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Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Opini
Audit Going Concern Pada Perusahaan Manufaktur

Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)
Periode 2012-2015
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Email: nisanauli@yahoo.com

Abstract
Companies that have received audit reports that express unqualified opinions are often regarded
as good and long-lasting companies. But the fact that unqualified opinion is not always
accompanied by the company's going concern. The purpose of this study is to determine the
analysis of factors that affect the acceptance of going concern audit opinion on companies
maufaktur listed on the BEI 2012-2015. The sample of this research is 100 companies This
research use logistic regression. The result of this research is only the liquidity ratio which
partially effect to the acceptance of going concern audit. Liquidity ratio, solvency ratio, client
tenure audit and price earning ratio simultaneously affect the acceptance of going concern audit
opinion.

Keywords: acceptance of going concern audit opinion, liquidity ratio, solvency ratio, client
tenure auditor, price earning ratio

PENDAHULUAN
Perusahaan yang telah mendapat

hasil laporan audit yang menyatakan
pendapat wajar tanpa pengecualian sering
kali telah dianggap sebagai perusahaan yang
baik dan dapat bertahan dalam jangka
panjang. Tetapi kenyataannya pendapat
wajar tanpa pengecualian tidak selalu
dibarengi dengan kemampuan kelangsungan
hidup (going concern) perusahaan
tersebut.Hal ini sering kali terjadi pada
perusahaan manufaktur.Selain mempunyai
populasi yang lebih banyak, peneliti-peneliti
terdahulu juga melakukan penelitiannya
pada perusahaan manufaktur dan
mendapatkan hasil penelitian yang berbeda-
beda pula.Sehingga beberapa alasan tersebut
membawa perhatian saya sebagai peneliti
untuk memilih perusahaan manufaktur yang
terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI)
sebagai tempat penelitian.

Keberadaan entitas bisnis dalam
suatu lingkungan ekonomi dalam jangka
panjang bertujuan untuk mempertahankan
kelangsungan hidup usahanya melalui
asumsi going concern.Kelangsungan hidup
usaha selalu dihubungkan dengan
kemampuan manajemen dalam mengelola
perusahaan agar bertahan hidup. Ketika
kondisi ekonomi merupakan sesuatu yang
tidak pasti, para investor mengharapkan
auditor memberikanearlywarningakan
kegagalan keuangan perusahaan. Opini audit
atas laporan keuangan menjadi salah satu
pertimbangan yang penting bagi investor
dalam mengambil keputusan berinvestasi.
Oleh karena itu, auditor sangat diandalkan
dalam memberikan informasi yang baik bagi
investor.Auditor juga bertanggung jawab
untuk menilai apakah terdapat kesangsian
besar terhadap kemampuan perusahaan
dalam mempertahankan kelangsungan



hidupnya dalam periode waktu tidak lebih
dari satu tahun sejak tanggal laporan audit.
Saat ini, auditor harus mengemukakan
secara eksplisit apakah perusahaan klien
akan dapat mempertahankan kelangsungan
hidupnya sampai setahun kemudian setelah
pelaporan.

Bank Century pada laporan
keuangan yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2007 mendapat opini wajar tanpa
pengecualian yang diaudit oleh auditor
independen lainnya, kemudian laporan
keuangan tahun 2008 mendapat pendapat
wajar dengan pengecualian yang diaudit
oleh Saptoto Agustomo dari KAP RSM AAJ
Associates. Dan paragraf penjelas nya berisi
tentang kemampuan entitas untuk
mempertahankan kelangsungan hidupnya
(going concern) dimana Bank Century telah
ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai
bank gagal dan telah diambil alih oleh
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang
mana pada tahun 2009 telah mengganti
nama menjadi PT. Bank Mutiara, Tbk.

