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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: pengaruh ukuran perusahaan, 
kepemilikan manajerial, likuiditas, leverage, profitabilitas terhadap penerimaan 
opini audit going concern. Penerimaan opini audit going concern sebagai variabel 
dependen diukur dengan variabel dummy. Variabel independen dalam penelitian 
ini diukur dengan Ln total aset, prosentase kepemilikan saham, current ratio, debt 
to total assets, dan ROA. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017. Berdasarkan metode purposive sampling, 
diperoleh 30 perusahaan yang dijadikan sampel penelitian. Jenis data yang 
digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari BEI untuk perusahaan 
manufaktur tahun 2015-2017. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis regresi logistik. Hаsil penelitiаn menunjukkаn bаhwа ukuran perusahaan 
dan profitabilitas memiliki pengаruh yаng negаtif terhаdаp penerimaan opini 
audit going concern, sedangkan leverage memiliki pengаruh yаng positif 
terhаdаp penerimaan opini audit going concern, dan kepemilikan manajerial dan 
likuiditas tidak memiliki pengаruh terhаdаp penerimaan opini audit going 
concern. 
 
Kata Kunci: opini audit going concern, ukuran perusahaan, kepemilikan 
manajerial, likuiditas, leverage, profitabilitas 
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ABSTRACT 

 

This study aims to determine: the effect of company size, managerial ownership, 
liquidity, leverage, profitability on going concern audit opinion acceptance. The 
acceptance of going concern audit opinion as the dependent variable is measured 
by a dummy variable. The independent variable in this study was measured by Ln 
total assets, the percentage of share ownership, current ratio, debt to total assets, 
and ROA. This research uses quantitative methods. The population in this study 
are manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-
2017. Based on the purposive sampling method, 30 companies were obtained as 
the research sample. The type of data used is secondary data obtained from the 
IDX for manufacturing companies in 2015-2017. The data analysis technique 
used is logistic regression analysis. The researchers pointed out that company 
size and profitability have a negative influence on going concern audit opinion 
acceptance, while leverage has a positive influence on receipt of going concern 
audit opinion, and managerial ownership and liquidity do not have any influence 
on the acceptance of going concern audit opinion, while leverage has a positive 
influence on receipt of going concern audit opinion, and managerial ownership 
and liquidity do not have any influence on the acceptance of going concern audit 
opinion, while leverage has a positive influence on receipt of going concern audit 
opinion, and managerial ownership and liquidity have no influence on the 
acceptance of going concern audit opinion. 
 
Keywords: going concern audit opinion, company size, managerial ownership, 
liquidity, leverage, profitability 
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INTISARI 

 

Penenlitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, 

kepemilikan manajerial, likuiditas, leverage, dan profitabilitas terhadap 

penerimaan opini audit going concern. 

Opini audit going concern merupakan opini audit menurut pertimbangan 

auditor, terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau 

kondisi yang, baik secara individual maupun kolektif, dapat menyebabkan 

keraguan signifikan atas kemampaun entitas dalam mempertahankan 

kelangsungan usahanya. Opini going concern yang telah diterbitkan sangat 

bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan untuk mempertimbangkan langka 

atau keputusan yang akan diambil dalam berinvestasi. 

Ukuran perusahaan dapat dilihat pada total aset yang dimiliki oleh 

perusahaan atau dalam total aset perusahaan yang muncul dalam laporan 

keuangan perusahaan pada akhir periode yang diaudit. Kapasitas perusahaan dapat 

diukur melalui total aktiva ataupun total penjualan bersih. Perusahaan yang 

memiliki total aktiva maupun total penjualan bersihnya tinggi atau besar maka 

ukuran perusahaan juga besar. Kepemilikan manajerial adalah proporsi pemegang 

saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan 

perusahaan. Dengan adanya manajer yang merangkap sebagai pemegang saham 

tentu akan menyeimbangkan kepentingan mereka sebagai manajer dengan 

pemegang saham. Sehingga dapat lebih berhati-hati dalam menentukan langkah 

untuk keputusan pendananannya. Sebaliknya jika manajer tidak pemegang saham 

memiliki peluang untuk bertindak memengtingkan kepentingan secara pribadi. 

Likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimilikinya.  

Perusahaan dalam menjalankan usaha tentu memerlukan modal, dimana 

modal dapat berasal dari penjualan saham ataupun dengan meminjam dana dari 

pihak ketiga dalam bentuk utang. Leverage timbul dari aktifitas penggunaan dana 

perusahaan yang berasal dari pihak ketiga dalam bentuk hutang. Rasio leverage 

yang tinggi dapat menyebabkan perusahaan lebih memfokuskan penggunaan 

modalnya untuk membayar kewajiban daripada untuk mendanai operasi 

perusahaannya. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba. semakin tinggi rasio profitabilitas suatu perusahaan maka semakin baik 

kinerja perusahaan dalam menggelola aset yang dimilikinya untuk mengasilkan 

laba. Sehingga semakin profitabilitas maka akan semakin rendah kemungkinan 

auditor untuk memberikan opini kelangsunngan hidup perusahaan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur di bursa efek 

indonesia (BEI) tahun 2015-2017. Berdasarkan kriteria sampel yang telah 

ditetapkan maka diperoleh sebanyak 30 perusahaan. Teknik pengambilan 
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sempelnya dari penelitian ini adalah dengan metode purposive sampling. Jenis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data 

kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan alat analisis 

statistik. Data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan-

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2015-2017. . Metode 

yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel dependen adalah model Regresi 

logistik.  

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

Ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penerimaan 

opini audit going concern. Sedangkan kepemilikan manajerial dan likuiditas tidak 

berpengaruh terhadap opini audit going concern. Begitupun dengan Leverage 

yang berpengaruh positif terhadap penerimaan audit going concern. 
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