memiliki 

karakteristik yaitu terdiri atas beberapa objek dan meliputi beberapa periode waktu 

(Winarno, 2011, hal. 2.5).  

 

3.3.2. Sumber Data  
 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. 

Dengan menggunakan data keuangan yang diambil dari laporan keuangan tahunan 

yang telah diaudit dari perusahaan sektor industri bahan dasar dan kimia periode 

2012-2016.  
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3.3.3. Teknik Pengumpulan Data  
 

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)  

Penelitian ini dilakukan dengan cara menentukan teori-teori sebagai landasan 

penelitian yang didapat dari buku bacaan, jurnal penelitian, literatur, dan peraturan 

regulator yang mendukung penelitian ini.  

2. Metode Dokumentasi  

Penelitian ini dilakukan dengan cara mencatat atau mengambil data-data sekunder 

yang relevan dengan penelitian ini. Data laporan keuangan dan laporan audit 

didapatkan melalui website Bursa Efek Indonesia. Periode data adalah tahun 2012-

2016.  

 

3.4. Operasionalisasi Variabel Penelitian  

 

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel 

dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu 

opini audit going concern. Variabel independen yaitu profitabilitas, ukuran 

perusahaan yang akan diproksikan dengan total aset, likuiditas, dan pertumbuhan 

perusahaan.  

 

3.4.1. Opini Audit Going Concern  
 

Opini audit going concern merupakan opini audit modifikasi yang diberikan oleh 

auditor untuk memastikan bahwa suatu entitas dianggap mampu untuk 

mempertahankan kelangsungan usahanya (ISA, 2013).  
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Keberadaan opini audit berkenaan dengan going concern dapat ditemukan pada 

laporan auditor independen dalam laporan keuangan perusahaan. Variabel ini 

merupakan variabel dummy yang akan bernilai 1 bila perusahaan menerima opini 

audit unqualified going concern dan bernilai 0 bila perusahaan menerima opini 

audit unqualified non going concern. 

 

3.4.2. Profitabilitas 
 

Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur pendapatan atau 

keberhasilan operasi perusahaan untuk periode waktu tertentu. Pendapatan 

mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memperoleh pendanaan dari utang 

dan ekuitas. Rasio profitabilitas juga mempengaruhi posisi likuiditas perusahaan 

dan kemampuan perusahaan untuk berkembang (Kieso, et. al., 2013). Profitabilitas 

diproksikan dengan Return On Assets (ROA). 

ROA : 
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

Sumber : Kieso (2013) 

 

3.4.3. Ukuran Perusahaan 
 

Ukuran perusahaan adalah variabel untuk mengukur seberapa besar atau kecilnya 

perusahaan sampel. 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. Dalam penelitian 
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ini, pengukuran variabel dihitung dengan menggunakan logaritma natural dari total 

aset (Kristiana, 2012).  

 

3.4.4. Likuiditas  
 

Menurut Kieso et. al (2013) rasio likuiditas digunakan untuk mengukur 

kemampuan jangka pendek perusahaan untuk membayar kewajiban yang jatuh 

tempo dengan aktiva lancar yang dimiliki. Cara mengukur likuiditas adalah dengan 

membandingkan antara aktiva lancar dengan passiva lancar Dalam penelitian ini, 

likuiditas diukur dengan menggunakan current ratio. Current ratio merupakan salah 

satu rasio financial yang sering digunakan. Tingkat current ratio dapat ditentukan 

dengan membandingkan antara current asset dengan current liabilities.  

 

Current Ratio =   
𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦
 

Sumber: Kieso (2013) 

 

3.4.5. Pertumbuhan Perusahaan 
 

Pertumbuhan perusahaan mengindikasikan kemampuan perusahaan dalam 

mempertahankan kelangsungan usahanya. Pertumbuhan perusahaan dapat diukur 

dengan rasio pertumbuhan penjualan. Perusahaan yang mengalami pertumbuhan 

mampu meningkatkan volume penjualan dibandingkan dengan tahun-tahun 

sebelumnya. Penjualan yang meningkat menunjukkan aktivitas operasional 
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perusahaan berjalan dengan semestinya. Sebuah perusahaan dengan pertumbuhan 

penjualan yang positif mempunyai kecenderungan untuk dapat mempertahankan 

kelangsungan usahanya (Rudyawan dan Badera, 2009). Menurut Alichia (2013), 

rumusnya adalah : 

Growth : 
Laba bersih t−Laba bersih t−1

Laba bersih t−1
 

Tabel 3.1 

Rangkuman Operasionalisasi Variabel 

Variabel Pengukuran Keterangan 

 

Sumber 

Opini Audit Going 

Concern 

Kode 1 jika menerima opini audit 

unqualified going concern dan kode 0 

jika menerima opini audit unqualified 

non going concern. Nominal 

 

Haribowo 

(2013) 

 

Profitabilitas 

ROA : 
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

Rasio 

 

 

Kieso 

(2013) 

SIZE 

Variabel ini diukur dengan log natural 

total asset perusahaan. 
Interval 

 

Kristiana 

(2012) 

Likuiditas 

Current Ratio =   
𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦
 

Rasio 

 

Kieso 

(2013) 

Pertumbuhan 

Perusahaan 

Growth : 
Laba bersih t−Laba bersih t−1

Laba bersih t−1
 

Rasio 

Alichia 

(2013) 

Sumber : Data diolah penulis, 2017 
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3.5. Model Penelitian  

 

Model penelitian ini menggunakan binary logistic regression analysis (analisis 

regresi logistik biner) dengan menggunakan alat bantu SPSS (Statistical Product 

and Service Solutions). Regresi logistik pada dasarnya sama dengan analisis regresi 

pada umumnya dimana menunjukan pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen, namun menurut Ghozali (2013), metode ini cocok digunakan 

untuk penelitian yang variabel dependennya bersifat kategorikan (nominal) dan 

variabel independennya kombinasi antara metric dan non metric.  

Menurut Sary (2007), model regresi logistik mempunyai beberapa kelebihan, 

diantaranya adalah:  

1. Regresi logistik tidak memiliki asumsi normalitas atas variabel bebas yang 

digunakan dalam model.  

2. Variabel bebas dalam logistik bisa campuran dari varibel kontinyu, diskrit, dan 

dikotomis.  

3. Regresi logistik bermanfaat digunakan bila distribusi respon atas variabel terikat 

diharapkan nonlinear dengan satu atau lebih variabel bebas.  

 

Gujarati (2006) menyatakan bahwa model probabilitas linear (LPM) digunakan 

untuk mengestimasi suatu model dimana variabel tak bebas (Y) bersifat biner, 

dengan menggunakan nilai 1 atau 0, dimana 1 menunjukkan adanya atau 

dimilikinya suatu atribut, sedangkan 0 menunjukkan tidak adanya suatu atribut. 
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Pada penelitian ini, y = 1 jika menerima opini audit unqualified going concern, 

sedangkan y = 0 jika menerima opini audit unqualified non going concern.  

Regresi logistik menghasilkan rasio peluang (odds ratio) yang dinyatakan dengan 

transformasi fungsi logaritma (log), dengan demikian fungsi transformasi log 

ataupun ln diperlukan untuk p-value. Logit opini audit going concern (GC) 

merupakan log dari peluang (odds ratio) dengan kemungkinan terbesar nilai 

peluang adalah 1, dengan demikian persamaan regresi logistik menjadi: 

Logit GC =  ln
𝐺𝐶

1−𝐺𝐶
=ln(odds)  

Jadi model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

In 
𝐺𝐶

1−𝐺𝐶
 = α + β1ROA + β2SIZE + β3CR + β4GROWTH + e 

Keterangan :  

ln 
𝐺𝐶

1−𝐺𝐶
  = Simbol yang menunjukan probabilitas opini audit going concern 

α  = Konstanta 

β1 – β3  = Koefisien Regresi 

ROA  = Return On Asset 

SIZE  = Logaritma natural dari total asset perusahaan 

CR  = Current Ratio untuk menunjukkan likuiditas 

GROWTH  = Growth Ratio untuk menunjukkan pertumbuhan perusahaan 

e  = error 
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3.6. Metode Penelitian  

 

3.6.1. Statistik Deskriptif  
 

Menurut Ghozali (2013), uji statistik deskriptif mempunyai tujuan untuk 

memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata 

(mean), standar deviasi, varian, maksimum dan minimum. Analisis statistik 

deksripif dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukannya regresi data.  

3.6.2. Multikolinearitas  
 

Multikolinearitas adalah kondisi adanya hubungan linier antar variabel independen 

(Gujarati, 2007). Uji Multikolinearitas merupakan satu-satunya uji asumsi klasik 

yang digunakan dalam penelitian ini, uji asumsi klasik lainnya tidak dilakukan 

karena ini merupakan penelitian dengan model regresi logistik sedangkan uji 

asumsi klasik lainnya digunakan untuk model regresi linear (berganda) atau untuk 

penelitian yang datanya berdasarkan ordinary least square.  

