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ABSTRAKSI 
 

Penelitian ini menguji pengaruh kualitas audit, kondisi keuangan perusahaan, 
opini audit tahun sebelumnya, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, 
keberadaan komisaris independen pada komite audit, debt default terhadap opini 
audit going concern. Perusahaan observasi sebanyak 322 perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di BEI tahun 2003 sampai dengan tahun 2007. Regresi logistik digunakan untuk 
menguji hipotesis. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kualitas audit tidak berpengaruh 
terhadap kemungkinan penerimaan opini audit going concern, kondisi keuangan 
perusahaan yang diukur dengan The Zmijewski Model, Altman Model dan Springate 
Model tidak berpengaruh terhadap kemungkinan penerimaan opini audit going concern. 
Namun semakin baik kondisi keuangan perusahaan yang diukur dengan  Revised Altman 
Model maka akan semakin kecil kemungkinan penerimaan opini audit going concern. 
Penerimaan opini audit going concern pada tahun sebelumnya cenderung meningkatkan 
opini audit going concern pada tahun berjalan, pertumbuhan perusahaan tidak 
berpengaruh terhadap kemungkinan penerimaan opini audit going concern, semakin 
besar ukuran perusahaan maka akan semakin kecil kemungkinan penerimaan  opini audit 
going concern, keberadaan komisaris independen pada komite audit yang diukur dengan 
The Zmijewski Model menurunkan kemungkinan penerimaan opini audit going concern, 
sedangkan keberadaan komisaris independen pada komite audit yang diukur dengan 
Altman Model dan Springate Model dan Revised Altman Model tidak berpengaruh 
terhadap kemungkinan penerimaan opini audit going concern, debt default berpengaruh 
positif terhadap penerimaan opini audit going concern.  
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