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BAB 4 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif pada penelitian ini akan memperlihatkan nilai 

minimum, maksimum dan rata-rata dari sampel perusahaan. Pada bagian ini, 98 

sampel dikeluarkan dari N=642 menjadi N=544 karena melebihi 2 standar 

deviasinya. Langkah tersebut dilakukan untuk menghilangkan data ekstrim agar 

nilai statistik Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test terpenuhi, yaitu 

harus lebih besar dari 0,05. Dengan begitu data telah layak uji dan dapat 

disimpulkan bahwa model fit sudah baik dan dapat diterima. 

Statistik Deskriptif 

Tabel 4.1 

 

Variabel N Minimum Maksimum Rata-rata Std. Dev 

CFO 544 -0,1529 0,1637 0,0018 0,0555 

PROD 544 -0,4737 0,5188 -0,0004 0,0948 

DISC 544 -0,3233 0,1386 -0,0116 0,0720 

DK_INDPN 544 0,2000 0,6000 0,3832 0,0836 

KEP_INSTI 544 0,1158 0,9905 0,6079 0,2174 

ROA 544 -0,7213 0,2621 -0,0015 0,0942 

LIKUID 544 0,0119 208,4268 3,0140 12,6587 

Valid N (listwise) 544         

      Sumber : Data Sekunder yang Diolah 
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Hasil analisis diatas menunjukkan statistik deskriptif pada variabel 

abnormal cash flow from operations (CFO) memperoleh nilai minimum -

0,1529, maksimum 0,1637, dan rata-rata 0,0018. Nilai minimum -0,1529 berasal 

dari Indo Acidatama Tbk (SRSN) tahun 2016, sedangkan nilai maksimum 

0,1637 berasal dari Nipress Tbk (NIPS) tahun 2015. Nilai positif dari rata-rata 

tersebut menunjukkan bahwa pemberian diskon yang dilakukan perusahaan 

tidak terlalu besar. Sebaliknya, semakin negatif nilai abnormal CFO berarti 

pemberian diskon yang dilakukan perusahaan sangat besar yang mengakibatkan 

semakin rendah aliran kas pada perusahaan. Hal ini menyebabkan penjualan 

naik yang pada akhirnya membuat laba perusahaan meningkat.  

Sedangkan pada variabel abnormal production costs (PROD) 

memperoleh nilai minimum -0,4737, maksimum 0,5188, dan rata-rata -0,0004. 

Nilai minimum -0,4737 berasal dari PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk 

(MRAT) tahun 2017, sedangkan nilai maksimum 0,5188 berasal dari Island 

Concepts Indonesia Tbk (ICON) tahun 2015. Nilai negatif dari rata-rata tersebut 

menunjukkan bahwa perusahaan tidak terlalu melakukan produksi secara 

berlebihan. Sebaliknya, semakin positif nilai abnormal PROD berarti semakin 

tinggi produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Tingginya nilai abnormal 

PROD akibat produksi berlebih menyebabkan HPP akhir meningkat yang pada 

akhirnya membuat laba perusahaan menurun.  

Selanjutnya variabel abnormal discretionary expenses (DISC) 

memperoleh nilai minimum -0,3233, maksimum 0,1386, dan rata-rata -0,0116. 

Nilai minimum -0,3233 berasal dari PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk 

(GOLD) tahun 2015, sedangkan nilai maksimum 0,1386 berasal dari Cita 
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Mineral Investindo Tbk (CITA) tahun 2015. Nilai negatif dari rata-rata tersebut 

menunjukkan bahwa perusahaan melakukan pengurangan biaya diskresioner 

yang sangat besar. Sebaliknya, semakin positif nilai abnormal DISC berarti 

perusahaan tidak terlalu melakukan pengurangan terhadap biaya diskresioner. 

Rendahnya nilai abnormal DISC akibat besarnya pengurangan biaya 

diskresioner menyebabkan penurunan pada laba perusahaan (income 

minimization). 

Selanjutnya variabel independensi dewan komisaris (DK_INDPN) 

memperoleh nilai dari deskriptif statistik dengan rata-rata sebesar 0,3832, nilai 

minimum 0,2000, maksimum 0,6000. Adapun kriteria yang ditetapkan oleh 

Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 Dewan Komisaris paling kurang 

terdiri dari 2 (dua) orang, 1 (satu) di antaranya adalah komisaris independen. 