Digunakannya uji multikolinearitas pada penelitian ini hanya bertujuan untuk 

menguji apakah model regresi yang digunakan terdapat korelasi antar variabel 

bebas (independen) (Ghozali,2013). Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi di antara variabel independen. Pada pengujian multikolinearitas 

nilai korelasi antara variabel harus < 0,85 agar model yang digunakan tidak terdapat 

unsur multikolinearitas. 
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3.6.3. Overall Test  
 

Langkah pertama adalah menilai overall model fit terhadap data. Untuk menilai 

overall model fit dilihat dari -2 log likehood pada awal (block number = 0) dan nilai 

-2 log likehood pada akhir (block number = 1) dari model. -2 Log Likehood adalah 

probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan menggambarkan data input. 

Penurunan -2 Log Likehood menunjukkan model regresi yang lebih baik atau 

dengan kata lain model yang dihipotesiskan telah fit dengan data (Ghozali, 2013).  

 

3.6.4. Goodness Of Fit  
 

Menurut Ghozali (2013) Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test menguji 

hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak ada 

perbedaan antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit). Jika nilai 

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

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

antara model dengan nilai observasinya sehingga goodness of fit model tidak baik 

karena model tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Jika nilai statistik 

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

nol tidak dapat ditolak dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya 

atau dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya.  

Ho: model mampu untuk menjelaskan data  

Ha: model tidak mampu dalam menjelaskan data 
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3.6.5. Nagelkerke R Square  
 

Nagelkerke’s R Square merupakan koefisien determinasi yang diinterpretasikan, 

seperti nilai R Square pada regresi berganda. Nagelkerke’s R Square digunakan 

untuk melihat seberapa besar persentase variabilitas keseluruhan variabel 

independen dapat menjelaskan variabel dependen dalam model regresi logistik. Cox 

& Snell’s R Square merupakan ukuran yang mencoba meniru ukuran R² pada 

multiple linear regression yang didasarkan pada teknik estimasi likelihood dengan 

nilai maksimum kurang dari 1 (satu) sehingga sulit diinterpretasikan (Ghozali, 

2013).  

Menurut Ghozali (2013), Nagelkerke’s R Square merupakan modifikasi dari 

koefisien Cox dan Snell untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 (nol) 

sampai 1 (satu). Nilai Nagelkerke’s R Square dapat diinterpretasikan seperti nilai 

R² pada multiple linear regression. “Nagelkerke R Square memiliki nilai yang 

besarnya bervariasi antara 0 sampai 1. Semakin mendekati nilai 1 maka model 

dianggap semakin goodness of fit sementara semakin mendekati 0 maka model 

semakin tidak goodness of fit” (Ghozali, 2013).  

 

3.6.6. Classification Plot  
 

Pengujian ini dilakukan untuk menilai kecocokan model regresi logistik terhadap 

data dengan melihat besarnya ketepatan klasifikasi data observasi terhadap 

prediksinya. Nilai overall percentage yang mendekati 100% menunjukkan model 

yang digunakan fit terhadap data (Ghozali, 2013). 
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3.6.7. Uji Hipotesis Parsial (Uji t) 
 

Pengujian hipotesis penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh ukuran 

perusahaan, audit tenure, dan likuiditas terhadap pemberian opini audit going 

concern secara parsial. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan 

tingkat signifikansi alpha (α) 5%.  

Pengujian ini pada dasarnya akan menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen 

secara parsial (Ghozali, 2013). Uji parsial (t tes) dilakukan untuk menguji 

signifikansi pengaruh variabel-variabel independen secara individual terhadap 

variabel dependen. Untuk pengujian ini α yang ditetapkan adalah sebesar 5% 

dimana kriteria probability akan dijelaskan melalui ketentuan sebagai berikut 

(Gujarati, 2007):  

- Jika probability ≤ 0.05 maka berpengaruh signifikan  

- Jika probability ≥ 0.05 maka tidak berpengaruh signifikan  

- Coefficient “-“ = memiliki pengaruh negatif  

- Coefficient “+“ = memiliki pengaruh positif  
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur sektor industri 

bahan dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-

2016 dipilih dengan metode purposive sampling. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan pada bab III, diperoleh jumlah sampel sebanyak 39 perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012–2016 dengan data observasi 

sebanyak 195. Ringkasan prosedur pemilihan sampel dapat dilihat pada tabel 4.1: 

Tabel 4.1 

Prosedur Pemilihan Sampel 

Keterangan Jumlah 

Total perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2012-2016 

54 

Perusahaan yang tidak termasuk dalam kriteria dan tidak 

memiliki data lengkap yang dibutuhkan dalam penelitian  

(15) 

Total Perusahaan 39 

39 Perusahaan x 5 Tahun (Periode 2012-2016)  195 

Outliers (20) 

Jumlah Pengamatan Setelah Outliers 175 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2017 

 Rincian perusahaan sektor industri bahan dasar dan kimia yang terpilih 

menjadi sampel adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.2 

Daftar Sampel 

No. Kode Nama Perusahaan 

1 AKPI Argha Karya Prima Industry Tbk. 

2 ALDO Alkindo Naratama Tbk. 

3 ALKA Alakasa Industrindo Tbk. 

4 ALMI Alumindo Light Metal Industry Tbk. 

5 APLI Asiaplast Industries Tbk. 

6 ARNA Arwana Citramulia Tbk. 

7 BAJA Saranacentral Bajatama Tbk. 

8 BRNA Berlina Tbk. 

9 BTON Betonjaya Manunggal Tbk. 

10 BUDI Budi Starch & Sweetener Tbk. 

11 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk. 

12 DPNS Duta Pertiwi Nusantara Tbk. 

13 EKAD Ekadharma International Tbk. 

14 FASW Fajar Surya Wisea Tbk. 

15 GDST Gunawan Dianjaya Steel Tbk. 

16 IGAR Champion Pacific Indonesia Tbk. 

17 INAI Indal Aluminium Industry Tbk. 

18 INCI Intanwijaya Internasional Tbk. 

19 INTP INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK. 

20 JKSW Jakarta Kyoei Steel Works Tbk. 

21 JPFA Japfa Comfeed Indonesia Tbk. 

22 JPRS Jaya Pari Steel Tbk. 

23 KBRI Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk. 

24 KIAS Keramika Indonesia Assosiasi Tbk. 

25 LION Lion Metal Works Tbk. 

26 LMSH Lionmesh Prima Tbk. 

27 MAIN Malindo Feedmill Tbk. 

28 MLIA Mulia Industrindo Tbk. 

29 SIMA Siwani Makmur Tbk. 

30 SIPD Sierad Produce Tbk. 

31 SMCB Holcim Indonesia Tbk. 

32 SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk. 

33 SPMA Suparma Tbk. 

34 SRSN Indo Acidatama Tbk. 

35 SULI SLJ Global Tbk. 

36 TIRT Tirta Mahakam Resources Tbk. 

37 TOTO Surya Toto Indonesia Tbk. 

38 TRST Trias Sentosa Tbk. 

39 YPAS Siwani Makmur Tbk. 
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4.2. Hasil Penelitian 

 

4.2.1. Statistik Deskriptif 
 

 Uji statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi 

dari suatu data yang dilihat dari jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, 

nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Berikut ini 

dijelaskan statistik data penelitian : 

Tabel 4.3 

Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

CG 175 .00 1.00 .0743 .01988 .26299 
ROA 175 -.35 .75 .0490 .00751 .09941 
SIZE 175 11.40 17.60 13.9803 .11359 1.50269 
CR 175 .29 464.88 7.0943 2.98874 39.53737 
GROWTH 175 -176.40 14.61 -2.0387 1.19013 15.74392 
Valid N (listwise) 175      

Sumber : Data diolah SPSS 16, 2017 

 

ROA (Return On Asset) adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas 

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Dalam 

penelitian ini variabel ROA merupakan pengukuran dari rasio profitabilitas. 

Pengukuran variabel ROA yaitu dengan membagi net income perusahaan dengan 

total aset ditahun t dan total aset ditahun t-1. Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat 

bahwa dengan sampel sebanyak 175 dari 39 yang termasuk ke dalam sektor industri 

bahan dasar dan kimia menunjukkan nilai terendah variabel ROA adalah -0.35 yang 

diperoleh dari perhitungan PT SLJ Global Tbk tahun 2013 dan nilai tertingginya 
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adalah 0.75 yang diperoleh dari perhitungan PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk tahun 

2013. Nilai rata-rata (mean) variabel ROA adalah 0.0490, sedangkan standar 

deviasinya adalah 0.09941. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebaran 

data variabel ROA tidak terdistribusi dengan baik dan mengalami perubahan yang 

signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai standar deviasinya yang lebih besar 

dibandingkan dengan nilai rata-rata (mean), yang menunjukkan bahwa data dalam 

variabel ini tidak terdistribusi dengan baik. 

Variabel SIZE adalah variabel yang digunakan untuk menunjukkan besar 

kecilnya ukuran perusahaan klien. Untuk mengukur variabel ini, dengan cara 

menggunakan logaritma natural dari total aset. Berdasarkan pada tabel 4.3 di atas 

dengan sampel sebanyak 175 dari 39 perusahaan yang termasuk ke dalam sektor 

industri bahan dasar dan kimia menunjukkan nilai terendah variabel SIZE adalah 

11.40 yang diperoleh dari perhitungan PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk tahun 2013 

dan nilai tertingginya adalah 17.60 yang diperoleh dari perhitungan PT Semen 

Indonesia (Persero) Tbk  tahun 2016. Nilai rata-rata (mean) variabel  SIZE adalah 

13.9803, sedangkan standar deviasinya adalah 1.50269. Dari hasil tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa sebaran data variabel SIZE tergolong baik karena nilai standar 

deviasinya lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata (mean), yang 

menunjukkan bahwa data dalam variabel ini terdistribusi dengan baik. 

