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ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang Pengaruh
Reputasi Auditor, Ukuran Perusahaan, Opini Audit Tahun Sebelumnya, Komite Audit dan
Profitabilitas terhadap Opini Audit Going Concern. Variabel independen yang digunakan
dalam penelitian ini terdiri dari lima yaitu Reputasi Auditor, Ukuran Perusahaan, Opini Audit
Tahun Sebelumnya, Komite Audit dan Profitabilitas. Sedangkan, variabel dependen yang
digunakan dalam penelitian ini adalah Opini Audit Going Concern. Berdasarkan penelitian
yang dilakukan, penulis berkesimpulan bahwa : Reputasi Auditor tidak berpengaruh terhadap
Opini Audit Going Concern, Ukuran perusahaan tidak berpengaruh Opini Audit Going
Concern, Opini Audit Tahun Sebelumnya berpengaruh terhadap Opini Audit Going Concern,
Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Opini Audit Going Concern dan Profitabilitas tidak
berpengaruh terhadap Opini Audit Going Concern.
Kata Kunci: Reputasi Auditor, Ukuran Perusahaan, Opini Audit Tahun Sebelumnya, Komite
Audit, Profitabilitas, Opini Audit Going Concern

ABSTRACT
This study was conducted with the aim of obtaining empirical evidence about the Effect of
Auditor Reputation, Company Size, Previous Year's Audit Opinion, Audit Committee and
Profitability on Going Concern Audit Opinions. The independent variables used in this study
consisted of five namely Auditor Reputation, Company Size, Previous Year's Audit Opinion,
Audit Committee and Profitability. Meanwhile, the dependent variable used in this study is
Going Concern Audit Opinion. Based on the research conducted, the authors conclude that:
Auditor reputation has no effect on Going Concern Audit Opinion, Company size has no effect
on Going Concern Audit Opinion, Previous Year Audit Opinion has no effect on Going
Concern Audit Opinion, Audit Committee has no effect on Going Concern Audit Opinion and
Profitability does not affect the Going Concern Audit Opinion.
Keywords: Auditor Reputation, Company Size, Previous Year's Audit Opinion, Audit
Committee, Profitability, Going Concern Audit Opinion.
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PENDAHULUAN

HASIL DAN PEMBAHASAN

Opini audit going concern merupakan opini

Data yang digunakan oleh peneliti adalah

audit modifikasi yang diberikan auditor

data sekunder, dimana didapatkan dari

apabila terlihat adanya keraguan atas

laporan keuangan perusahaan yang sudah

kelangsungan

terdaftar

hidup

dari

perusahaan

di

BEI

tahun

2017-2019.

ataupun terlihat adanya ketidakpastian yang

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti

signifikan atas kelangsungan hidup dari

pengaruh dari reputasi auditor, ukuran

perusahaan dalam pengoperasionalisasian

perusahaan, opini audit tahun sebelumnya,

usahanya, dalam kurun waktu yang tidak

komite audit dan profitabilitas terhadap

lebih dari satu tahun setelah melewati

opini audit going concern pada perusahaan

tanggal dari laporan keuangan yang sedang

property dan real estate tahun 2017-2019.

dalam proses audit. ISA Nomor 570 yang

Peneliti

menjelaskan mengenai

going concern,

menggunakan bantuan program Microsoft

menerangkan bahwa tanggung jawab dari

Excel dan SPSS (Statistical Program for

auditor eksternal adalah melaksanakan

Social Science) versi 26 dengan laporan

pertimbangan mengenai anggapan going

keuangan tahunan dari perusahaan property

concern yang digunakan dalam penataan

dan real estate yang terdaftar di BEI tahun

laporan keuangan oleh pihak manajemen.

2017-2019.

Dari

hasil

menunjukan estimasi parameter dari model.

penelitian terdahulu terkait dengan variable

Hubungan setiap variabel diketahui setelah

independent yang berpengaruh terhadap

melalui proses uji. Peneliti akan melakukan

opini audit going concern, memotivasi

uji hipotesis yaitu menguji pengaruh

peneliti untuk melakukan analisa dan

reputasi auditor, ukuran perusahaan, opini

mendapatkan hasil yang akurat dan terbaru

audit tahun sebelumnya, komite audit dan

tentang seberapa kuat faktor-faktor seperti

profitabilitas terhadap opini audit going

reputasi auditor, ukuran perusahaan, opini

concern dengan menggunakan regresi

audit tahun sebelumnya, komite audit dan

logistic biner.

beberapa

perbedaan

dari

profitabilitas terhadap opini audit going
concern pada perusahaan property dan real
estate yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI).
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Tabel 1: Hasil Uji Regresi Logistik
Variables in the Equation

B

S.E.

