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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Pada masa industri yang kian kompetitif saat ini, perusahaan akan 

semakin meningkatkan daya saingnya. Sebagai contoh dalam persaingan di pasar 

domestik maupun di pasar internasional, perusahaan akan menuntut kinerjanya 

untuk memperoleh keuntungan dengan cara memberikan perhatian yang lebih 

pada kegiatan operasional maupun finansial perusahaan. Tujuan perusahaan 

secara jangka singkat adalah memperoleh keuntungan dengan menggunakan 

sumber ada yang tersedia, dan sementara untuk jangka panjang tujuan perusahaan 

adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. 

Industri pertambangan batu bara adalah salah satu perusahaan yang 

mendominasi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). Persaingan industri pertambangan batu bara membuat setiap perusahaan 

semakin meningkatkan kinerja agar tujuannya dapat tercapai. Dalam hal ini tidak 

terlepas dari berbagai permasalahan didalamnya seperti banyaknya masalah 

tentang delisting pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Sehingga, menggangu 

terjadinya keberlangsungan usaha (going concern). Kelangsungan usaha suatu 

entitas bisnis selalu dikaitkan dengan peran penting manajemen entitas bisnis 

dalam me-manage entitas tersebut agar dapat terus bertahan sehingga 

pertanggungjawaban pertama dibebankan pada peranan manajemen, namun 

pertanggungjawaban juga melebar pada auditor entitas terkait. Auditor memiliki 

suatu tanggung jawab untuk mengevaluasi status kelangsungan hidup perusahaan 

dalam setiap pekerjaan auditnya, auditor, melalui opininya yang terangkum 

dalam laporan audit mulai diminta tanggung jawabnya untuk mengungkap 

kelangsungan usaha entitas (going concern) (Alichia, 2013). 

Going concern disebut juga continuity hal ini menggangap bahwa 

perusahaan akan terus melaksanakan operasi nya sepanjang proses penyelesaian 

proyek, perjanjian,dan kegiatan yang sedang berlangsung. Perusahaan dianggap 

tidak akan berhenti, ditutup atau dilikuidasi dimasa yang akan datang. Perusahaan 

dianggap akan hidup dan beroperasi untuk jangka waktu yang tidak terbatas 

(Harahap, 2012). Penilaian going concern lebih didasarkan pada kemampuan 

perusahaan untuk melanjutkan operasinya dalam jangka waktu 12 bulan ke depan. 

Untuk sampai pada kesimpulan apakah perusahaan akan memiliki going concern 

atau tidak, auditor harus melakukan evaluasi secara kritis terhadap rencana-

rencana manajemen (Noverio, 2011). 

Kasus contoh tersebut terdapat pada perusahaan yang telah delisting oleh 

BEI yaitu PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk (TRUB) dan PT Bara 

Jaya Internasional Tbk (ATPK) ke dua perusahaan ini memiliki hak untuk 
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melakukan delisting terhadap perusahaan yang keberlangsungan usahanya 

mengalami penurunan diatas 2 tahun. PT. Truba Alam Manunggal Engineering 

Tbk (TRUB) merupakan perusahaan yang telah dihapus pencatatan sahamnya 

(delisting) pada tanggal 12 September 2018 dan PT Bara Jaya Internasional Tbk 

(ATPK) pada tanggal 30 September 2019 telah dihapus pencatatan sahamnya 

(delisting) oleh BEI. ATPK sendiri merupakan emiten pertambangan dan masuk 

bursa pada tanggal 17 April 2002, dengan harga penawaran Rp. 300 perlembar 

saham. Pada semester I 2018, ATPK membukukan pendapatan Rp. 42,9 miliar 

dan rugi bersih Rp34 miliar.  Dapat diketahui bahwa kasus ini karena mengalami 

suspend selama dua tahun dikarenakan terganggunya going concern. Sehingga, 

BEI fokus memantau saham-saham yang tidak memenuhi aspek going concern 

prospek ke depan karena going concern dan prospek merupakan  suatu yang 

esensial. 