CR (Current Ratio) merupakan proksi dari variabel likuiditas yang 

digunakan dalam penelitian. CR atau current ratio merupakan perbandingan antara 

aktiva lancar dengan hutang lancar. Berdasarkan pada tabel 4.3 diatas dengan 

sampel sebanyak 175 dari 39 perusahaan yang termasuk ke dalam sektor industri 
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bahan dasar dan kimia menujukkan nilai terendah variabel CR adalah 0.29 yang 

diperoleh dari perhitungan PT SLJ Global Tbk tahun 2013 dan nilai tertingginya 

adalah 464.88 yang diperoleh dari perhitungan PT Jaya Pari Steel Tbk tahun 2014. 

Nilai rata-rata (mean) variabel CR adalah 7.0943, sedangkan standar deviasinya 

adalah 39.53737. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebaran data 

variabel CR tidak terdistribusi dengan baik dan mengalami perubahan yang 

signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai standar deviasinya yang lebih besar 

dibandingkan dengan nilai rata-rata (mean), yang menunjukkan bahwa data dalam 

variabel ini tidak terdistribusi dengan baik. 

GROWTH adalah cara mengukur pertumbuhan perusahaan. Pertumbuhan 

perusahaan mengindikasikan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan 

kelangsungan usahanya. Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa dengan sampel 

sebanyak 175 dari 39 perusahaan yang termasuk ke dalam sektor industri bahan 

dasar dan kimia menunjukkan nilai terendah variabel GROWTH adalah -176.40 

yang diperoleh dari perhitungan PT Sierad Produce Tbk tahun 2015 dan nilai 

tertingginya adalah 14.61 yang diperoleh dari perhitungan PT Mulia Industrindo 

Tbk tahun 2013. Nilai rata-rata (mean) variabel GROWTH adalah -2.0387, 

sedangkan standar deviasinya adalah 15.74392. Dari hasil tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa sebaran data variabel CR tidak terdistribusi dengan baik dan 

mengalami perubahan yang signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai standar 

deviasinya yang lebih besar dibandingkan dengan nilai rata-rata (mean), yang 

menunjukkan bahwa data dalam variabel ini tidak terdistribusi dengan baik. 
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4.2.2 Multikolinearitas 
 

 Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi 

linier antar variabel independen, dan data yang diperoleh tidak boleh ada unsur 

multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 

 

Tabel 4.4 

Correlation Matrix 

 

 

 Constant ROA SIZE CR GROWTH 

Step 1 

Constant 1.000 -.145 -.996 -.446 .049 

ROA -.145 1.000 .158 -.047 .098 

SIZE -.996 .158 1.000 .390 -.044 

CR -.446 -.047 .390 1.000 -.054 

GROWTH .049 .098 -.044 -.054 1.000 

  Sumber : Data diolah SPSS 16, 2017 

Tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa korelasi antar variabel, syarat untuk 

menguji multikolinearitas ini adalah dengan melihat koefisien korelasi antar 

variabel. Apabila koefisien antara variabel kurang dari 0.85 maka dapat 

disimpulkan bahwa antar variabel independen tidak ada unsur multikolinearitas. 

Pada tabel 4.4 diatas hasil menunjukkan nilai yang didapat dari korelasi antar 

variabel kurang dari 0.85. Jadi, dalam hal ini menunjukkan bahwa antar variabel 

independen tidak ada hubungan, atau dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa 

model ini mengandung unsur multikolinearitas. Berikut adalah hasil uraian 
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multikolinearitas, pada profitabilitas (ROA) menunjukkan nilai constant sebesar -

0.145, pada ukuran perusahaan (SIZE) menunjukkan nilai 0.158, pada likuiditas 

(CR) menunjukkan nilai -0.47, pada pertumbuhan perusahaan (GROWTH) 

menunjukkan nilai 0.098. Sedangkan ukuran perusahaan (SIZE) menunjukkan nilai 

constant sebesar -0.996, pada profitabilitas (ROA) menunjukkan nilai 0.158, pada 

likuiditas (CR) menunjukkan nilai 0.390, pada pertumbuhan perusahaan 

(GROWTH) menunjukkan nilai -0.044. Sedangkan likuiditas (CR) menunjukkan 

nilai constant sebesar -0.446, pada profitabilitas (ROA) menunjukkan nilai sebesar 

-0.047, pada ukuran perusahaan (SIZE) menunjukkan nilai sebesar 0.390, pada 

pertumbuhan perusahaan (GROWTH) menunjukkan nilai sebesar -0.054. 

Sedangkan pertumbuhan perusahaan (GROWTH) menunjukkan nilai constant 

sebesar 0.049, pada profitabilitas (ROA) menunjukkan nilai sebesar 0.098, pada 

ukuran perusahaan (SIZE) menunjukkan nilai sebesar -0.044, pada likuiditas (CR) 

menunjukkan nilai sebesar -0.054. Karena hasilnya tidak ada hubungan antar 

variabel satu dengan yang lainnya, dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa model 

ini tidak mengandung unsur multikolinearitas. 

 

4.2.3 Overall Test 
 

 Dalam uji regresi logistik, variabel dependen yang digunakan berupa 

kategori. Kategori 1 bila perusahaan menerima opini audit unqualified going 

concern dan kategori 0 bila perusahaan menerima opini audit unqualified non going 

concern. Langkah pertama dalam uji regresi logistik adalah menilai overall fit 

model terhadap data. 
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 Uji ini digunakan untuk menilai model yang dihipotesiskan telah fit atau 

tidak dengan data. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai antara -2 log 

likelihood pada awal (block number = 0) dengan nilai -2 log likelihood pada akhir 

(block number = 1). Adanya pengurangan nilai -2LL awal dengan nilai -2LL akhir 

menunjukkan model yang dihipotesiskan fit dengan data (Ghozali, 2016). 

Tabel 4.5 

Hasil Overall Model Fit Test 1 

 

Iteration Historya,b,c 

Iteration -2 Log likelihood Coefficients 
Constant 

Step 0 

1 102.845 -1.703 
2 93.155 -2.315 
3 92.609 -2.506 
4 92.605 -2.523 
5 92.605 -2.523 

a. Constant is included in the model. 

b. Initial -2 Log Likelihood: 92,605 

c. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than 

,001. 

Sumber : Data diolah SPSS 16, (2017) 
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Tabel 4.6 

Hasil Overall Model Fit Test 2 

 

Iteration Historya,b,c,d 

Iteration -2 Log likelihood Coefficients 
Constant ROA SIZE CR GROWTH 

Step 1 

1 95.918 -.213 -2.881 -.095 -.002 .005 
2 77.093 1.308 -7.974 -.237 -.004 .013 
3 71.495 3.911 -13.004 -.444 -.008 .020 
4 70.363 5.915 -15.954 -.600 -.015 .026 
5 69.677 7.298 -16.614 -.696 -.054 .029 
6 69.343 8.424 -16.619 -.769 -.105 .031 
7 69.331 8.557 -16.565 -.777 -.116 .031 
8 69.331 8.563 -16.563 -.778 -.116 .031 
9 69.331 8.563 -16.563 -.778 -.116 .031 

a. Method: Enter 

b. Constant is included in the model. 

c. Initial -2 Log Likelihood: 92,605 

d. Estimation terminated at iteration number 9 because parameter estimates changed by less than 

,001. 

Sumber : Data diolah SPSS 16, (2017). 

Tabel 4.5 dan 4.6 menunjukkan perbandingan antara nilai -2 log likelihood 

blok awal dengan -2 log likelihood blok akhir. Dari hasil perhitungan nilai -2 log 

likelihood terlihat bahwa nilai blok awal (block number = 0) adalah 92.605 dan nilai 

-2 log likelihood pada blok akhir (block number = 1) adalah 69.331, hal ini 

menunjukkan penurunan sebesar 23.274 pada -2 log likelihood awal dan akhir. 

Dengan adanya penurunan nilai tersebut menunjukkan keseluruhan model regresi 

logistik yang digunakan adalah model yang baik atau model yang dihipotesiskan fit 

dengan data (Ghozali, 2016). 
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4.2.4 Goodness of Fit 
 

 Goodness of Fit merupakan pengujian yang dilakukan dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis nol bahwa data empiris sesuai dengan model. Jika nilai hosmer 

and lemshow goodness of fit test lebih besar dari 0.05, maka hipotesis nol tidak 

dapat ditolak dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat 

dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya (Ghozali, 

2016). 