Selain itu, Enron yang merupakan
perusahaan energi terbesar di Amerika
Serikat jatuh bangkrut setelah terungkapnya
kasus Enron di bulan Desember tahun 2001
yang ditandai dengan menurunnya harga
saham secara drastis di berbagai bursa efek
mulai dari Amerika, Eropa, sampai ke Asia.
Diketahui bahwa adanya kegiatan
manipulasi laporan keuangan dengan
mencatat keuntungan 600an juta dollar AS
sementara kenyataannya perusahaan
mengalami kerugian. Tanggal 16 Oktober
2001 laporan keuangan triwulan ketiga
menyebutkan peningkatan laba bersih dan
CEO Enron tidak memberikan disclosure
yang memadai pada publik, yaitu mengenai
pembebanan biaya akuntansi sebesar $1
miliyar yang menyebabkan hasil aktual
perusahaan merugi $644 juta. Padahal di
tahun-tahun sebelumnya Enron mendapat
opini wajar tanpa pengecualian dari KAP
Andersen yang merupakan salah satu Big-

5.Oleh karena adanya kesalahan pemberian
opini dari auditor dan terungkapnya
keterlibatan KAP Andersen dalam kasus
Enron menyebabkan pemberhentian operasi
KAP tersebut.

Kemudian PT. Kimia Farma Tbk
yang merupakan salah satu produsen obat-
obatan milik pemerintah Indonesia juga
ditemukan unsur pemanipulasian laba dalam
laporan keuangannya oleh Kementerian
BUMN dan Bapepam. Dimana pada laporan
keuangan yang telah di audit oleh Hans
Tuanakotta & Mustofa (HTM) pada 31
Desember 2001 melaporkan laba sebesar Rp
132 miliyar, dan setelah diaudit ulang dan
pada 3 Oktober 2002 laporan keuangan
disajikan kembali dengan laba hanya Rp
99,56 miliyar. Hal tersebut dikarenakan
adanya kesalahan penyajian dimana daftar
harga persediaan digelembungkan dan
pencatatan ganda atas penjualan.
Penggelembungan laba tersebut
mengakibatkan Kementerian BUMN
menghentikan proses divestasi saham milik
Pemerintah dan Ludovicus Sensi W, Rekan
KAP HTM selaku auditor PT Kimia Farma
(Persero) Tbk. diwajibkan membayar denda
Rp 100 juta atas kegagalannya mendeteksi
kecurangan tersebut dan dalam pemberian
opini. KAP HTM mengaudit Kimia Farma
tahun buku 31 Desember 2001 dan yang
interim 30 Juni 2002.

Dari kasus Bank Century, Enron dan
Kimia Farma, dapat dilihat bahwa opini
wajar tanpa pengecualian tidak dapat
menjamin kepastian akan kemampuan
sebuah entitas dalam mempertahankan
kelangsungan hidupnya (going concern).
Dan adanya beberapa faktor di dalam kasus
tersebut membawa perhatian peneliti untuk
melihat dalam perusahaan manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Sehubungan dengan latar belakang
tersebut, penelitian ini akan membahas
permasalahan: Apakah factor-faktor yang
mempengaruhi penerimaan opini going



concern. Dalam penelitian ini akan dibatasi
factor yang mempengaruhi penerimaan audit
going concern yang meliputi rasio likuiditas
yang diproksikan dengan current ratio, rasio
solvabilitas yang diproksikan dengan debt to
equity ratio, price earning ratio, auditor
client tenure.

TINJAUAN PUSTAKA
. Asumsi going concern adalah salah

satu asumsi yang dipakai dalam menyusun
laporan keuangan suatu entitas ekonomi.
Asumsi ini mengharuskan entitas ekonomi
secara operasional dan keuangan memiliki
kemampuan mempertahankan kelangsungan
hidupnya atau going concern.(Purba ,2009 :
21)

Opini audit going concern adalah
opini audit yang dikeluarkan oleh auditor
karena terdapat kesangsian besar mengenai
kemampuan entitas dalam mempertahankan
kelangsungan hidupnya(SPAP ,2011)

Menurut Arens, dkk (2008 : 66),
keberadaan satu atau lebih faktor-faktor
berikut dapat menimbulkan ketidakpastian
mengenai kemampuan perusahaan untuk
terus bertahan:
1. Kerugian operasi atau kekurangan modal

kerja yang berulang dan signifikan.
2. Ketidakmampuan perusahaan untuk

membayar kewajibannya ketika jatuh
tempo.

3. Kehilangan pelanggan utama, terjadi
bencana yang tak dijamin oleh asuransi
seperti gempa bumi atau banjir, atau
masalah ketenagakerjaan yang tidak biasa

4. .Pengadilan, perundang-undangan, atau
hal-hal serupa lainnya yang sudah terjadi
dan dapat membahayakan kemampuan
entitas untuk beroperasi.

