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ABSTRAK 
 

Ashadi Yunia, Rissa 2009. Pengaruh Kondisi Keuangan Perusahaan, 
Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Pemberian Opini Audit Going Concern 
Yang Go Public Di Indonesia. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Semarang.90h.  
Kata Kunci : Kondisi Keuangan Perusahaan, Pertumbuhan Perusahaan, 
Opini Audit Going Concern.  

Opini seorang auditor sebagai pihak independent yang ditunjuk oleh 
perusahaan sangat diperlukan oleh pihak – pihak yang berkepentingan. Opini 
audit going concern merupakan opini auditor mengenai kelangsungan hidup 
perusahaan dimasa yang akan datang. Dalam memberikan opini audit going 
concern, auditor memerlukan pemahaman yang cukup terhadap faktor – faktor 
yang berpengaruh terhadap opininya tersebut, antara lain kondisi keuangan 
perusahaan, pertumbuhan perusahaan. 

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah 
pengaruh kondisi keuangan perusahaan terhadap opini audit going concern, serta 
apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh secara empiric terhadap opini audit 
going concern. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007 dan 2008 yang berjumlah 176 
perusahaan. Sedangkan pengambilan sampel berjumlah 40 perusahaan pada setiap 
tahun pengamatan menggunakan metode purposive sampling. Variabel yang 
dikaji dalam penelitian ini meliputi Kondisi Keuangan Perusahaan (X1), 
Pertumbuhan Perusahaan (X2), dan Opini Audit Going Concern (Y). Data dalam 
penelitian ini merupakan data sekunder yaitu laporan keuangan auditan 
perusahaan yang terdaftar di BEI. Metode analisis data menggunakan regresi 
logitik.  

Hasil Regresi Logistik dengan SPSS versi 16.00 diperoleh persamaan 
dimana kondisi keuangan perusahaan yang diproksikan dengan Altman Z Score 
berpengaruh negatif terhadap pemberian opini audit going concern, sedangkan 
pertumbuhan perusahaan berpngaruh negatif namun tidak secra signifikan 
terhadap penerimaan opini audit going concern.  

 Secara empirik hanya faktor kondisi keungan perusahaan yang 
memengaruhi opini audit going concern. Saran yang dapat diberikan bagi 
pene;tian selanjutnya hendaknya menambahkan variabel lain yang lebih 
menjelaskan penyebab pemberian opini audit going concern. 