 

Ho : Model regresi logistik mampu untuk menjelaskan data 

Ha : Model regresi logistik tidak dapat menjelaskan data 

Tabel 4.7 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 2.833 8 .944 

 Sumber : Data diolah SPSS 16 (2017) 

Pada tabel 4.7 diatas, dapat dilihat bahwa besarnya nilai statistik Hosmer 

and Lemeshow Goodness of Fit sebesar 2.833 dengan probabilitas signifikansi 

0.944 lebih besar dari 0.05 sehingga Ho tidak dapat ditolak karena model regresi 

mampu untuk menjelaskan data. Berdasarkan penjelasan ini, dapat disimpulkan 

bahwa model mampu menjelaskan pengaruh profitabilitas (ROA), ukuran 

perusahaan (SIZE), dan terhadap probabilitas going concern. 
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4.2.5 Nagelkerke R Square 
 

 Nagelkerke R Square menunjukkan besarnya nilai koefisien determinasi 

dalam model regresi logistik. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa 

besar keseluruhan variabel independen mampu menjelaskan variabel independen 

mampu menjelaskan variabel dependennya yang terdapat dalam model regresi 

logistik. Nagelkerke R Square memiliki nilai besarnya bervariasi antara 0 sampai 1. 

Semakin mendekati 1 maka model dianggap semakin goodness of fit sementara 

semakin mendekati 0 maka model semakin tidak goodness of fit (Ghozali, 2016). 

Tabel 4.8 

Nagelkerke R Square 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R 
Square 

Nagelkerke R 
Square 

1 69.331a .125 .303 
a. Estimation terminated at iteration number 9 because parameter 

estimates changed by less than ,001. 

  Sumber : Data diolah SPSS 16 (2017) 

 Berdasarkan tabel 4.8 diatas, dapat dilihat bahwa nilai Nagelkerke R Square 

sebesar 0.303. Ini menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini 

yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, likuiditas, dan pertumbuhan perusahaan 

dapat memprediksi variabel dependen yaitu opini audit going concern sebesar 30%. 

Sedangkan 70% dijelaskan oleh variabel diluar model ini misalnya variabel kualitas 

audit, audit fee, leverage, audit tenure, dan sebagainya. Agar sebuah model menjadi 

goodness of fit maka variabel lain yang akan digunakan untuk memprediksi 
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variabel dependen opini audit going concern, nilai Nagelkerke R Square harus 

mendekati 1. 

 

4.2.6 Classification Plot 
 

 Classification plot digunakan untuk menilai kecocokan model regresi 

logistik terhadap data dengan melihat besarnya ketepatan klasifikasi data observasi 

terhadap prediksinya. Nilai overall percentage yang mendekati 100% menunjukkan 

model yang digunakan fit dengan data. 

 Tabel klasifikasi untuk menghitung nilai estimasi yang benar dan salah. 

Pada bagian kolom merupakan nilai prediksi dari variabel independen dan 1 untuk 

hasil yang sukses, sedangkan 0 untuk hasil yang tidak sukses. Sedangkan pada 

bagian baris menunjukkan nilai observasi sesungguhnya dari variabel dependen, 1 

untuk nilai yang sukses, sedangkan 0 untuk nilai yang tidak sukses. Pada model 

yang sempurna maka semua kasus akan berada pada tingkat diagonal dengan 

tingkat ketepatan peramalan 100% (Ghozali, 2016). 
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Tabel 4.9 

Classification Data 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.9 diatas digunakan untuk menghitung nilai estimasi yang benar 

(correct) dan salah (incorrect). Menurut prediksi, kemungkinan perusahaan yang 

mendapatkan opini unqualified non going concern adalah sebanyak 162 

perusahaan. Sehingga ketepatan klasifikasinya adalah sebesar 100%. Sedangkan 

prediksi perusahaan yang kemungkinan mendapatkan opini unqualified going 

concern sebanyak 13 perusahaan, namun observasi menunjukkan 11 perusahaan 

tersebut termasuk kategori perusahaan yang kemungkinan mendapatkan opini 

unqualified non going concern, jadi ketepatan klasifikasinya 15.4%. Secara 

keseluruhan ketepatan klasifikasinya adalah 93.1%. Hasil yang didapat nilai 

keakuratannya diatas 50%, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa variabel 

profitabilitas (ROA), ukuran perusahaan (SIZE), likuiditas (CR), dan pertumbuhan 

Classification Tablea 

 Observed Predicted 

 GC Percentage 
Correct 

 .00 1.00 

Step 1 
GC 

.00 161 1 99.4 

1.00 11 2 15.4 

Overall 
Percentage 

  93.1 

a. The cut value is ,500 

Sumber : Data diolah SPSS 16 (2017) 
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perusahaan (GROWTH) mampu memprediksi kemungkinan perusahaan 

mendapatkan opini audit going concern. 

 

4.2.7 Model Regresi Logistik 
 

 Model regresi logistik dapat dibentuk dengan menggunakan besaran nilai 

parameter-parameter regresi logistik dan selanjutnya diinterpretasikan dengan rasio 

kecenderungan (odds ratio). 

Tabel 4.10 

Variables in the Equation 

 

                      

 B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1a 

ROA -16.563 5.441 9.266 1 .002 .000 .000 .003 

SIZE -.778 .352 4.881 1 .027 .459 .230 .916 

CR -.116 .114 1.038 1 .308 .890 .712 1.113 

GROWTH .031 .069 .210 1 .647 1.032 .902 1.180 

Constant 8.563 4.806 3.174 1 .075 5232.709   

a. Variable(s) entered on step 1: ROA, SIZE, CR, GROWTH. 

 Berdasarkan tabel 4.10, maka model regresi logistik yang terbentuk adalah 

sebagai berikut : 

𝑳𝒏
𝑮𝑪

𝟏−𝑮𝑪
: 8.563 - 16.563ROA – 0.778 SIZE – 0.116CR + 0.031GROWTH + e 
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 Pada penelitian ini odds ratio digunakan untuk mengukur kecenderungan 

variabel-variabel independen terhadap opini audit going concern. Nilai odds ratio 

pada tabel 4.10 diinterpretasikan sebagai berikut : 

1. Profitabilitas (ROA) 

Koefisien regresi untuk variabel ROA adalah sebesar 16.563. Hal ini 

menunjukkan nilai odds ratio (peluang) dalam penelitian ini adalah 0.000, 

artinya jika koefisien probablitas menurun satu satuan, maka 

kecenderungan auditor memberikan opini audit going concern akan 

meningkat 0.000 kali dengan asumsi kondisi variabel lainnya konstan. 

2. Ukuran perusahaan (SIZE) 

Koefisien regresi untuk variabel SIZE adalah sebesar 0.778. Hal ini 

menunjukkan nilai odds ratio (peluang) dalam penelitian ini adalah 0.459, 

artinya jika koefisien probablitas menurun satu satuan, maka 

kecenderungan auditor memberikan opini audit going concern akan 

meningkat 0.459 kali dengan asumsi kondisi variabel lainnya konstan. 

3. Likuiditas (CR) 

Koefisien regresi untuk variabel CR adalah sebesar 0.116. Hal ini 

menunjukkan nilai odds ratio (peluang) dalam penelitian ini adalah 0.890, 

artinya jika koefisien probablitas menurun satu satuan, maka 

kecenderungan auditor memberikan opini audit going concern akan 

meningkat 0.890 kali dengan asumsi kondisi variabel lainnya konstan. 

4. Pertumbuhan Perusahaan (GROWTH) 
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Koefisien regresi untuk variabel GROWTH adalah sebesar 0.031. Hal ini 

menunjukkan nilai odds ratio (peluang) dalam penelitian ini adalah 1.032, 

artinya jika koefisien probablitas menurun satu satuan, maka 

kecenderungan auditor memberikan opini audit going concern akan 

meningkat 1.032 kali dengan asumsi kondisi variabel lainnya konstan. 

 

4.2.8 Uji Hipotesis Parsial (Uji t) 
 

 Pada dasarnya, pengujian ini akan menunjukkan seberapa jauh suatu 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen 

secara parsial. Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah koefisien regresi dari 

variabel independen secara individual berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel dependen. Jadi dapat diambil kesimpulan dari persamaan uji t adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 4.11 

Variables in the Equation 

Hipotesis 1 : Profitabilitas berpengaruh terhadap opini audit going concern 

 

 B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1a 

ROA -16.563 5.441 9.266 1 .002 .000 .000 .003 

SIZE -.778 .352 4.881 1 .027 .459 .230 .916 

CR -.116 .114 1.038 1 .308 .890 .712 1.113 

GROWTH .031 .069 .210 1 .647 1.032 .902 1.180 

Constant 8.563 4.806 3.174 1 .075 5232.709   

b. Variable(s) entered on step 1: ROA, SIZE, CR, GROWTH. 

Sumber : Data diolah SPSS 16 (2017) 
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 Berdasarkan pada tabel 4.11 diatas, variabel profitabilitas (ROA) memiliki 

nilai p-value (Sig.) adalah 0.002 dan nilai β profitabilitas (ROA) sebesar -16.563. 

Hasil ini menunjukkan bahwa profitabilitas (ROA) berpengaruh negatif signifikan 

terhadap penerimaan opini audit going concern karena tingkat signifikan kurang 

dari α = 0.05 dengan arah pengaruh negatif. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

profitabilitas (ROA) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap opini audit 

going concern, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis pertama (H1) 

dalam penelitian ini terbukti berpengaruh. 