Menurut Rahayu dan Suhayati (2013
: 71), auditor tidak perlu merancang
prosedur audit dengan tujuan khusus untuk
mengidentifikasi kondisi dan peristiwa yang
menunjukkan bahwa terdapat kesangsian

besar mengenai kemampuan entitas dalam
mempertahankan kelangsungan hidupnya
dalam jangka waktu yang pantas. Signifikan
tidaknya kondisi atau peristiwa akan
tergantung atas keadaan dan beberapa
diantaranya kemungkinan hanya menjadi
signifikan jika ditinjau bersama-sama
dengan kondisi atau peristiwa yang lain.
Peristiwa atau kondisi yang lain tersebut
adalah sebagai berikut.
1. Trend negatif

Contoh; kerugian operasi yang berulang
kali terjadi, kekurangan modal kerja, arus
kas negatif dari kegiatan usaha, rasio
keuangan penting yang jelek.

2. Petunjuk lain tentang kesulitan keuangan
Contoh: kegagalan dalam memenuhi
kewajiban utang, penunggakan
pembayaran deviden, penolakan dari
pemasok terhadap pengajuan pembelian
kredit, restrukturisasi utang, kebutuhan
untuk mencari sumber atau metode
pendanaan baru, atau penjualan sebagian
besar aktiva.

3. Masalah intern
Contoh: pemogokan kerja atau kesulitan
hubungan perburuhan yang lain,
ketergantungan besar atas proyek
tertentu, komitmen jangka panjang yang
tidak bersifat ekonomis, kebutuhan untuk
secara signifikan memperbaiki operasi.

4. Masalah ekstern yang telah terjadi
Contoh: pengaduan gugatan pengadilan,
keluarnya undang-undang baru dan
sebagainya

Rasio likuiditas adalah rasio yang
mengukur kemampuan perusahaan dalam
memenuhi kewajiban jangka pendek,
diantaranta adalah current ratio.

Rasio solvabilitas merupakan rasio
yang mengukur kemampuan perusahaan
dalam memenuhi seluruh kewajiban
seandaiannya perusahaan dilikuidasi.Ratio
tersebut diantaramya debt to equity ratio.



Price earning ratio (PER)
menggambarkan apresiasi pasar terhadap
kemampuan perusahaan dalam
menghasilkan laba.(Darmadji dan
Fakhruddin, 2011 : 156).
Menurut Hartono (2013 : 178-179), faktor-
faktor yang menentukan besarnya PER,
yaitu :
1.   PER berhubungan positif dengan rasio
pembayaran dividen terhadap earnings.
2.   PER berhubungan negatif dengan tingkat
pengembalian yang diinginkan.
3.   PER berhubungan positif dengan tingkat
pertumbuhan dividen.

Audit client tenure merupakan
jumlah tahun dimana KAP melakukan
perikatan audit dengan auditee yang
sama(Dewayanto, 2011: 89). Menurut Yaqin
dan Maria (2015 : 505), variabel ini
menggunakan angka 1,2,3,4 yang
disesuaikan dengan lamanya hubungan KAP
dengan perusahaan klien. Audit tenure
diukur dengan menghitung jumlah tahun
dimana KAP yang sama telah melakukan
perikatan audit terhadap auditee. Tahun
pertama perikatan dimulai dengan angka 1
dan ditambah dengan satu untuk tahun-tahun
berikutnya. Jika ada perubahan afiliasi,
maka perhitungan audit tenure akan dimulai
dari awal. Perhitungan dihitung dari tahun
penelitian 2012 sampai 2015.

REVIEW PENELITI TERDAHULU
Beberapa penelitian menunjukkan

bahwa factor-faktor yang mendorong auditor
dalam menerbitkan opini going concern
berbeda-beda.

Penelitian Warnida (2011) menguji
bagaimana pengaruh rasio keuangan (rasio
likuiditas, dan rasio solvabilitas), size, price
earning ratio pada perusahaan manufaktur
tahun 2006-2009. Hasil penelitiannya
menyimpulkan baha:

1. Likuiditas dan ukuran perusahaan
(size) berpengaruh terhadap
penerimaan opini going concern.

2. Solvabilitas dan price earning
ratio tidak berpengaruh terhadap
penerimaan opini going concern.

3. Rasio likuiditas, rasio
solvabilitas, price earning ratio
dan ukuran perusahaan secara
bersama-sama berpengaruh
secara signifikan terhadap
penerimaan opini going concern.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi yang digunakan dalam

penelitian ini adalah seluruh perusahaan
manufaktur yang go public dan terdaftar di
Bursa Efek Indonesia (BEI) serta telah
mempublikasikan annual report pada tahun
2012-2015 yang terdiri dari 100 perusahaan.

