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Abstrak 

 

Penelitian ini memiliki jenis penelitian kuantitatif dengan tujuan melakukan 

pengujian pada pengaruh audit lag yang dilakukan pengukuran melalui metode 

jumlah lama waktu yang diperlukan dalam perolehan laporan auditor independen 

mulai dari tanggal tutup buku hingga kepada tanggal yang tercantum pada laporan 

auditor independen. Reputasi auditor yang diukur dari KAP big four serta KAP non 

big four, likuiditas yang diukur dengan menggunakan current ratio, dan opinion 

shopping yang diukur dengan adanya pergantian auditor setiap periodenya pada 

opini audit going concern. Populasi yang digunakan pada penelitian ini yakni 

perusahaan real estate dan property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 

tahun 2016-2018. Sampel yang digunakan berjumlah 35 perusahaan real estate 

serta property yang tersedia di Bursa Efek Indonesia serta situs laman resmi tiap-

tiap perusahaan dalam periode 2016-2018 yang dilakukan pemilihan melalui 

penggunaan metode purposive sampling. Uji hipotesis yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu Analisis Regresi Logistik melalui pemanfaatan program SPSS 

serta memiliki tingkat signifikasi 5%. Hasil uji hipotesis menyatakan (1) audit lag 

berpengaruh signifikan positif pada opini audit going concern (2) reputasi auditor 

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap opini audit going concern (3) 

likuiditas tidak memiliki pengaruh signifikan pada opini audit going concern (4) 

opinion shopping tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada opini audit going 

concern.  

 

Kata kunci : audit lag, reputasi auditor, likuiditas, opinion shopping, dan opini audit 

going concern 
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