Kondisi perusahaan dapat diketahui dari laporan keuangan perusahaan, 

apakah laporan keuangan tersebut mencerminkan akan penerimaan opini audit 

going concern atau tidak. Laporan keuangan auditan berguna bagi investor, calon 

investor dan pengguna lain dalam pengambilan keputusan ekonomi. Khususnya 

bagi investor, opini audit laporan keuangan merupakan pertimbangan penting 

dalam menentukan keputusan berinvestasi (Lev, 1989) karena opini audit dapat 

mencerminkan kondisi perusahaan terutama kondisi keuangan. Dengan demikian, 

investor dapat membuat keputusan berinvestasi yang lebih tepat berdasarkan 

informasi yang telah diaudit oleh pihak independen. 

Kriteria perusahaan akan menerima opini going concern apabila 

mempunyai masalah pada pendapatan, reorganisasi, ketidakmampuan dalam 

membayar bunga, menerima opini going concern tahun sebelumnya, dalam 

proses likuidasi, modal yang negatif, arus kas negatif, pendapatan operasi negatif, 

modal kerja negatif, 2 sampai 3 tahun berturut-turut rugi, laba ditahan. Keadaan 

perusahaan dalam menerima opini audit going concern ini dapat dilihat dari 

laporan auditor independen yang disajikan perusahaan (Mutchler, 1985). 

Dampak negatif yang ditimbulkan akibat diterbitkan opini audit going 

concern terhadap perusahaan adalah turunnya harga saham, kesulitan dalam 

mendapatkan modal pinjaman, ketidakpercayaan investor, kreditur, pelanggan, 

dan karyawan terhadap manajemen perusahaan. Hilangnya kepercayaan publik 

terhadap citra perusahaan dan manajemen perusahaan tersebut akan memberi 

imbas yang sangat signifikan terhadap keberlanjutan binis perusahaan ke 

depannya, kreditur akan menyulitkan perusahaan apabila perusahaan 

membutuhkan tambahan dana guna membiayai operasional usahanya. Begitu juga 

dengan pelanggan, hilangnya pelanggan akan mengakibatkan terhentinya bisnis 

perusahaan. Apabila perusahaan tidak segera mengambil tindakan penanganan 
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maka kebangkrutan usaha akan benar-benar terjadi. Meskipun demikian, opini 

going concern harus diungkapkan dengan harapan agar dapat segera mempercepat 

upaya penyelamatan perusahaan yang sedang bermasalah (Ekarini, 2016). 

Going Concern merupakan kemampuan satuan usaha dalam 

mempertahankan kelangsungan hidupnya selama periode pantas yaitu tidak lebih 

dari satu tahun sejak tanggal laporan keuangan diterbitkan (Institut Akuntan 

Publik Indonesia (IAPI), 2011). Opini audit going concern dikeluarkan oleh 

auditor jika menurut auditor terdapat keraguan bagi perusahaan untuk dapat 

memepertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu dua belas bulan 

ke depan. 

Dari pembahasan diatas diketahui bahwa perusahaan-perusahaan tersebut 

mengalami penghapusan pencatatan saham (delisting) oleh BEI diakibatkan tidak 

terbuka atas laporan keuangan yang dapat diindikasikan adanya penurunan kinerja 

perusahaan. Salah satu indikasi apakah perusahaan tersebut baik atau tidak dapat 

dilihat dari laporan laba rugi yang dibuat untuk mencari tahu berapa laba bersih 

yang didapatkan oleh perusahaan dengan mengurangi total pengeluaran dari total 

pendapatan.  

Dari uraian fenomena diatas dapat disimpulkan bahwa opini audit going 

concern dapat dilakukan dengan melihat beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi seperti profitabilitas, likuiditas dan solvabilitas terhadap opini 

audit going concern yang marak pada pencatatan BEI di tahun-tahun ini pada 

perusahaan tertentu, dimana perusahaan yang diteliti oleh peneliti merupakan 

perusahaan yg bergerak di sub sektor pertambangan batubara yang sudah terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) di tahun 2015-2019. 