Hipotesis 2 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap opini audit going 

concern  

 Berdasarkan pada tabel 4.11 diatas, variabel ukuran perusahaan yang 

diprosikan sebagai (SIZE) memiliki nilai p-value (Sig.) sebesar 0.027 dan nilai β 

ukuran perusahaan (SIZE) sebesar -0.778. Hasil ini menunjukkan bahwa ukuran 

perusahaan (SIZE) berpengaruh negatif signifikan terhadap penerimaan opini audit 

going concern karena tingkat signifikan kurang dari α = 0.05 dengan arah pengaruh 

negatif. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan (SIZE) memiliki pengaruh 

negatif signifikan terhadap opini audit going concern, sehingga dapat diambil 

kesimpulan bahwa hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini terbukti berpengaruh. 

Hipotesis 3 : Likuiditas berpengaruh terhadap opini audit going concern. 

 Berdasarkan pada tabel 4.11 diatas, hasil variabel likuiditas (CR) dalam 

penelitian ini memiliki nilai p-value (Sig.) sebesar 0.308 dan β likuiditas (CR) 

sebesar -0.116. Hasil ini menunjukkan bahwa likuiditas (CR) tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern karena tingkat 
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signifikansinya lebih besar dari α = 0.05 dengan arah pengaruh negatif. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa likuiditas (CR) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

opini audit going concern, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis 

ketiga (H3) dalam penelitian ini tidak terbukti. 

Hipotesis 4 : Pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap opini audit 

going concern. 

 Berdasarkan pada tabel 4.11 diatas, variabel pertumbuhan perusahaan yang 

diproksikan dengan (GROWTH) memiliki p-value (Sig.) sebesar 0.647 dan nilai β 

pertumbuhan perusahaan (GROWTH) sebesar 0.031. Hasil ini menunjukkan bahwa 

variabel pertumbuhan perusahaan (GROWTH) tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap opini audit going concern karena tingkat signifikansi yang lebih besar dari 

α = 0.05 dengan arah positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan 

perusahaan (GROWTH) tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat (H4) dalam penelitian ini 

tidak terbukti. 

 

4.3 Analisis Hasil  

 

4.3.1 Pengaruh profitabilitas terhadap opini audit going concern 
 

 Berdasarkan uji parsial diatas, hasil variabel profitabilitas dalam penelitian 

ini berpengaruh negatif signifikan terhadap opini audit going concern. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan hasil koefisien regresi sebesar -16.563 dan probabilitas sebesar 

0.002 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0.05. Dapat diartikan bahwa 

Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan..., Kenny Mario A.V., Ak.-IBS, 2017



62 
 

Indonesia Banking School 

perusahaan yang memiliki return on asset (ROA) yang tinggi akan memiliki 

probabilitas yang lebih kecil untuk mendapatkan opini audit going concern. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan Noverio dan Dewayanto (2011), Ira Kristiana (2012), 

Endra Ulkri Arma (2013), Melania dkk (2016), dan Yulius Kurnia Susanto (2009). 

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Soliyah Wulandari (2014), 

Ismawati Haribowo (2013), Januarti dan Fitrianasari (2008), Sudarmadji dan 

Sularto (2007), Lie et al (2016), Dewi (2011), dan Saifudin dan Trisnawati (2016) 

yang menyatakan bahwa profitabilitas yang diproksikan sebagai return on asset 

(ROA) tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

(Arma, 2013). Tujuan dari analisa rentabilitas/ profitabilitas menurut Noverio 

(2011), adalah untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang 

dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Analisa ini juga untuk mengetahui 

hubungan timbal balik antara pos-pos yang ada pada neraca perusahaan yang 

bersangkutan guna mendapatkan berbagai indikasi yang berguna untuk mengukur 

efisiensi dan profitabilitas perusahaan yang bersangkutan. Profitabilitas 

diproksikan dengan Return On Assets (ROA). ROA menggambarkan kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total asset atau total aktiva 

yang dimiliki perusahaan dalam periode tertentu. Menurut Lie et al (2016), semakin 

rendah profitabilitas sebuah perusahaan, maka semakin rendah juga kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba sehingga akan menyebabkan keraguan 

auditor atas kelangsungan usaha perusahaan, sebaliknya, jika profitabilitas 

perusahaan tinggi, berarti semakin tnggi juga kemampuan perusahaan dalam 
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memperoleh laba sehingga tidak akan muncul keraguan akan kelangsungan usaha 

dari perusahaan tersebut. 

4.3.2  Pengaruh ukuran perusahaan terhadap opini audit going concern 
 

 Berdasarkan uji parsial diatas, hasil variabel ukuran perusahaan dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif 

signifikan terhadap opini audit going concern. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

hasil koefisien regresi -0.778 dan probabilitas sebesar 0.027 yang jumlahnya lebih 

kecil dari tingkat signifikansi yang sebesar 0.05. Dapat diartikan bahwa ukuran 

suatu perusahaan yang dilihat dari besarnya total aset berpengaruh negatif 

signifikan terhadap opini audit going concern. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian Yashinta Putri Alichia (2013), Diyanti (2010), Melania dkk (2016), dan 

Santosa dan Wedari (2007) yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh 

negatif terhadap opini audit going concern. Sedangkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Januarti dan Fitrianasari (2008), Ira Kristiana (2012), Sudarmadji 

dan Sularto (2007), Dewi (2011), Rahman dan Siregar (2012), dan Saifudin dan 

Trisnawati (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap opini audit going concern. 

 Ukuran perusahaan adalah variabel untuk mengukur seberapa besar atau 

kecilnya perusahaan sampel. 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. Ketiga variabel 

ini digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan karena dapat mewakili 

seberapa besar perusahaan tersebut. Semakin besar aktiva maka semakin banyak 
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juga modal yang ditanam selain itu, semakin banyak penjualan maka semakin 

banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar 

pula ia dikenal dalam masyarakat. Dari ketiga variabel ini, nilai aktiva relatif lebih 

stabil jika dibandingkan dengan nilai market capitalized dan penjualan dalam 

mengukur perusahaan (Sudarmadji dan Sularto (2007). Menurut Dewayanto (2011) 

semakin besar perusahaan maka sistem dan manajemen yang dilakukan akan 

semakin baik, dimana manajer bertanggung jawab atas perkembangan perusahaan 

sehingga ukuran perusahaan yang diproksikan dengan total aset akan menjadi suatu 

tolak ukur tertentu bagi auditor dalam menjalankan proses auditnya. Dengan adanya 

peningkatan aset yang diikuti peningkatan hasil operasi maka perusahaan akan 

dapat mempertahankan keberlangsungan hidupnya. 

4.3.3 Pengaruh likuiditas terhadap opini audit going concern 
 

 Berdasarkan uji parsial diatas, hasil variabel likuiditas dalam penelitian ini 

menunjukkan hasil bahwa likuiditas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

opini audit going concern. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil koefisien regresi 

sebesar -0.116 dan nilai probabilitas 0.308 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 

yang sebesar 0.05. Dapat diartikan bahwa likuiditas perusahaan yang diproksikan 

sebagai current ratio (CR) tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Haribowo (2013), Lie et al (2016), dan 

Melania dkk (2016) . Sedangkan hasil penelitian Januarti dan Fitrianasari (2008), 

Arma (2013), Ira Kristiana (2012) menyatakan bahwa variabel likuiditas 

menunjukkan hasil lain. 
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 Likuiditas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya. Secara konvensional, jangka pendek dianggap 

periode hingga satu tahun meskipun jangka waktu ini dikaitkan dengan siklus 

operasi normal suatu perusahaan ( periode waktu yang mencakup siklus pembelian-

produksi-penjualan-penagihan) (Subramanyam dan Wild, 2010). Dilihat dari 

hasilnya, variabel likuiditas tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern. 

Hal ini menunjukkan bahwa auditor dalam memberikan opini audit going concern 

tidak hanya melihat dari kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya tetapi juga melihat kondisi keuangannya secara keseluruhan, jadi 

variabel likuiditas yang diproksikan dengan current ratio masih belum bisa 

dijadikan sebagai alat tolak ukur dalam mengukur kondisi keuangan perusahaan 

(Susanto, 2009).  

4.3.4 Pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap opini audit going 

concern 
 

 Berdasarkan uji parsial diatas, hasil variabel pertumbuhan perusahaan 

dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan perusahaan tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap opini audit going concern. Hal tersebut 

dapat dilihat di hasil koefisien regresi yang sebesar 0.031 dan probabilitas yang 

sebesar 0.647 jauh lebih besar jika dibandingkan dengan tingkat signifikansi yang 

sebesar 0.05. Dapat diartikan bahwa pertumbuhan perusahaan yang diproksikan 

sebagai (GROWTH) dengan rasio pertumbuhan penjualan mempunyai hasil tidak 

berpengaruh terhadap opini audit going concern. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian Eko dkk (2006), Januarti dan Fitrianasari (2008), Meriani dan 
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Krisnadewi (2012), Dewi (2011), Rudyawan dan Badera (2009), dan Saifudin dan 

Trisnawati (2016). Sedangkan hasil penelitian Kartika (2012), Ira Kristiana (2012), 

dan Rahman dan Siregar (2012) menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan 

menunjukkan hasil lain.  

