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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. 
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1. Pendahuluan 
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. Menurut Rahman dan Siregar 
(2012), pengeluaran opini going concern sangat berguna bagi para pemakai laporan 
keuangan untuk membuat keputusan yang tepat dalam berinvestasi. 
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. 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 
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kelangsungan hidup usaha mereka. Noverio (2011) mengungkapkan faktor lain yang 
mempengaruhi penerimaan opini going concern adalah likuiditas. Hubungannya adalah 
semakin 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. 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. Penelitian ini menggunakan perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indinesia (BEI) di sektor bahan dasar industri dan 
kimia tahun 2012 sampai 2016 sebagai objek penelitian. 

 
2. Landasan Teori 

 
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). 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. 
 
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). Berdasarkan Kieso et. al (2013) Profitabilitas diproksikan dengan Return 
On Assets (ROA). 

ROA : 𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

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 ini, pengukuran variabel dihitung 
dengan menggunakan logaritma natural dari total aset (Kristiana, 2012). 
 
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
 

Pertumbuhan Perusahaan 
 Pertumbuhan perusahaan mengindikasikan kemampuan perusahaan dalam 
mempertahankan kelangsungan usahanya. Pertumbuhan perusahaan dapat diukur dengan 
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rasio pertumbuhan penjualan. Perusahaan yang mengalami pertumbuhan mampu 
meningkatkan volume penjualan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Menurut 
Alichia (2013), rumusnya adalah : 

Growth : Laba bersih t−Laba bersih t−1

Laba bersih t−1
 

Perumusan Hipotesis 
H1: Profitabilitas berpengaruh 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. 
H2: Ukuran perusahaan berpengaruh 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. 
H3: Likuiditas berpengaruh terhadap opini audit going concern 

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. 
H4: Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh 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). 
 
Metode Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang termasuk 
dalam sektor industri bahan dasar dan kimia. Teknik sampling menggunakan metode 
purposive sampling. Penelitian ini menggunakan tipe kuantitatif. 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). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber 
data sekunder. Model penelitian ini menggunakan binary logistic regression analysis (analisis 
regresi logistik biner) dengan menggunakan alat bantu SPSS (Statistical Product and Service 
Solutions). 
Model Penelitian 
Jadi model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

In 𝐺𝐶

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

Keterangan :  
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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 

 

4.  Analisis dan Pembahasan 
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, diperoleh jumlah sampel 
sebanyak 39 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012–2016 
dengan data observasi sebanyak 195. 

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 

 
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 adalah statistik data penelitian : 

Tabel 4.2 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximu
m 

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 

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



  Indonesia Banking School (2017) 

5 
 

Uji Normalitas 
Tabel 4.3 

Correlation Matrix 

 Constant ROA SIZE CR GROWT
H 

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 
GROWT
H 

.049 .098 -.044 -.054 1.000 

  Sumber : Data diolah SPSS 16, 2017  
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). 
 
 
Overall Test 

Tabel 4.4 
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) 

Tabel 4.5 
Iteration Historya,b,c,d 

Iteration -2 Log 
likelihood 

Coefficients 
Constant ROA SIZE CR GROWT

H 

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 
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d. Estimation terminated at iteration number 9 because parameter estimates 
changed by less than ,001. 
Sumber : Data diolah SPSS 16, (2017). 

 
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. 
Goodness of Fit 

Tabel 4.6 
Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 2.833 8 .944 
Sumber: Data diolah SPSS 16, (2017) 
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). 
Nagelkerke R Square 

Tabel 4.7 
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, (2017) 
 
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). 
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Classification Plot 
Tabel 4.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

Model Regresi Logisitik dan Uji Parsial (t) 

Tabel 4.9 

Variables in the Equation 

 
Hipotesis 1 : Profitabilitas berpengaruh terhadap opini audit going concern 
 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 

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) 

 

 
 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 
GROWT
H 

.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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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 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. 
 

3. Analisis Hasil 

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 perusahaan yang memiliki 
return on asset (ROA) yang tinggi akan memiliki probabilitas yang lebih kecil untuk 
mendapatkan opini audit going concern. 

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. 

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 
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diartikan bahwa likuiditas perusahaan yang diproksikan sebagai current ratio (CR) tidak 
berpengaruh terhadap opini audit going concern. 

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. 

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. 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. 

 
5. Kesimpulan, Keterbatasan, dan Saran 

1. Variabel profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap audit going concern dengan 
arah negatif. 

2. Variabel ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap opini audit going 
concern dengan arah negatif. 

3. Variabel likuiditas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa likuditas tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap opini audit going concern. 

4. Variabel pertumbuhan perusahaan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 
pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap opini audit 
going concern. 

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. 

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 
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menunjukkan bahwa profitabilitas yang diproksikan dengan return on asset (ROA) dan 
ukuran perusahaan yang diproksikan 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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