Perusahaan yang berhasil tidak terlepas dari pengaruhnya terhadap 

keuangan yang dimiliki perusahaan tersebut. Demi membuat kinerja perusahaan 

meningkat perusahaan dapat menghindari permasalahan-permasalahan yang 

memicu penurunan kinerja perusahaan dengan cara menggunakan sistem going 

concern. Perekonomian di suatu negara juga dapat mempengaruhi perkembangan 

kinerja perusahaan, hal ini membuat investor lebih berhati-hati dalam 

menanamkan modalnya di suatu perusahaan. Laporan keuangan menjadi salah 

satu alat yang dapat digunakan oleh investor untuk memperoleh informasi 

mengenai perusahaan yang berguna dalam pengambilan keputusan bisnis dan 

investasi. Laporan keuangan menjadi suatu hal yang penting untuk diperhatikan 

oleh perusahaan tersebut dan diharapkan perusahaan dapat menyajikan laporan 

keuangan dengan kualitas yang terbaik. 

Dalam penerapan sistem going concern, peneliti harus menganalisis apa 

saja yang dapat berpengaruh terhadap keberhasilan jangka panjang suatu 

perusahaan. Peneliti menganalisis profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas pada 
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laporan keuangan suatu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan 

batubara. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi opini audit going concern adalah 

profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh 

laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri 

(Sartono, 2010). Rasio profitabilitas atau disebut juga rasio rentabilitas 

menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua 

kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah   

karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya (Harahap, 2007).  

Profitabilitas ini menggunakan Return On Assets (ROA) untuk 

membandingkan antara laba usaha dengan total aset sehingga akan dapat 

diketahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, karena semakin 

besar rasionya maka semakin baik perusahaannya dalam menghasilkan laba atau 

profit dimana investor akan tertarik untuk menanamkan investasinya. Maka 

daripada itu terdapat rangkuman perkembangan return on asset pada beberapa 

industri pertambangan batubara yang tercatat oleh BEI periode 2015-2019 yang 

dijelaskan pada grafik 1.1 sebagai berikut: 

Grafik 1.1 

Perkembangan Return On Asset Industri Batubara yang Terdaftar oleh 

Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015 – 2019 

 
Sumber: Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id (Data Diolah) 

Berdasarkan Grafik 1.1 dapat dilihat bahwa profitabilitas PT Bumi 

Resources Tbk (BUMI) pada tahun 2015-2019 memakai proksi ROA adalah -

0.644, 0.039, 0.066, 0.040, 0.003 menunjukkan bahwa pada periode tersebut 

BUMI mengalami ketidakstabilan kemungkinan usahanya akan menerima opini 
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audit going concern meskipun pada tahun 2019 profitabilitasnya bernilai positif 

tetapi penurunan nilai ROA cukup signifikan.  

Selanjutnya terdapat profitabilitas PT Bayan Resources Tbk (BYAN) pada 

tahun 2015-2019 memakai proksi ROA adalah -0.087, 0.022, 0.380, 0.456, 0.183 

menunjukkan bahwa pada periode tersebut BYAN mengalami penurunan nilai 

profitabilitas pada tahun 2019. Hal ini dapat menjadi pertimbangan untuk BYAN 

melakukan opini audit going concern demi keberlangsungan perusahaan. 

Kemudian terdapat profitabilitas PT SMR Utama Tbk (SMRU) pada tahun 

2015-2019 memakai proksi ROA adalah -0.039, -0.093, 0.016, -0.036, -0.112 

menunjukkan bahwa pada periode tersebut SMRU mengalami kerugian yang 

cukup signifikan dan beresiko tinggi terhadap kebangkrutan karena terjadi defisit 

secara terus menerus. Hal ini dapat dikatakan bahwa opini audit going concern 

sangat penting diterapkan demi keberlangsungan perusahaan. 

Penurunan profitabilitas merupakan masalah yang harus diatasi. Jika 

masalah ini terus berlanjut, maka tujuan perusahaan dalam meningkatkan 

kekayaan pemilik tidak tercapai dan kepercayaan masyarakat dalam menanamkan 

modalnya di perusahaan tersebut akan berkurang karena perusahaan tersebut 

dianggap tidak memiliki kinerja yang baik dan akan mengalami kebangkrutan. 