 Pertumbuhan perusahaan mengindikasikan kemampuan perusahaan dalam 

mempertahankan kelangsungan usahanya. Pertumbuhan perusahaan dapat diukur 

dengan rasio pertumbuhan penjualan (Rudyawan dan Badera, 2009). Dalam 

penelitian ini pertumbuhan perusahaan diproksikan dengan rasio pertumbuhan 

penjualan. Dari hasil yang didapat, dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut 

belum bisa lepas dari permasalahan keuangan yang dihadapinya walaupun 

pertumbuhan penjualan yang positif, belum tentu bisa menjamin perusahaan untuk 

tidak menerima opini audit going concern. Dari penelitian yang dilakukan terhadap 

175 sampel yang ada ditemukan bukti bahwa walaupun perusahaan mengalami 

pertumbuhan penjualan setiap tahunnya namun tetap ada saja yang mengalami rugi 

atau memiliki laba yang negatif.  

 

4.4 Implikasi Manajerial 

 Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh proftabilitas, 

ukuran perusahaan, likuiditas, dan pertumbuhan perusahaan terhadap opini going 

concern pada perusahaan manufaktur sektor industri bahan dasar dan kimia pada 

periode 2012-2016 diperoleh hasil bahwa variabel profitabilitas dan variabel ukuran 

perusahaan berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap opini audit going 

concern. Jadi dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya rasio profitabilitas yang 
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diukur dengan return on asset (ROA) dapat dijadikan acuan bagi auditor dalam 

memberikan opini audit going concern. Perusahaan yang memiliki profitabilitas 

tinggi cenderung memiliki laba yang tinggi pula dan diiringi dengan peningkatan 

aktiva perusahaan. Dengan adanya kondisi tersebut, maka semakin tinggi return on 

asset (ROA) yang dimiliki perusahaan menunjukkan bahwa kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan labanya. Sehingga perusahaan tersebut dalam 

dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dan auditor tidak memberikan 

opini audit going concern pada perusahaan yang memiliki laba yang besar. 

 Selain variabel profitabilitas, variabel ukuran perusahaan juga terbukti 

berpengaruh terhadap opini audit going concern. Ukuran perusahaan berpengaruh 

secara signifikan dengan arah negatif terhadap opini audit going concern. Variabel 

ukuran perusahaan diproksikan dengan logaritma dari total aset (SIZE). Hal ini 

mengindikasikan bahwa seberapa besar atau kecilnya perusahaan yang dinyatakan 

dalam total aset, penjualan, dan kapitalisasi pasar bisa dijadikan acuan bagi auditor 

dalam memberikan opini audit going concern. Jadi dapat kita lihat bahwa semakin 

besar ukuran perusahaan memiliki kemungkinan kecil perusahaan gagal dalam 

menjalankan kelangsungan hidupnya, maka semakin terjamin kelangsungan 

hidupnya dan terhindar dari auditor untuk memberikan opini audit going concern. 

Sebaliknya, semakin kecil ukuran perusahaan maka semakin besar kemungkinan 

gagal dalam menjalankan kelangsungan hidupnya karena biasanya perusahaan-

perusahaan kecil sedikit kesulitan dalam menyelesaikan masalah keuangan yang 

dihadapinya. 
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 Penelitian ini memiliki implikasi bagi perusahaan sebagai bahan evaluasi 

yaitu agar ditingkatkan laba perusahaan dan dipertahankan agar tidak menjadi rugi. 

Karena jika perusahaan selalu meningkat labanya mencerminkan bahwa 

perusahaan sedang dalam kondisi yang baik dan memicu para calon investor untuk 

menanamkan modalnya dan rasio keuangan bisa dijadikan alat oleh investor untuk 

memprediksi kelangsungan hidup suatu perusahaan publik yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). Selain itu, implikasi bagi auditor adalah auditor mendapat 

acuan dalam memberikan opini audit going concern atas suatu perusahaan dengan 

cara memperhitungkan rasio profitabilitas suatu perusahaan dilihat dari return on 

asset (ROA) dan ukuran perusahaan dilihat dari logaritma total aset sebagai faktor 

yang dapat mempengaruhi opini audit going concern. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai “Pengaruh 

Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Likuiditas, dan Pertumbuhan Perusahaan 

Terhadap Opini Audit Going Concern”. Penelitian ini menggunakan sampel 

perusahaan manufaktur sektor industri bahan dasar dan kimia yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016 dipilih dengan metode purposive 

sampling. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa : 

1. Variabel profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap audit going concern 

dengan arah negatif. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa besaran 

rasio profitabilitas yang diproksikan dengan return on asset (ROA) adalah 

salah satu bahan acuan bagi auditor dalam memberikan opini audit going 

concern. Hal ini dapat diterima karena semakin tinggi profitabilitas 

perusahaan, semakin tinggi juga kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh laba sehingga kemungkinan perusahaan menerima opini audit 

going concern sangat kecil. 

2. Variabel ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap opini audit 

going concern dengan arah negatif. Variabel ukuran perusahaan 

diproksikan dengan logaritma dari total aset. Hasil penelitian ini 

mengindikasikan bahwa bahwa seberapa besar atau kecilnya perusahaan 

yang dinyatakan dalam logaritma dari total aset dapat dijadikan acuan bagi 
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auditor dalam memberikan opini audit going concern. Hal ini dapat diterima 

karena semakin besar ukuran perusahaan memiliki kemungkinan kecil 

perusahaan gagal dalam menjalankan kelangsungan hidupnya. 

3. Variabel likuiditas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa likuditas tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap opini audit going concern. Hal ini 

mengindikasikan bahwa auditor dalam memberikan opini audit going 

concern tidak hanya melihat dari kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya tetapi juga melihat kondisi keuangannya 

secara keseluruhan. Jadi, walaupun perusahaan mampu memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya belum tentu mempengaruhi audit going 

concern.  

4. Variabel pertumbuhan perusahaan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

opini audit going concern. Dalam penelitian ini pertumbuhan perusahaan 

diproksikan dengan rasio pertumbuhan penjualan. Dari hasil yang didapat, 

dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut belum bisa lepas dari 

permasalahan keuangan yang dihadapinya walaupun pertumbuhan 

penjualan yang positif, belum tentu bisa menjamin perusahaan untuk tidak 

menerima opini audit going concern. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, maka berikut ini 

beberapa saran dari penulis sebagai upaya perbaikan maupun peningkatan 

bagi penelitian selanjutnya, yaitu : 

a. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan sampel penelitian 

yang mencakup seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI), sehingga dapat memberikan hasil yang 

maksimal 

b. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah periode 

waktu penelitian yang lebih dari lima tahun  

c. Untuk penelitian selanjutnya agar menambahkan variabel lain yang 

dapat mempengaruhi opini audit going concern seperti kualitas 

audit, solvabilitas, opini tahun sebelumnya, dll. 

 

5.3 Saran 

 Adapun saran yang bisa peneliti berikan berdasarkan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagi auditor 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan oleh auditor ketika akan 

memberikan opini audit going concern kepada kliennya. Dimana hasil 

dalam penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas yang diproksikan 

dengan return on asset (ROA) dan ukuran perusahaan yang diproksikan 
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dengan (SIZE) berpengaruh secara signifikan terhadap opini audit going 

concern. 

2. Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk perusahaan 

mengenai opini audit going concern oleh auditor, sebagai bahan evaluasi 

yaitu agar ditingkatkan laba perusahaan dan dipertahankan agar tidak 

menjadi rugi. Karena jika perusahaan selalu meningkat labanya 

mencerminkan bahwa perusahaan sedang dalam kondisi yang baik. Hal ini 

menunjukkan bahwa faktor yang dapat mempengaruhi secara signifikan 

adalah probabilitas yang diproksikan dengan return on asset (ROA) dan 

ukuran perusahaan (SIZE) sehingga perusahaan diharapkan untuk 

meningkatkan kemampuan usahanya dalam menghasilkan laba karena 

dengan profitabilitas yang tinggi kinerja perusahaan semakin baik. 

3. Bagi akademisi dan penelitian selanjutnya 

Diharapkan dapat menambah jumlah sampel dalam penelitian, dan 

memperpanjang periode sehingga akan lebih valid dalam hasil yang 

diperoleh. Dan diharapkan dapat menambahkan variabel lain dalam 

penelitian. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1: DATA PENELITIAN 

