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ABSTRAK 
 

 
 
 Nelvitriza, 2011; Pengaruh Kondisi Keuangan Perusahaan dan Leverage 
terhadap Opini Audit Going Concern pada Perusahaan Manufaktur yang 
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
 
Secara garis besar tujuan penelitian ini adalah : (1) mengetahui pengaruh 
kondisi keuangan perusahaan terhadap opini audit going concern, dan (2) 
mengetahui pengaruh leverage terhadap opini audit going concern. Sampel 
penelitian ini adalah 38 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia dari tahun 2007-2009. Regresi Logistik digunakan untuk pengujian 
hipotesis. Hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan 
perusahaan yang diproksikan dengan Altman Z-Score dan leverage yang 
diproksikan dengan Debt Ratio berpengaruh signifikan terhadap opini audit 
going concern. 
  
Kata kunci : Kondisi Keuangan Perusahaan, Leverage, Opini Audit Going 

Concern, Regresi Logistik. 
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ABSTRACT 
 
 

Nelvitriza, 2011; The Influence between Financial Condition and 
Leverage on Going Concern Audit Opinion in Manufacturing Companies Listed 
at Indonesia Stock Exchange. 

  
Generally, the purpose of this research are : (1) to know about the influence 
between financial condition on going concern audit opinion, and (2) to know 
about the influence between leverage on going concern audit opinion. Samples 
taken from 38 manufacturing companies listed at Indonesia Stock Exchange from 
2007-2009. Logistic regression used to examine hypothesis. Results of hypothesis 
testing indicates that financial condition (Altman Z-Score) and leverage (Debt 
Ratio) are significantly affect the going concern audit opinion.  
 
Keywords : Financial Condition, Leverage, Going Concern Audit Opinion,  

Logistic Regression 
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