Jika dewan komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang, maka jumlah komisaris 

independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota dewan 

komisaris. Nilai minimum yang dihasilkan menunjukkan angka 0,2000 yang 

berasal dari Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) tahun 2015, Pusako Tarinka 

Tbk (PSKT) tahun 2015, Mitra Investindo Tbk (MITI) tahun 2016, 

Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA) tahun 2017, dan Gajah Tunggal Tbk 

(GJTL) tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan 

tersebut belum memenuhi kriteria yang ditetapkan, namun hasil rata-rata dari 

keseluruhan sampel penelitian yaitu sebesar 38,3% menunjukkan bahwa 

proporsi dewan komisaris independen terhadap jumlah dewan komisaris lebih 

dari 30%, maka dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris independen telah 

memenuhi kriteria yang ditetapkan 
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Untuk selanjutnya variabel kepemilikan institusional (KEP_INSTI) 

memperoleh nilai rata-rata sebesar 0,6079, nilai minimum 0,1158, maksimum 

0,9905. Nilai minimum 0,1158 berasal dari Hanson International Tbk (MYRX) 

tahun 2016, sedangkan nilai maksimum 0,9905 berasal dari Inti Kapuas 

Arowana Tbk (IIKP) tahun 2015. Hal ini memiliki arti bahwa persentase 

kepemilikan saham yang dimiliki institusi dari seluruh modal saham yang 

beredar adalah sebesar 60,7%. Dengan nilai minimum 0,1158 dan nilai 

maksimum 0,9905 ini menunjukan bahwa perusahaan memiliki persentase 

terkecil 11,5% dan persentase terbesar 99%. 

Selanjutnya variabel return on asset (ROA) memperoleh hasil nilai rata-

rata sebesar -0,0015. Hal ini berarti bahwa kemampuan perusahaan sampel 

dalam menghasilkan laba atas total aset yang dimiliki tidak lebih dari 0% dari 

periode sebelumnya, dengan nilai minimum -0,7213 dan nilai maksimum 

0,2621. Nilai minimum 0,7213 berasal dari Mitra Investindo Tbk (MITI) tahun 

2015, sedangkan nilai maksimum 0,2621 berasal dari PT Central Proteina Prima 

Tbk (CPRO) tahun 2018. Perusahaan yang memiliki nilai ROA yang tinggi 

berarti perusahaan mampu mengelola asetnya. Hasil nilai rata-rata tersebut 

menunjukkan bahwa perusahaan kurang mampu dalam mengelola asetnya. 

Untuk variabel likuiditas (LIKUID) menunjukan nilai rata-rata sebesar 

3,0140 dengan nilai minimum 0,0119 dan maksimum 208,4268. Nilai minimum 

0,0119 berasal dari PT Rimo International Lestari Tbk (RIMO) tahun 2016, 

sedangkan nilai maksimum 208,4268 berasal dari Triwira Insanlestari Tbk 

(TRIL) tahun 2016. Rata-rata current ratio yang dihasilkan perusahaan sampel 

diatas 2,0. Hal ini menunjukan bahwa likuiditas perusahaan sampel secara rata-
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rata baik. Dengan angka rata-rata yang dihasilkan current ratio diatas 2,0 

mengindikasikan bahwa perusahaan sampel memiliki jumlah aktiva lancar yang 

lebih besar dari jumlah kewajiban lancar sehingga perusahaan diharapkan 

mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya. 

Frekuensi Variabel Dummy 

Tabel 4.2 

 

GCON 

  
Frekuens

i 
Persentase 

Persentase 

Valid 

Persentase 

Kumulatif 

Valid 

0 485 89,2 89,2 89,2 

1 59 10,8 10,8 100,0 

Total 544 100,0 100,0   

 

RPTSI 

  
Frekuens

i 
Persentase 

Persentase 

Valid 

Persentase 

Kumulatif 

Valid 

0 392 72,1 72,1 72,1 

1 152 27,9 27,9 100,0 

Total 544 100,0 100,0   

   Sumber : Data Sekunder yang Diolah 

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa variabel dummy opini 

audit going concern dengan kode 0 yaitu perusahaan yang tidak menerima opini 

audit going concern, terdapat 485 atau 89,2% dari total 544 sampel perusahaan. 