Perusahaan Tahun ROA SIZE CR GROWTH Going 

Concern 

INTP 2012 0,209332213 16,94030249 6,02762901 0,322606369 0 

INTP 2013 0,188380825 17,09669395 6,148065993 0,052253984 0 

INTP 2014 0,1825866 17,17883205 4,933746943 0,052214615 0 

INTP 2015 0,157630952 17,13471522 4,886573605 -0,173937511 0 

INTP 2016 0,12836632 17,22171472 4,525028061 -0,111631821 0 

SMCB 2012 0,111007036 16,3143626 1,404606664 0,111229249 0 

SMGR 2012 0,18535778 17,09563515 1,705895812 0,245587852 0 

SMGR 2013 0,17388105 17,24279418 1,882371573 0,086805409 0 

SMGR 2014 0,162425506 17,3510834 2,208979857 0,040953634 0 

SMGR 2015 0,118612609 17,45711807 1,596969325 -0,188054458 0 

SMGR 2016 0,102540251 17,60484367 1,272519028 0,002120456 0 

ARNA 2012 0,169288214 13,75082269 1,166232111 0,653836934 0 

ARNA 2013 0,209380354 13,94235904 1,299328695 0,497932999 0 

ARNA 2014 0,20779558 14,0459673 1,607543249 0,100770726 0 

ARNA 2015 0,04977009 14,17372961 1,02068725 -0,727843578 0 

ARNA 2016 0,040215638 14,24342511 1,245802437 -0,13364696 0 

KIAS 2012 0,033136721 14,57809751 5,860625766 -4,509832016 0 

KIAS 2013 0,033303903 14,63568899 5,272615963 0,064626473 0 

KIAS 2014 0,03920821 14,67100743 5,610995227 0,219608621 0 

KIAS 2015 -0,077066322 14,56899573 3,328823684 -2,774943354 0 

KIAS 2016 -0,037997219 14,51326013 3,852463613 -0,533682712 0 

MLIA 2012 -0,004629396 15,69634185 1,4669884 -0,203567213 0 

MLIA 2013 -0,06593222 15,78818768 1,129503391 14,61210644 0 

MLIA 2014 0,017326454 15,79169382 1,11375617 -1,263714914 0 

TOTO 2012 0,154956051 14,23597199 1,0276624 0,081705819 0 

TOTO 2013 0,135471871 14,37293996 1,125455443 0,002593814 0 

TOTO 2014 0,144924577 14,52220999 1,526274784 0,241995621 0 

TOTO 2015 0,116922405 14,70732046 1,562394777 -0,029158895 0 

TOTO 2016 0,063965808 14,70956591 2,022445752 -0,45169105 0 

ALKA 2012 0,034642485 11,90416994 1,807384412 -0,486158475 0 

ALKA 2013 -0,001302121 12,39633344 1,396855368 -1,06148741 0 

ALKA 2014 0,010858424 12,40851949 1,413222759 -9,441269841 0 

ALKA 2015 -0,008131206 11,88192021 2,044529892 -1,442271531 0 

ALKA 2016 0,000363398 12,83999251 1,244157036 -1,116496599 0 

AKPI 2012 0,018145197 14,35482684 1,404431568 -0,45202874 0 
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AKPI 2013 0,016607766 14,55007172 1,359136012 0,112610875 0 

AKPI 2014 0,015577158 14,61618525 1,131940011 0,002050838 0 

AKPI 2015 0,009588494 14,87439158 1,030634338 -0,203107434 0 

AKPI 2016 0,015118942 14,82047312 1,169983664 0,494013384 0 

ALDO 2012 0,066226061 12,12755419 1,223592581 0,324786325 0 

ALDO 2013 0,074927275 12,61645564 1,299721563 0,84475296 0 

ALDO 2014 0,05902515 12,78496992 1,329046657 -0,067643543 0 

ALDO 2015 0,06578764 12,81041867 1,344414648 0,143298039 1 

ALDO 2016 0,06801047 12,8886441 1,486765994 0,117903567 0 

ALMI 2012 0,007413494 14,44761656 1,292042873 -0,745381863 0 

ALMI 2013 0,009490647 14,82786682 1,059095308 0,872463976 0 

ALMI 2014 0,000606704 14,98254102 1,02465179 -0,925379992 0 

APLI 2012 0,01259184 12,71849799 1,436722428 -0,743439522 0 

APLI 2013 0,006199068 12,62344656 1,840764701 -0,552331113 0 

APLI 2014 0,035247339 12,51769217 2,879028627 4,115302869 0 

APLI 2015 0,006007388 12,63986603 1,178453135 -0,807416641 0 

APLI 2016 0,063722357 12,65875525 1,493440071 9,809600863 0 

BAJA 2012 0,023011734 13,61760947 1,051007474 0,1360491 0 

BAJA 2016 0,041633668 13,69207206 1,582958682 -4,935721925 0 

BAJA 2014 0,042725132 14,10375697 1,046677319 -5,664784352 0 

BAJA 2015 -0,003932372 14,41477774 1,141134082 -1,125616239 0 

BAJA 2016 0,008770079 14,52032491 1,058909719 -3,47849162 0 

BTON 2012 0,170653545 11,88518533 3,295909106 0,293257429 0 

BTON 2013 0,146948949 12,0790117 3,630822937 0,04527098 0 

BTON 2014 0,043810792 12,06771821 5,055318464 -0,705211915 0 

BTON 2015 0,034535486 12,11787511 4,357628363 -0,171166448 0 

BTON 2016 -0,047645101 12,08554209 3,913258003 -2,33570525 0 

BUDI 2012 0,00221075 14,64827706 1,131627833 -0,91925673 0 

BUDI 2013 0,008371379 14,06921901 1,07625408 1,122147915 0 

BUDI 2014 0,011268552 14,72255144 1,045929763 1,587079433 0 

BUDI 2015 0,006001923 14,99906216 1,000842326 -0,29772141 0 

BUDI 2016 0,010186555 14,89966449 1,006194393 0,536628915 0 

CPIN 2012 0,217098792 16,32905544 3,312750386 0,134762076 0 

CPIN 2013 0,160835664 16,57058409 3,792315414 -0,056765858 0 

CPIN 2014 0,160796668 16,20082143 2,240683285 -0,309269226 0 

CPIN 2015 0,074239591 17,02170289 2,106175802 0,049210944 0 

CPIN 2016 0,099234919 17,04330105 2,168040091 0,365868565 0 

DPNS 2012 0,111619619 12,1261416 8,592355669 -4,102830473 0 

DPNS 2013 0,748437325 11,39942076 10,17431807 2,241933136 0 

DPNS 2014 0,054002388 12,5020093 12,22808481 -0,782677024 0 

DPNS 2015 0,035918436 12,52264461 13,35009016 -0,32100551 0 
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DPNS 2016 0,025675703 12,61468613 9,652719001 -0,216249112 0 

EKAD 2012 0,132161099 12,5204928 2,410925763 0,384297679 0 

EKAD 2013 0,345155377 11,64885398 2,328717401 0,092353169 0 

EKAD 2014 0,099078884 12,92719728 2,329597875 0,030727599 0 

EKAD 2015 0,120710715 12,87311196 3,568799156 0,154185887 0 

EKAD 2016 0,112740447 13,42637883 5,421641267 0,624107143 0 

FASW 2013 -0,043755336 15,55458278 1,419530141 -48,06311413 0 

FASW 2014 0,01554309 15,53487871 0,976596998 -1,348296381 0 

FASW 2015 -0,044168311 15,76051086 1,067750359 -4,560936527 0 

FASW 2016 0,083911326 15,91755864 0,953072421 -3,222873644 0 

GDST 2012 0,04002763 13,96734799 2,31393264 -0,532570855 0 

GDST 2013 0,077118113 13,99072106 2,988832852 0,972183469 0 

GDST 2014 -0,01028921 14,11903374 1,405473959 -1,151687961 0 

GDST 2015 -0,046635201 13,98435335 1,21601487 2,961328742 0 

GDST 2016 0,025727696 13,96877313 1,32520987 -1,543151069 0 

IGAR 2012 0,142497191 12,65185722 4,363507663 -0,195473772 0 

IGAR 2013 0,111295739 12,65952442 3,389140447 -0,212950481 0 

IGAR 2014 0,156901356 12,76538839 4,120921986 0,567199543 0 

IGAR 2015 0,133918153 12,85823115 4,960973812 -0,063443779 0 

IGAR 2016 0,137934433 13,00893933 4,65358209 0,197526062 0 

INAI 2012 0,037821124 13,32485351 1,993278125 -0,121485753 0 

INAI 2013 0,006554543 13,54878208 1,236193255 -0,783200173 0 

INAI 2014 0,024584244 13,70712547 1,082377011 3,394223108 0 

INAI 2015 0,0215116 14,10088422 1,003503723 0,297248289 0 

INAI 2016 0,020827833 14,05364439 0,962091169 -0,076460721 0 

INCI 2012 0,033595658 11,79266861 7,710903874 -1,258823529 0 

INCI 2013 0,075891349 11,82145374 13,87211397 1,324932493 0 

INCI 2014 0,074517038 11,90492025 12,86422127 0,067363531 0 

INCI 2015 0,100037748 12,04087956 9,676950834 0,537994197 0 

INCI 2016 0,026483325 12,38713508 8,394532811 -0,625729615 0 

JKSW  2012 -0,059027192 12,53795938 6,037193974 5,444183314 1 

JKSW  2013 -0,030371285 12,47757198 11,49280767 -0,515621201 1 

JKSW  2014 -0,03179392 12,62132636 2,517685751 0,208683649 1 

JKSW  2015 -0,087066496 12,48854115 2,437905215 1,397944352 1 

JKSW  2016 0,002581191 12,61236741 1,676176923 -1,033554141 1 

JPFA 2012 0,098032252 16,20989641 1,824545651 0,600468563 0 

JPFA 2013 0,042945074 16,51805161 2,06455853 -0,403824016 0 

JPFA 2014 0,024465058 16,57110793 1,771464887 -0,399276033 0 

JPFA 2015 0,030565287 16,65806053 1,794273512 0,36284124 0 

JPFA 2016 0,099308572 16,72469099 1,840632986 2,472925771 0 

JPRS 2012 0,024108959 12,89573125 6,704262495 -0,744998143 0 
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JPRS 2013 0,039955808 12,83878222 247,5351522 0,565556712 0 