Selain profitabilitas faktor selanjutnya yang mempengaruhi opini audit 

going concern adalah faktor likuiditas. Likuiditas  adalah  rasio  yang  

dipergunakan  untuk  mengukur  kemampuan  perusahaan dalam  memenuhi  

kewajiban - kewajiban  jangka  pendek.  Rasio  likuiditas  menggambarkan 

kemampuan  perusahaan  untuk  menyelesaikan  kewajiban  jangka  pendeknya 

(Harahap, 2015). Pentingnya  rasio  likuiditas  atau  disebut  juga  rasio  modal  

kerja  sangat  dirasakan  oleh  berbagai  pihak,  baik  manajemen  perusahaan  

maupun  pihak  luar seperti kreditur dan banker. Maka daripada itu terdapat 

rangkuman perkembangan current ratio pada beberapa industri pertambangan 

batubara yang tercatat oleh BEI periode 2015-2019 yang dijelaskan pada grafik 

1.2 sebagai berikut: 
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Grafik 1.2 

Perkembangan Current Ratio Industri Batubara yang Terdaftar oleh Bursa 

Efek Indonesia (BEI) Periode 2015 – 2019 

 
Sumber: Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id (Data Diolah) 

Berdasarkan Grafik 1.2 dapat dilihat bahwa rasio likuiditas PT Bumi 

Resources Tbk (BUMI) pada tahun 2015-2019 memakai proksi CR adalah 0.099, 

0.692, 0.569, 0.398, 0,387 menunjukkan bahwa pada periode tersebut BUMI 

mengalami ketidakstabilan nilai rasio. Hal ini dapat menjadi pertimbangan untuk 

BUMI melakukan opini audit going concern demi keberlangsungan perusahaan 

Selanjutnya terdapat rasio likuiditas PT Bayan Resources Tbk (BYAN) 

pada tahun 2015-2019 memakai proksi CR adalah 1.885, 2.546, 1.024, 1.237, 

0.894 menunjukkan bahwa pada periode tersebut BYAN mengalami penurunan 

nilai likuiditas pada tahun 2019. Hal ini memungkinkan usahanya untuk 

menerima opini audit going concern demi keberlangsungan perusahaan. 

Kemudian terdapat rasio likuiditas PT SMR Utama Tbk (SMRU) pada 

tahun 2015-2019 memakai proksi CR adalah 1.474, 1.613, 1.107, 2.323, 1.141 

menunjukkan bahwa pada periode tersebut SMRU mengalami ketidakstabilan dan 

penurunan nilai rasio likuiditas pada tahun 2019. Hal ini dapat menjadi 

pertimbangan untuk SMRU menerapkan opini audit going concern demi 

keberlangsungan perusahaan.  

Selanjutnya selain profitabilitas dan likuiditas, terdapat faktor solvabilitas 

juga dapat mempengaruhi opini audit going concern. Solvabilitas adalah rasio 

yang digunakan oleh perusahaan untuk mengukur kemampuan perusahaan  untuk  

membayar  seluruh  kewajibannya, baik  jangka  pendek  maupun  jangka panjang 

apabila perusahaan dibubarkan atau dilikuidasi (Kasmir, 2008). Maka daripada itu 
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terdapat rangkuman perkembangan Debt of Equity Ratio pada beberapa industri 

pertambangan batubara yang tercatat oleh BEI periode 2015-2019 yang dijelaskan 

pada grafik 1.3 sebagai berikut: 

Grafik 1.3 

Perkembangan Debt of Equity Ratio Industri Batubara yang Terdaftar oleh 

Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015 – 2019 

 
Sumber: Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id (Data Diolah) 

Berdasarkan Grafik 1.3 dapat dilihat bahwa rasio solvabilitas PT Bumi 

Resources Tbk (BUMI) pada tahun 2015-2019 memakai proksi DER adalah -

0.022, -2.114, 11.909, 6.758, 6.261 menunjukkan bahwa pada periode tersebut 

BUMI mengalami ketidakstabilan nilai rasio. Hal ini dapat menjadi pertimbangan 

untuk BUMI melakukan opini audit going concern demi keberlangsungan 

perusahaan. 

Selanjutnya terdapat rasio solvabilitas PT Bayan Resources Tbk (BYAN) 

pada tahun 2015-2019 memakai proksi DER adalah 0.045, 3.383, 0.724, 0.697, 

1.064 menunjukkan bahwa pada periode tersebut BYAN mengalami 

ketidakstabilan dan penurunan nilai likuiditas pada tahun 2019. Hal ini 

memungkinkan usahanya untuk menerima opini audit going concern demi 

keberlangsungan perusahaan. 