Selanjutnya kode 1 yaitu perusahaan yang menerima opini audit going concern, 

terdapat 59 atau 10,8% dari total 544 sampel perusahaan. Sedangkan untuk 

variabel dummy reputasi auditor, kode 0 yaitu perusahaan yang diaudit oleh 
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KAP Non Big Four terdapat 392 atau  72,1% dari total 544 sampel perusahaan. 

Sedangkan kode 1 yaitu perusahaan yang diaudit oleh KAP Big Four terdapat 

152 atau 27,9% dari total 544 sampel perusahaan. 

4.2. Pengujian Kelayakan Model 

Langkah awal untuk mengetahui bahwa suatu model regresi logistik 

merupakan sebuah model yang tepat, terlebih dahulu akan dilihat bentuk 

kelayakan atau kecocokan model secara keseluruhan. Kelayakan model regresi 

dinilai dengan menggunakan Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test. 

Model mampu memprediksi nilai observasinya dan dapat dikatakan model dapat 

diterima jika nilai Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test > 0,05. 

Hosmer dan Lemeshow’s Goodness of Fit Test 

Tabel 4.3 

 

Chi-square df Sig. 

9,877 8 0,274 

        Sumber : Data Sekunder yang Diolah 

Tampilan output SPSS diatas menunjukkan bahwabesarnya nilai statistik 

Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test sebesar 9,877 dengan 

probabilitas signifikansi 0,274 yang nilainya lebih besar daripada α (0,05) 

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model fit sudah baik dan dapat 

diterima. Hal ini berarti variabel X dapat digunakan untuk memprediksi variabel 

Y. 
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Untuk memperjelas gambaran penjelasan ketepatan model regresi 

logistik dapat dilihat pada tabel klasifikasi sebagai berikut: 

Tabel Klasifikasi 

Tabel 4.4 

 

Observasi 

Prediksi 

GCON 
Persentase 

0 1 

GCON 
  477 8 98,4 

  42 17 28,8 

Overall Percentage     90,8 

       Sumber : Data Sekunder yang Diolah 

Tabel tersebut menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi untuk 

memprediksi kemungkinan perusahaan menerima opini audit going concern 

adalah sebesar 28,8%. Hal ini menunjukan bahwa dengan menggunakan model 

regresi tersebut terdapat sebanyak 17 perusahaan sampel yang diprediksi akan 

menerima opini audit going concern dari total 59 perusahaan yang menerima 

opini audit going concern. Sedangkan kekuatan prediksi dari model regresi 

untuk memprediksi kemungkinan perusahaan yang tidak menerima opini audit 

going concern adalah sebesar 98,4%. Hal ini berarti bahwa dengan model 

regresi tersebut, terdapat 477 perusahaan sampel yang diprediksi tidak 

menerima opini audit going concern dari total 485 perusahaan yang tidak 

menerima opini audit going concern. Secara keseluruhan 90,8% dapat diprediksi 

dengan tepat oleh model regresi logistik ini. 
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Tabel Iteration History -2 Log Likelihood 

Tabel 4.5 

 

Iteration -2 Log likelihood 

  

1 328,019 

2 276,816 

3 266,179 

4 265,231 

5 265,218 

6 265,218 

7 265,218 

          Sumber : Data Sekunder yang Diolah 

Menilai model fit dapat dilihat dari nilai statistik -2LogL yaitu tanpa 

variabel hanya konstanta saja sebesar 328,019 dan setelah semua variabel 

dimasukkan menjadi 265,218 atau dengan kata lain terjadi penurunan sebesar 

62,801. Penurunan menunjukan bahwa model yang dihipotesiskan bersifat fit 

dengan data dan model regresi adalah model yang baik. Hal ini berarti 

penambahan variabel independen dapat digunakan. 