Penentuan sampel pada penelitian ini
menggunakan metode acak sederhana
(simple random sampling), yaitu salah satu
metode pemilihan sampel secara acak
sederhana yang memberikan kesempatan
yang sama yang bersifat tak terbatas pada
setiap elemen populasi untuk dipilih sebagai
sampel.

Sampel dalam penelitian ini
menggunakan data sekunder dengan syarat:

1. Perusahaan manufaktur yang
terdaftar dalam Bursa Efek
Indonesia (BEI) selama tahun
2012-2015.

2. Perusahaan manufaktur yang
mempublikasikan laporan
keuangannya secara lengkap
selama tahun 2012-2015.

3. Perusahaan manufaktur yang
mempublikasikan laporan
tahunannya secara lengkap selama
tahun 2012-2015.

4. Perusahaan manufaktur yang
mengalami rugi bersih sekurang-



kurangnya dua periode laporan
keuangan selama periode
pengamatan 2012-2015.

IDENTIFIKASI DAN DEFINISI
OPERASIONAL VARIABEL

Dalam penelitian ini, variabel yang
digunakan terdiri dari:
1. Variabel bebas (independent variable),

yaitu variabel yang tidak terikat dan yang
mempengaruhi variabel terikat. Yang
menjadi variabel independen dalam
penelitian ini yaitu Current Ratio sebagai

, Debt To Equity Ratio sebagai ,
Audit Client Tenure sebagai sebagai ,
dan Price Earning Ratio (PER) sebagai

.
 Rasio Likuiditas adalah rasio yang

digunakan untuk mengukur likuiditas
suatu perusahaan. Pada penelitian ini
memakai current ratio.

CR=

 Rasio Solvabilitas adalah kewajiban
perusahaan untuk memenuhi seluruh
kewajibannya jika dilikuidasi.

DER=

 Audit Client Tenure merupakan
jumlah tahun dimana KAP
melakukan perikatan audit dengan
auditee yang sama. Tahun pertama
diberi angka 1, tahun berikutnya
ditambah 1 dan seterusnya.

 Price Earning Ratio (PER)
merupakan indikator bagi prospek
pendapatan perusahaan di masa
mendatang, yang dihitung dengan
cara membagi harga pasar per lembar
saham biasa pada tanggal tertentu
dengan laba per saham tahunan

PER=

EPS=

2.  Variabel terikat (depedent variable),
yaitu variable yang terikat dan

merupakan variabel akibat  dari variabel
independen. Yang menjadi variabel
dependen dalam penelitian ini yaitu Opini
Audit Going Concern sebagai Y. Dalam
penelitian ini, opini audit yang dimaksud
hanya unqualified opinion yang
diklasifikasikan menjadi dua kategori:
 Going Concern Audit Report

(GCAR) apabila auditor menemukan
ketidakpastian mengenai
kelangsungan hidup suatu
perusahaan maka auditor perlu
mengungkapkannya dalam going
concern audit report (GCAR) diberi
nilai 1.

 Non Going Concern Audit Report
(NGCAR) apabila auditor tidak
menemukan ketidakpastian
mengenai kelangsungan hidup suatu
perusahaan (NGCAR), diberi nilai 0

MODEL PENELITIAN
Untuk menguji hipotesis, digunakan

variabel-variabel yang dimodelkan sebagai
berikut:

LN = + CR + DER +

TENURE + PER + e
Keterangan :

LN =   Dummy variabel Going

Concern (nilai 0 untuk opini
non
going concern dan nilai 1

untuk opini going
concern).