Wald

df

Sig.

Exp(B)

Lower

Upper

Step 1a Reputasi Auditor

-,885

1,212

,533

1

,465

,413

,038

4,437

Ukuran

,602

,497

1,467

1

,226

1,826

,689

4,835

4,292

1,591

7,274

1

,007

73,080

3,231

1652,992

Komite Audit

-2,026

1,233

2,699

1

,100

,132

,012

1,478

Profitabilitas

14,964

8,624

3,010

1

,083

3152920,196

,144

6,916E+13

Constant
-15,136 12,870
1,383
a. Variable(s) entered on step 1: Reputasi Auditor,
Ukuran Perusahaan, Opini Audit Tahun
Sebelumnya, Komite Audit, Profitabilitas.

1

,240

,000

Perusahaan
Opini Audit
Tahun
Sebelumnya

Sumber: Data diolah SPSS Versi 26
Reputasi auditor memiliki nilai signifikan

perusahaan tidak berpengaruh terhadap

0,465 dimana nilai ini lebih besar daripada

opini audit going concern.

nilai signifikan yang ditetapkan yaitu 0,05
sehingga reputasi auditor tidak berpengaruh
terhadap opini audit going concern. Hasil
ini

seiring

dengan

penelitian

yang

dilakukan oleh (Aprinia & Hermanto,
2016)

bahwa

reputasi

auditor

tidak

berpengaruh terhadap opini audit going
concern.
Ukuran

Opini audit tahun sebelumnya memiliki
nilai signifikan 0,007 dimana nilai ini lebih
kecil

daripada

nilai

signifikan

yang

ditetapkan yaitu 0,05 sehingga opini audit
tahun sebelumnya berpengaruh terhadap
opini audit going concern. Hasil penelitian
ini

seiring

dengan

penelitian

yang

dilakukan oleh (Harris & Merianto, 2015)
perusahaan

memiliki

nilai

bahwa opini audit tahun sebelumnya

signifikan 0,226 dimana nilai ini lebih besar

berpengaruh terhadap opini audit going

daripada nilai signifikan yang ditetapkan

concern.

yaitu 0,05 sehingga ukuran perusahaan
tidak berpengaruh terhadap opini audit
going concern. Hasil penelitian ini seiring
dengan penelitian yang dilakukan oleh
(Aprinia & Hermanto, 2016) bahwa ukuran

Komite audit memiliki nilai signifikan
0,100 dimana nilai ini lebih besar daripada
nilai signifikan yang ditetapkan yaitu 0,05
sehingga komite audit tidak berpengaruh
terhadap opini audit going concern. Hasil
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penelitian ini seiring dengan penelitian
yang dilakukan oleh (Tandungan & Martha,
2016)

bahwa

komite

audit

tidak

berpengaruh terhadap opini audit going

Lie, C., Wardani, R. P., & Pikir, T. W.
(2016).
Pengaruh
Likuiditas,
Solvabilitas,
Profitabilitas
dan
Rencana Manajemen Terhadap Opini
Audit Going Concern. Universitas
Katolik Widya Mandala Surabaya.

concern.
Profitabilitas memiliki nilai signifikan
0,083 dimana nilai ini lebih besar daripada
nilai signifikan yang ditetapkan yaitu 0,05
sehingga profitabilitas tidak berpengaruh
terhadap opini audit going concern. Hasil
penelitian ini seiring dengan penelitian
yang dilakukan oleh (Lie et al., 2016)
bahwa profitabilitas tidak berpengaruh
terhadap opini audit going concern.
Dari penelitian yang dilakukan dapat ditarik
kesimpulan bahwa reputasi auditor, ukuran
perusahaan, komite audit dan profitabilitas
tidak berpengaruh sedangkan, opini audit
tahun sebelumnya berpengaruh terhadap
opini audit going concern.
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