Nagelkerke R Square 

Tabel 4.6 

 

-2 Log likelihood 
Cox & Snell R 

Square 
Nagelkerke R Square 

265.218a 0,180 0,363 

        Sumber : Data Sekunder yang Diolah 

Untuk mengetahui besarnya prediksi dari variabel independen terhadap 

dependen dapat dilihat pada nilai Nagelkerke R Square. Diketahui bahwa ukuran 
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Nagelkerke R Square diperoleh 0,363 yang berarti variabel dependen yang dapat 

dijelaskan oleh variabel independen sebesar 36.3% sedangkan sisanya sebesar 

63,7% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian. 

 

4.3. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini akan diuji dengan program 

SPSS (Statistical Package for Social Science), dengan menggunakan alat 

analisis regresi logistik. Hasil pengujian regresi logistik tersebut dapat terlihat 

sebagai berikut: 

Hasil Pengujian Hipotesis 

Tabel 4.7 

 

Variabel B S.E. Wald df Sig. Sig/2 Ha 

CFO 7,117 3,352 4,508 1 0,034 0,017 Ditolak 

PROD 3,490 1,983 3,099 1 0,078 0,039 Ditolak 

DISC 0,225 2,604 0,007 1 0,931 0,466 Ditolak 

RPTSI -0,005 0,440 0,000 1 0,991 0,496 Ditolak 

DK_INDPN 4,563 1,918 5,657 1 0,017 0,009 Ditolak 

KEP_INSTI -3,833 0,777 24,362 1 0,000 0,000 Diterima 

ROA -11,177 1,829 37,349 1 0,000 0,000 Diterima 

LIKUID -0,017 0,029 0,368 1 0,544 0,272 Ditolak 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah 

Hasil pengujian regresi dapat ditunjukkan sebagai berikut : 
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Hipotesis 1  

Hipotesis  1  dalam  penelitian  ini  adalah semakin tinggi abnormal cash 

flow from operations (CFO) maka semakin kecil kemungkinan perusahaan 

menerima opini audit going concern. Nilai sig. sebesar 0,034/2=0,017 lebih 

kecil dari 0,05 dan memiliki beta dengan koefisien yang negatif sebesar +7,117 

maka H1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa abnormal cash flow from 

operations (CFO) tidak berpengaruh terhadap kemungkinan perusahaan 

menerima opini audit going concern. 

Hipotesis 2 

Hipotesis 2 dalam penelitian ini adalah semakin tinggi abnormal 

production costs (PROD) maka semakin tinggi pula kemungkinan perusahaan 

menerima opini audit going concern. Nilai sig. sebesar 0,078/2= 0,039 lebih 

kecil dari 0,05 dan memiliki beta dengan koefisien sebesar +3,490 maka H2 

ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa abnormal production costs (PROD) tidak 

berpengaruh terhadap kemungkinan perusahaan menerima opini audit going 

concern. 

Hipotesis 3  

Hipotesis 3 dalam penelitian ini adalah semakin tinggi abnormal 

discretionary expenses (DISC) maka semakin kecil kemungkinan perusahaan 

menerima opini audit going concern. Nilai sig. sebesar 0,931/2 = 0,466  lebih 

besar dari 0,05 dan memiliki beta dengan koefisien sebesar +0,225 maka H3 

ditolak. Hal ini menunjukkan abnormal discretionary expenses (DISC) tidak 
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berpengaruh terhadap kemungkinan perusahaan menerima opini audit going 

concern.  

Hipotesis 4  

Hipotesis 4 dalam penelitian ini adalah semakin tinggi reputasi auditor 

akan meningkatkan penerimaan opini audit going concern. Nilai p-value sebesar 

0,991/2 = 0,496 lebih besar dari 0,05 dan namun memiliki beta dengan koefisien 

yang negatif sebesar -0,005 maka H4 ditolak. Hal ini menunjukkan reputasi 

auditor tidak  berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern pada 

tahun berjalan.  

Hipotesis 5 

Hipotesis 5 dalam penelitian ini adalah semakin tinggi independensi 

dewan komisaris maka semakin kecil kemungkinan perusahaan menerima opini 

audit going concern. Nilai p-value sebesar 0,017/2 = 0,009 lebih kecil dari 0,05 

namun memiliki beta dengan koefisien sebesar +4,563 maka H5 ditolak. Hal ini 

menunjukkan independensi dewan komisaris tidak  berpengaruh terhadap 

kemungkinan perusahaan menerima opini audit going concern. 