Kemudian terdapat rasio solvabilitas PT SMR Utama Tbk (SMRU) pada 

tahun 2015-2019 memakai proksi DER adalah 0.010, 1.457, 0.983, 0.992, 1.165 

menunjukkan bahwa pada periode tersebut SMRU mengalami ketidakstabilan 

nilai rasio likuiditas. Hal ini dapat menjadi pertimbangan untuk SMRU 

menerapkan opini audit going concern demi keberlangsungan perusahaan.  

Dilihat dari permasalahan diatas dapat dikatakan bahwa going concern 

sangat memiliki peran yang penting demi keberlangsungan perusahaan jangka 

panjang dan diharapkan dengan adanya going concern perusahaan dapat terhindar 
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dari delisting atau penghapusan pencatatan saham oleh BEI. Dengan 

menggunakan sistem going concern pada pihak perusahaan yg tercatat dalam data 

delisting pada BEI, maka BEI tetap memantau perkembangan perusahaan dalam 

pelaksanaan rencana kerja yang telah di sampaikan pada BEI untuk menunda 

delisting yg dilakukan oleh BEI terhadap perusahaan tersebut. 

Terdapat beberapa penelitian di Indonesia telah menunjukkan faktor-

faktor yang terkait dengan penerimaan opini audit going concern. Beberapa 

penelitian tersebut, terdapat Research Gap terkait pengaruh profitabilitas, 

likuiditas, dan solvabilitas terhadap penerimaan opini audit going concern. 

Mengenai variabel Profitabilitas, penelitian sebelumnya pernah dilakukan 

oleh Kusumawardhani (2018), menunjukkan bahwa adanya bukti empiris yang 

menyatakan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh secara signifikan pada 

penerimaan opini audit going concern. Namun dalam penelitian Lie (2016) yang 

membuktikan bahwa profitabilitas perusahaan tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap opini audit going concern. 

Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan Fitriani & Asiah (2018) 

mengenai variabel Likuiditas, terdapat pengaruh signifikan antara likuiditas 

terhadap opini audit going concern yang dilakukan pada perusahaan manufaktur. 

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Made et al (2017) menyatakan bahwa 

tidak terbukti likuiditas berpengaruh pada opini audit going concern. 

Penelitian lain mengenai variabel solvabilitas, menunjukkan hasil bahwa 

variabel solvabilitas mempunyai pengaruh positif atau searah dengan penerimaan 

opini audit going concern menurut penelitian yang dilakukan oleh Tussadiyah 

(2019). Sedangkan dalam penelitain yang dilakukan oleh Simanjuntak (2015) 

menunjukkan hasil bahwa variabel solvabilitas tidak berpengaruh terhadap opini 

audit going concern. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya serta 

adanya ketidakseragaman hasil penelitian di atas, maka dari itu penelitian ini 

bertujuan untuk mengkaji pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas 

terhadap opini audit going concern pada perusahaan pertambangan sub sektor 

batubara dikarenakan perusahaan pertambangan merupakan salah satu penopang 

pembangunan ekonomi suatu negara, karena perannya sebagai penyedia sumber 

daya energi yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan perekonomian suatu 

negara.  

Motivasi penelitian ini adalah pertama, tanggung jawab auditor dalam 

pengungkapan going concern masih menarik untuk diteliti karena laporan 

keuangan auditor penting dalam pengambilan keputusan sebelum berinvestasi di 

pasar modal. Karena mengingat banyak kasus yang terjadi, banyak investor 

terjebak atas laporan keuangan yang disajikan, maka penulis tertarik untuk 
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meneliti tentang opini audit yang dikeluarkan oleh auditor. Kedua, penelitian 

yang dilakukan sebelumnya ini masih adanya perbedaan hasil atau research gap 

baik dari segi hasil penelitian itu sendiri maupun dari segi variabel yang 

digunakan. Dari hal tersebut, disimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi 

penerimaan opini audit going concern pada suatu perusahaan masih merupakan 

hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui seberapa pengaruh profitabilitas, 

likuiditas dan solvabiltas terhadap opini audit going concern. Maka penelitian ini 

akan di tulis dengan judul “PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS 