=   Konstanta

CR = Current Ratio

DER = Debt to Equity Ratio

TENURE = Audit client tenure

PER = Price Earning Ratio
(PER)

e = error atau variabel
gangguan



METODE ANALISIS DATA
Data yang telah diperoleh diolah

dengan menggunakan software statistik
SPSS berdasarkan hipotesis-hipotesis yang
telah ditentukan.
a. Kelayakan model regresi

Analisis pertama yang dilakukan adalah
menilai kelayakan model regresi
logistik yang akan digunakan.
Pengujian kelayakan model regresi
logistik dilakukan dengan menggunakan
Goodness of fit test yang diukur dengan
nilai Chi Square pada bagian bawah uji
Homser and Lemeshow. Pengujian ini
menggunakan nilai signifikansi α 0,05.
Apabila nilai yang diperoleh lebih besar
dari pada 0,05, maka H0 tidak dapat
ditolak (diterima). Hal ini berarti model
regresi layak untuk digunakan dalam
analisis selanjutnya, karena tidak ada
perbedaan yang nyata antara klasifikasi
yang diprediksi dengan klasifikasi yang
diamanati.

b. Pengujian keseluruhan model (overall
Model Fit)
Langkah selanjutnya adalah menguji
keseluruhan model (overall model fit).
Pengujian dilakukan dengan
membandingkan nilai antara -2 Log
Likelihood (-2LL) pada awal (Block
Number = 0) dengan nilai -2 Log
Likelihood (-2LL) pada akhir (Block
Number = 1)

c. Uji Koefisien Determinasi
Pada analisis regresi logistik, nilai
koefisien determinasi dapat ditunjukkan
dengan nilai Nagelkerke R square.
Ghozali (2011 : 346) mengatakan
bahwa nilai Nagelkerke R square dapat
diinterpretasikan seperti nilai R2 pada
multiple regression. Nagelkerke R
square digunakan untuk menguji
seberapa besar variabel independen
mampu menjelaskan dan mempengaruhi

variabel dependen. Nilai Nagelkerke R
square adalah antara 0 dan 1. Semakin
mendekati nilai 1 maka model dianggap
semakin goodness of fit, dan sebaliknya
semakin mendekati nilai 0 maka model
semakin tidak goodness of fit.

d. Uji Hipotesis
Uji hipotesis digunakan untuk menguji
kebenaran dari hipotesis yang telah
dibuat. Menurut Sanusi (2012:138), uji
signifikansi terhadap masing-masing
koefisien regresi diperlukan untuk
mengetahui signifikan tidaknya
pengaruh dari masing-masing variabel
bebas (x) terhadap variabel terikat (y).
Berkaitan dengan hal ini, uji
signifikansi secara parsial digunakan
untuk menguji hipotesis penelitian.Nilai
yang digunakan untuk melakukan
pengujian adalah nilai t hitung.

Pengambilan keputusan didasarkan
pada syarat sebagai berikut.
a) Jika - ≤ ≤ ; makaH diterima dan H ditolak, pada α =
0,05.
b) Jika > ; maka H ditolak
dan H diterima, pada α = 0,05.
Pengujian hipotesis penelitian (uji t)
adalah sebagai berikut.
a) H diterima dan H ditolak yang
berarti bahwa variabel independen
secara parsial tidak mempengaruhi
variabel terikat atau dependen.
b) H ditolak dan H diterima yang
berarti bahwa variabel independen
secara parsial mempengaruhi variable
dependen.



HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS

Tabel Nilai -2Log likehood (-2LL awal)

Iteration Historya,b,c

Iteration

-2 Log

likelihood

Coefficients

Constant

Step 0 1 86.083 -1.400

2 84.556 -1.701

3 84.542 -1.734

4 84.542 -1.735

a. Constant is included in the model.

b. Initial -2 Log Likelihood: 84.542

c. Estimation terminated at iteration number 4

because parameter estimates changed by less

than .001.

Tabel Nilai -2Log likehood (-2LL akhir)

Iteration Historya,b,c,d

Iteration

-2 Log

likelihoo

d

Coefficients

Cons

tant CR DER

TEN

URE PER

Ste

p 1

1 83.591 -.996 .000 .000 -.122 .000

2 79.451 -.937 .000 .000 -.212 .000

3 75.850 -.624 .000 .000 -.219 .000

4 73.112 -.260 .000 -.001 -.200 .000

5 71.549 -.046 .000 -.001 -.199 .000

6 66.311 .400 .000 -.001 -.137 .000

7 60.736 1.286 -.001 -.001 -.179 .000

8 59.153 1.767 -.002 -.001 -.206 .000

9 58.966 1.969 -.002 -.001 -.224 .000

10 58.963 1.999 -.002 -.001 -.227 .000

11 58.963 1.999 -.002 -.001 -.227 .000

a. Method: Enter

b. Constant is included in the model.

c. Initial -2 Log Likelihood: 84.542

d. Estimation terminated at iteration number 11 because

parameter estimates changed by less than .001.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai -
2LL awal  pada block number =0, yaitu
model yang hanya memasukkan konstanta
saja adalah 84,542 dan -2LL akhir pada
block number =1 yang memasukkan
konstanta dan seluruh variabel independen
adalah sebesar 58,963. Adanya pengurangan
nilai antara -2LL awal dengan -2LL akhir
menunjukkan bahwa model fit dengan data.