 

4.4. Pembahasan  

4.4.1. Abnormal Cash Flow from Operation (H1) 

Hasil pengujian hipotesis yang pertama ditolak dan hasil 

penelitian menunjukan bahwa abnormal CFO tidak berpengaruh terhadap 

kemungkinan perusahaan menerima opini audit going concern pada 
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tahun berjalan. Perusahaan melakukan manajemen laba riil dengan 

pendekatan arus kas operasi yang menyebabkan peningkatan dalam 

penjualan dengan menawarkan potongan harga atau persyaratan kredit 

yang lebih ringan. Peningkatan laba yang sementara karena hal tersebut 

akan menghasilkan arus kas masa depan yang lebih rendah karena 

pemasukan pun rendah akibat pemberian diskon yang besar. Walaupun 

begitu auditor tidak bisa langsung menilai kondisi keuangan perusahaan 

masa depan mengalami kerugian atau tidak mengingat laba periode 

berjalan mengalami kenaikan. Auditor pun akan lebih melihat dan 

memberi opini terkait kemampuan bertahan suatu perusahaan dari 

kondisi keuangan periode berjalannya untuk masa depan, bukan melihat 

dari prediksi keuangan perusahaannya di masa depan. Maka dari itu bisa 

dikatakan bahwa abnormal CFO manajemen laba riil tidak berpengaruh 

terhadap kemungkinan perusahaan menerima opini audit going concern.  

4.4.2. Abnormal Production Costs (H2) 

Hasil pengujian hipotesis kedua ditolak dan hasil penelitian 

menunjukan abnormal PROD tidak berpengaruh terhadap kemungkinan 

perusahaan menerima opini audit going concern. Abnormal PROD 

menunjukkan bahwa perusahaan melakukan manajemen laba dengan 

meningkatkan produksi dengan tujuan melaporkan harga pokok 

penjualan akhir yang tinggi. Tingginya nilai abnormal PROD akibat 

produksi berlebih menyebabkan HPP akhir tinggi yang pada akhirnya 

membuat laba perusahaan menurun. Auditor dalam memberikan 

opininya memerlukan banyak pertimbangan khususnya dalam 
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memberikan opini audit going concern. Dalam memberikan opini 

tersebut, auditor tidak mungkin hanya melihat pada perubahan laba yang 

turun akibat produksi yang berlebihan. Maka dari itu, dengan besarnya 

produksi yang dilakukan oleh perusahaan, tidak akan terlalu 

mempengaruhi auditor dalam memberikan opini audit going concern. 

Dari penjelasan tersebut bisa dikatakan bahwa abnormal PROD 

manajemen laba riil tidak berpengaruh terhadap kemungkinan 

perusahaan menerima opini audit going concern.  

4.4.3. Abnormal Discretionary Expenses (H3) 

Hasil pengujian ketiga ditolak dan menunjukan bahwa abnormal 

DISC tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan 

opini audit going concern. Kemungkinan penjelasan dari temuan ini 

dapat disebabkan jenis manajemen laba ini tidak terlalu memiliki diskresi 

yang besar untuk mengaturnya. Komponen beban diskresioner abnormal 

terdiri atas beban riset dan pengembangan, serta beban administrasi dan 

umum. Pada penelitian ini, perusahaan kemungkinan hanya melakukan 

diskresi beban administrasi dan umum, mengingat tidak semua dari 

sampel pada penelitian ini memiliki biaya riset dan pengembangan. 

Selain itu, komponen beban tersebut umumnya tidak langsung dapat 

menghasilkan pendapatan karena hanya dilakukan dengan mengurangi 

beban yang diakui pada periode berjalan, sehingga tidak berdampak 

langsung terhadap penjualan perusahaan dan arus kas periode yang akan 

datang. Hal tersebut tidak akan mempengaruhi auditor dalam 

memberikan opini audit going concern. 
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4.4.4. Reputasi Auditor (H4) 

Hasil pengujian keempat gagal memberikan bukti hubungan 

positif reputasi auditor dan penerimaan opini audit going concern. 