JPRS 2014 -0,018680857 12,82387108 464,8755187 -1,460618146 0 

JPRS 2015 -0,060534321 12,80288787 13,34886909 2,173160173 0 

JPRS 2016 -0,056504064 12,72563698 21,39770511 -0,135970896 0 

KBRI 2012 0,049336283 13,51542252 2,299870634 -2,881971265                           

1  

KBRI 2013 -0,03070305 13,57820343 1,38980855 -1,662644339                           

1  

KBRI 2014 -0,013488646 14,07734776 1,793336607 -0,276293513 0 

KBRI 2015 -0,106974163 14,19115612 0,803737009 7,886625585 0 

KBRI 2016 -0,063587447 14,04443338 0,41103645 -0,486699583 0 

LION 2012 0,196942539 12,97964015 9,34467088 0,625088037 0 

LION 2013 0,129894016 13,11949527 6,728820474 -0,241443531 0 

LION 2014 0,081655982 13,30485659 3,694669139 -0,2433409 0 

LION 2015 0,071980042 13,36817603 3,802302272 -0,060875066 0 

LION 2016 0,053804973 13,38766179 3,967341404 -0,237793085 0 

LMSH 2012 0,32114852 11,76405765 4,067462853 2,788473892 0 

LMSH 2013 0,101504608 11,86145331 4,196555107 -0,651599932 0 

LMSH 2014 0,052910318 11,84879752 5,568011572 -0,48529514 0 

LMSH 2015 0,014530994 11,80397436 8,089126883 -0,737403755 0 

LMSH 2016 0,015373061 11,79926914 9,592761266 0,052983539 0 

MAIN 2012 0,168022681 14,40323167 1,048623204 0,475469102 0 

MAIN 2013 0,109118998 14,61049159 1,01065414 -0,20100456 0 

MAIN 2014 -0,024008133 15,07715398 1,076209951 -1,350854395 0 

MAIN 2015 -0,015672876 15,19227667 1,333459583 -0,26753403 0 

MAIN 2016 0,05950575 15,18247836 1,377271803 -4,75971464 0 

SIPD 2012 0,004566535 15,00886438 1,156501212 -0,357794644 0 

SIPD 2013 0,002654895 14,96471456 1,14584837 -0,443728836 0 

SIPD 2014 0,000736902 14,84545671 1,429895536 -0,753640487 0 

SIPD 2015 -0,161133983 14,62500419 1,094241383 -176,4026163 0 

SIPD 2016 0,013032001 14,82803177 1,489088556 -1,099082675 0 

SPMA 2012 0,023969074 14,32494702 2,646484311 0,2061011 0 

SPMA 2013 -0,013500605 14,38485374 1,20052044 -1,598024716 0 

SPMA 2014 0,023233269 14,55361055 3,652055776 -3,037263696 0 

SPMA 2015 -0,019491055 14,59733872 0,930656648 -1,876427381 0 

SPMA 2016 0,0318739 14,59156173 2,962102796 -2,625889147 0 

SRSN 2012 0,042167671 12,90447848 2,75207827 -0,293146573 0 

SRSN 2013 0,12694356 11,74398163 3,281266696 -0,056735079 0 

SRSN 2014 0,03119908 13,04623151 2,870994487 -0,09616106 0 

SRSN 2015 0,02700876 13,26051184 2,167071492 0,072565025 0 

SRSN 2016 0,022648751 13,26534275 2,169830214 -0,157368591 0 

Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan..., Kenny Mario A.V., Ak.-IBS, 2017



 
 

v 
 

SULI 2012 -0,105463476 14,17233079 0,372951664 -0,521411715 1 

SULI 2013 -0,345940725 13,75484825 0,288921511 1,160673993 1 

SULI 2014 0,006128062 13,7108287 0,769233357 -1,016951339 1 

SULI 2015 0,003641853 14,03550435 0,891591816 -0,177749592 1 

SULI 2016 0,012165063 13,90478163 0,882373306 1,931026884 1 

TIRT 2012 -0,047403881 13,42933177 1,194364386 -8,759633911 0 

TIRT 2013 -0,190712647 13,49140928 0,98032436 3,280805761 0 

TIRT 2014 0,032423306 13,478239 1,104443327 -1,167786889 0 

TIRT 2015 -0,001133433 13,54523347 1,085128656 -1,037379543 0 

TIRT 2016 0,101584349 13,62000649 1,239873254 -97,58381503 0 

TRST 2012 0,028084724 14,5985574 13,03381004 -0,576845744 0 

TRST 2013 0,010109417 14,99751992 1,142940117 -0,463557515 0 

TRST 2014 0,009224585 14,99763185 1,237775028 -0,087423406 0 

TRST 2015 0,007539855 15,02666521 1,30847451 -0,158556043 0 

TRST 2016 0,00849023 15,00091075 1,233228242 0,097416449 0 

YPAS 2012 0,04714141 12,76408143 1,34346079 -0,008904398 0 

YPAS 2013 0,010135548 13,32755312 1,176345412 -0,622291022 0 

YPAS 2014 -0,02786939 12,67762195 1,382656791 -2,43555127 0 

YPAS 2015 -0,035391669 12,53964783 1,224729136 0,106247201 0 
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Lampiran 2 : OUTPUT SPSS 

1. Hasil Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

CG 175 .00 1.00 .0743 .01988 .26299 

ROA 175 -.35 .75 .0490 .00751 .09941 

SIZE 175 11.40 17.60 13.9803 .11359 1.50269 

CR 175 .29 464.88 7.0943 2.98874 39.53737 

GROWTH 175 -176.40 14.61 -2.0387 1.19013 15.74392 

Valid N (listwise) 175      

 

2. Hasil Uji Multikolinearitas 

Correlation Matrix 

 Constant ROA SIZE CR GROWTH 

Step 1 

Constant 1.000 -.145 -.996 -.446 .049 

ROA -.145 1.000 .158 -.047 .098 

SIZE -.996 .158 1.000 .390 -.044 

CR -.446 -.047 .390 1.000 -.054 

GROWTH .049 .098 -.044 -.054 1.000 

 

3. Hasil Overall Test 

Iteration Historya,b,c 

Iteration -2 Log likelihood Coefficients 
Constant 

Step 0 

1 102.845 -1.703 
2 93.155 -2.315 
3 92.609 -2.506 
4 92.605 -2.523 
5 92.605 -2.523 

a. Constant is included in the model. 

b. Initial -2 Log Likelihood: 92,605 
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c. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than 

,001. 

 

4. Hasil Goodness of Fit 

Step Chi-square df Sig. 

1 2.833 8 .944 

 

5. Hasil Nagelkerke R Square 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R 
Square 

1 69.331a .125 
a. Estimation terminated at iteration number 9 because parameter 

estimates changed by less than ,001. 

6. Hasil Classification Plot 

Iteration Historya,b,c,d 

Iteration -2 Log likelihood Coefficients 
Constant ROA SIZE CR GROWTH 

Step 1 

1 95.918 -.213 -2.881 -.095 -.002 .005 
2 77.093 1.308 -7.974 -.237 -.004 .013 
3 71.495 3.911 -13.004 -.444 -.008 .020 
4 70.363 5.915 -15.954 -.600 -.015 .026 
5 69.677 7.298 -16.614 -.696 -.054 .029 
6 69.343 8.424 -16.619 -.769 -.105 .031 
7 69.331 8.557 -16.565 -.777 -.116 .031 
8 69.331 8.563 -16.563 -.778 -.116 .031 
9 69.331 8.563 -16.563 -.778 -.116 .031 

a. Method: Enter 

b. Constant is included in the model. 

c. Initial -2 Log Likelihood: 92,605 

d. Estimation terminated at iteration number 9 because parameter estimates changed by less than 

,001. 

 

Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan..., Kenny Mario A.V., Ak.-IBS, 2017



 
 

viii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Hasil 

Model 

Regresi 

Logistik 

                      

 B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1a 

ROA -16.563 5.441 9.266 1 .002 .000 .000 .003 

SIZE -.778 .352 4.881 1 .027 .459 .230 .916 

CR -.116 .114 1.038 1 .308 .890 .712 1.113 

GROWTH .031 .069 .210 1 .647 1.032 .902 1.180 

Constant 8.563 4.806 3.174 1 .075 5232.709   

a. Variable(s) entered on step 1: ROA, SIZE, CR, GROWTH. 

 

 

 

 

8. Hasil Uji Hipotesis Parsial (Uji t) 

Classification Tablea 

 Observed Predicted 

 GC Percentage 
Correct 

 .00 1.00 

Step 1 
GC 

.00 161 1 99.4 

1.00 11 2 15.4 

Overall 
Percentage 

  93.1 

c. The cut value is ,500 
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 B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1a 

ROA -16.563 5.441 9.266 1 .002 .000 .000 .003 

SIZE -.778 .352 4.881 1 .027 .459 .230 .916 

CR -.116 .114 1.038 1 .308 .890 .712 1.113 

GROWTH .031 .069 .210 1 .647 1.032 .902 1.180 

Constant 8.563 4.806 3.174 1 .075 5232.709   

d. Variable(s) entered on step 1: ROA, SIZE, CR, GROWTH. 
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