Hosmer and Lemeshow Test

Step Chi-square Df Sig.

1 13.241 8 .104

Dari uji Hosmer and Lemeshow Test
menunjukkan bahwa model akan dinyatakan
layak jika signifikansi di atas 0,05. Nilai
Hosmer and Lemeshow Testadalah sebesar
0,104 dengan signifikansi 0,104 > 0,05.
Berarti model adalah fit dan model
dinyatakan layak dan boleh
diinterpretasikan.

Omnibus Tests of Model Coefficients

Chi-square df Sig.

Step 1 Step 25.579 4 .000

Block 25.579 4 .000

Model 25.579 4 .000

Pengujian variabel di atas dengan
menggunakan regresi logistic diperoleh nilai
sebesar 0,000. Nilai signifikansi diatas lebih
kecil dari 0,005, dengan demikian hipotesis
diterima.Penerimaan hipotesis menunjukkan
bahwa CR, DER, Audit Client Tenure, PER
berpengaruh terhadap penerimaan opini
audit going concern pada perusahaan
manufaktur yang terdaftar di BEI periode
2012-2015.



B S.E. Wald Df Sig.

Step

1a

CR -.002 .001 6.957 1 .008

DER -.001 .000 3.128 1 .077

TENU

RE
-.227 .317 .511 1 .475

PER .000 .000 .467 1 .494

Consta

nt
1.999 1.050 3.627 1 .057

Dari tabel diatas, memperlihatkan hasil
pengujian hipotesis regresi logistic pada
tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Hasil
pengujian tersebut pada kolom B maka
diperoleh persamaan regresi logistic:

LN = 1,999 –0,002CR –0,001DER -

0,227 TENURE + 0,000 PER + e

Interpretasi dari persamaan regresi logistic
di atas adalah sebagai berikut:

1. Dari variabel independen uji sig
0,05, hanya variabel Current ratio
yang berpengaruh secara parsial
terhadap penerimaan audit going
concern karena 0,008 < 0,005

2. Variabel Current Ratio, Debt to
Equity Ratio, dan Audit Client
Tenure memiliki nilai koefisien
negative, maka variabel tersebut
tidak memiliki hubungan positif
terhadap penerimaan audit going
concern

3. Variabel Price Earning Ratio
menunjukkan nilai koefisien positif.
Oleh karena itu Price Earning
Ratiomemiliki hubungan positif
terhadap penerimaan audit going
concern.

Model Summary

Step -2 Log likelihood

Cox & Snell R

Square

Nagelkerke R

Square

1 58.963a .226 .396

a. Estimation terminated at iteration number 11 because

parameter estimates changed by less than .001.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa
nilaiNagelkerke R Square pada penelitian ini
sebesar 0,396, yang dapat menyatakan
Current Ratio, Debt to Equity Ratio, dan
Audit Client Tenure berpengaruh
penerimaan audit going concernsebesar
39,6%.

KESIMPULAN
1. Rasio likuiditas berpengaruh

terhadap penerimaan opini going
concern.

2. Rasio solvabilitas, audit client tenure
dan price earning ratio tidak
berpengaruh terhadap penerimaan
opini going goncern

3. Rasio likuiditas, rasio solvabilitas,
audit client tenure dan price earning
ratio secara bersama-sama
berpengaruh secara signifikan
terhadap penerimaan opini audit
going concern.

SARAN
1. Bagi investor, disarankan agar

mengumpulkan segala informasi dan
referensi yang berhubungan dengan
kemampuan perusahaan
mempertahankan usahanya agar
tidak keliru dalam berinvestasi.

2. Bagi auditor, hasil penelitian ini
memberikan informasi going
concern terhadap opini audit dan
factor-faktor yang mempengaruhi
ketidakpastian audit.
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