Walaupun hipotesis ini signifikan namun arahnya tidak sesuai dengan 

yang diprediksi. Bisa dikatakan bahwa baik KAP Big Four maupun non 

Big Four sama-sama memiliki kode etik. Karena hal tersebut, auditor 

diharuskan untuk bersikap objektif dan independen dalam melakukan 

penugasan audit berdasarkan pada Standar Profesional Akuntan Publik 

(SPAP dan Standar Akuntansi Keuangan) yang berlaku umum. Sehingga 

apabila auditor KAP Big Four ataupun auditor non Big Four akan tetap 

memberikan opini audit going concern jika auditor meragukan 

kemampuan perusahaan dalam menjaga kelangsungan hidup usahanya. 

Jadi dapat dikatakan reputasi auditor tidak akan mempengaruhi 

perusahaan menerima opini audit going concern. 

4.4.5. Independensi Dewan Komisaris (H5) 

Hasil pengujian hipotesis kelima juga gagal memberikan bukti 

hubungan antara independensi dewan komisaris dengan penerimaan 

opini audit going concern. Dengan adanya komisaris independen dari 

luar yang duduk dalam dewan komisaris perusahaan dapat memicu 

adanya perbedaan pendapat dalam memutuskan suatu hal yang nantinya 

dapat menimbulkan konflik. Penelitian ini menunjukan kurang efektifnya 

keberadaan komisaris independen dalam membantu keputusan auditor 

untuk mengeluarkan opini going concern atau dapat dikatakan bahwa 

komisaris independen tidak bekerja secara efektif pada perusahaan yang 
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mengalami financial distress. Hal tersebut mungkin karena munculnya 

konflik yang berdampak pada kinerja yang dihasilkan tidak dapat 

maksimal. Jadi dapat dikatakan bahwa independensi dewan komisaris 

pada perusahaan tidak berpengaruh terhadap kemungkinan perusahaan 

menerima opini audit going concern. 

4.4.6. Variabel Kontrol 

Hasil pengaruh pengujian variabel kontrol kepemilikan 

institusional (KEP_INSTI) terhadap opini going concern diperoleh nilai 

signifikansi 0,000/2= 0,000, dengan nilai signifikansi yang lebih kecil 

dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan 

institusional perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

penerimaan opini audit going concern. Dengan adanya tindakan 

pengawasan perusahaan oleh pihak institusional akan mendorong 

manajer untuk lebih fokus pada kinerja perusahaan sehingga akan 

mencegah terjadinya perilaku oportunistik atau mementingkan diri 

sendiri. Hal tersebut akan meningkatkan kinerja manajer dan kualitas 

keuangan perusahaan sehingga meminimalisir tindakan auditor dalam 

memberikan opini audit going concern. 

Hasil pengaruh pengujian variabel kontrol selanjutnya Return On 

Asset (ROA) terhadap opini going concern diperoleh nilai signifikansi 

0,000/2= 0,000. Dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka 

dapat disimpulkan bahwa ROA memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap penerimaan opini audit going concern. Dengan demikian 

semakin besar rasio profitabilitas menunjukkan bahwa kinerja 
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perusahaan semakin baik, sehingga auditor tidak memberikan opini 

going concern pada perusahaan yang menghasilkan kenaikan laba. 

Tingkat probabilitas yang tinggi dapat dikatakan bahwa manajemen 

perusahaan dinilai mampu mengelola aset yang dimiliki untuk 

menghasilkan laba secara efisien dan efektif sehingga auditor tidak 

memiliki keraguan terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Hal ini 

menunjukan bahwa probabilitas perusahaan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern.  

Hasil pengaruh pengujian variabel kontrol selanjutnya likuiditas 

(LIKUID) terhadap opini going concern diperoleh nilai signifikansi 

0,544/2= 0,272. Dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka 

dapat disimpulkan bahwa likuiditas tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern. Auditor 

dalam memberikan opini audit going concern tidak hanya melihat 

kemampuan perusahaan tersebut dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya, akan tetapi lebih cenderung melihat kondisi keuangan secara 

keseluruhan. Likuiditas tidak dapat dijadikan tolak ukur yang pasti untuk 

menentukan kelangsungan usaha sebuah perusahaan. 
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