DAN SOLVABILITAS TERHADAP OPINI AUDIT GOING CONCERN 

(STUDI PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR PERTAMBANGAN BATU 

BARA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2015-

2019)” 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasikan beberapa 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Going Concern perusahaan merupakan informasi penting sebagai dasar 

pengambilan keputusan investor terkait penanaman modal. Permasalahan 

yang terjadi mengenai going concern suatu perusahaan yang bergerak di 

bidang pertambangan yaitu, mengalami penghapusan pencatatan saham 

(delisting) oleh BEI diakibatkan tidak terbuka atas laporan keuangan yang 

dapat diindikasikan adanya penurunan kinerja perusahaan. 

2. Terdapat banyak informasi yang menunjukkan perusahaan pada sub sektor 

pertambangan batu bara mengalami penurunan kinerja perusahaan. 

Berdasarkan hasil laporan keuangan yang ditampilkan oleh perusahaan 

tersebut.  

3. Terdapat permasalahan yang berhubungan dengan profitabilitas pada 

perusahaan pertambangan sub sektor batu bara.  

4. Terdapat permasalahan yang berhubungan dengan likuiditas pada perusahaan 

pertambangan sub sektor batu bara.  

5. Terdapat permasalahan yang berhubungan dengan solvabilitas pada 

perusahaan pertambangan sub sektor batu bara.  

6. Terdapat banyak perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia yang masih menerima opini audit going concern. 

1.3. Pembatasan Masalah 

   Mengingat begitu luasnya lingkup dalam penelitian ini, maka dalam 

penelitian kajian permasalahan dibatasi pada: 
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1. Dalam penelitian ini data yang diambil adalah data documenter berupa 

laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

yaitu pada perusahaan pertambangan sub sektor industri batu bara periode 

2015-2019. 

2. Variabel independen yang dikaji adalah profitabilitas menggunakan proksi 

Return on Asset (ROA), likuiditas menggunakan proksi Current Asset (CR), 

dan solvabilitas menggunakan proksi Debt of Equity Ratio (DER). 

3. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah opini audit going concern 

yang diukur menggunakan variable dummy. 

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti membuat rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh profitabilitas, likuiditas dan solvabilitas terhadap 

opini audit going concern secara simultan pada perusahaan sub sektor 

pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 

2015-2019? 

2. Apakah terdapat pengaruh profitabilitas terhadap opini audit going concern 

pada perusahaan sub sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada tahun 2015-2019? 

3. Apakah terdapat pengaruh likuiditas terhadap opini audit going concern pada 

perusahaan sub sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2015-2019? 

4. Apakah terdapat pengaruh solvabilitas terhadap opini audit going concern 

pada perusahaan sub sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada tahun 2015-2019? 

1.5.Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Solvabilitas 

terhadap opini audit going concern secara simultan pada perusahaan sub 

sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada tahun 2015-2019? 

2. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap opini audit going 

concern pada perusahaan sub sektor pertambangan batu bara yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2019? 

3. Untuk mengetahui pengaruh Likuiditas terhadap opini audit going concern 

pada perusahaan sub sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2019? 
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4. Untuk mengetahui pengaruh Solvabilitas terhadap opini audit going 

concern pada perusahaan sub sektor pertambangan batu bara yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2019? 

1.6. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk menambah 

informasi dan tambahan ilmu pengetahuan khususnya mengenai pengaruh 

Profitabilitas, Likuiditas, dan Solvabilitas terhadap Opini Audit Going 

Concern. 

2. Manfaat Praktis 

1. Manfaat Bagi Peneliti  

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti 

tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan opini audit going concern. 

Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan keterampilan 

berpikir peneliti dalam hal penyelesaian masalah, dan dapat 

mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama masa 

perkuliahan. 

2. Manfaat Bagi Perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait 

penguluaran opini audit going concern yang dikeluarkan oleh auditor. 

3. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan 

bagi pembaca. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi 

masyarakat sebagai dokumentasi ilmiah untuk perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 


