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ABSTRAK 
 
 
Wildan, 2015: Pengaruh Penerimaan Opini Audit Going Concern dan Kondisi Keuangan 
Terhadap Harga Saham pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia. 
Pembimbing: (1) Ratna Anggraini, SE, Akt., M.Si, CA, (2) Marsellisa Nindito, SE, Akt., M.Sc, 
CA. 
 
       Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Penerimaan Opini Audit Going Concern 
dan Kondisi Keuangan (Profitabilitas, Likuiditas, dan Solvabilitas) Terhadap Harga Saham. 
Variabel dependen pada penelitian ini berupa Harga Saham diambil dalam waktu 7 hari setelah 
laporan keuangan di-submit pada website Bursa Efek Indonesia. Sementara pada penelitian ini 
menggunakan 4 variabel independen, yaitu penerimaan opini audit going concern yang diukur 
dengan menggunakan variabel dummy (0 jika mendapatkan opini audit non-going concern dan 
1 jika mendapatkan opini audit going concern), variabel berikutnya adalah Profitabilitas yang 
diukur dengan menggunakan Return on Asset (ROA), Likuiditas yang diukur dengan 
menggunakan Current Ratio (CR), dan variabel Solvabilitas yang diukur dengan menggunakan 
Debt to equity Ratio (DER). Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan populasi 
seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2010 – 
2013. Penelitian ini menggunakan purposive sampling sebagai metode untuk mendapatkan 
sample dan didapatkan 57 perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode analisis linear 
berganda untuk menguji hipotesis dengan bantuan SPSS. 
       Dari hasil analisis yang dilakukan pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa seluruh 
variabel independen, yaitu Penerimaan Opini Audit Going Concern, Profitabilitas, Likuiditas, 
dan Solvabilitas, pada penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham sebagai 
variabel dependen. Secara simultan keempat variabel independen tersebut juga berpengaruh 
terhadap Harga Saham. 
 
Kata kunci: Penerimaan Opini Audit Going Concern, Profitabilitas, Likuiditas, Solvabilitas 
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ABSTRACT 
 
Wildan, 2015: The Influence of Going Concern Audit Opinion Receiving and Financial 
Condition on Stock Price in Manufacturers Company that Listed in Indonesian Stock 
Exchange. 
Supervisor: (1) Ratna Anggraini, SE, Akt., M.Si, CA, (2) Marsellisa Nindito, SE, Akt., M.Sc, 
CA. 
 
       The purpose of this research is to analyze the influence of Going Concern Audit Opinion 
and Financial Condition (Profitability, Liquidity, and Solvability) on Stock Price. Dependent 
variable in this research is Stock Price that counts from 7 days after the financial statement 
was submitted on Indonesian Stock Exchange’s website. Meanwhile, this research use 4 
independent variables, The Going Concern Audit Opinion that measure with dummy (0 if the 
financial statement’s opinion is non-going concern and 1 if the financial statement’s opinion 
is going concern), Profitability that measured with Return on Asset (ROA), Liquidity that 
measured with Current Ratio (CR), and Solvability that measured with Debt to Equity Ratio 
(DER). This research uses secondary data with population of data is all manufacturers 
company that listed in Indonesian Stock Exchange in 2010 – 2013. This research uses 
purposive sampling to get the sample and get 57 manufacturers companies. This research also 
uses multiple regression method to test the hypothesis with SPSS computer program. 
       From the result of this research, it can be concluded that all independent variables, Going 
Concern Audit Opinion, Profitability, Liquidity, and Solvability, in this research has significant 
influence to the stock price. Simultantly, all four independent variables is also has significant 
influence to the stock price. 
 
Key Words: Going Concern Audit Opinion, Profitability, Liquidity, Solvability
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hidayah-Nya dan tidak lupa penulis panjatkan shalawat dan salam kepada baginda 
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selalu memberikan support, do’a yang tak pernah putus, serta motivasi bagi 
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larut malam. Selalu ada disaat penulis susah dan senang, selalu memberikan 



vii 
 

vii 
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yang tak bisa penulis bayangkan. Dan kedua adik penulis yang tercinta, 
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penyusunan skripsi berlangsung serta kemudahan – kemudahan yang telah 

diberikan kepada seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi selama proses 

pembuatan skripsi berlangsung; 
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Tresno Eko Jaya, SE., M.Ak selaku dosen penguji ahli 1, dan Ibu Susi 
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diberikan kepada penulis; 
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