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BAB I 

PENDAHULAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Sejalan dengan perkembangan dunia bisnis, semakin banyak bermunculan 

kasus manipulasi data-data keuangan dari entitas bisnis yang berujung pada 

bangkrutnya entitas bisnis tersebut. Banyaknya perusahaan besar yang pailit 

mengakibatkan peran auditor menuai berbagai macam kritikan terkait penilaian 

keberlangsungan hidup perusahaan yang diaudit (auditee). Kelangsungan hidup suatu 

perusahaan merupakan tanggung jawab dari manajemen, yang berujung pada 

penilaian kemampuan manajemen dalam mengelola perusahaan tersebut. Chen dan 

Cruch (1996) dalam penelitian Praptitorini dan Januarti (2007) menyatakan bahwa 

ketika kondisi ekonomi perusahaan menjadi sesuatu yang tidak pasti,  para investor 

mengharapkan auditor memberikan early warning akan kegagalan perusahaan. 

Kondisi kesehatan suatu  perusahaan digambarkan dalam bentuk laporan 

keuangan perusahaan. Laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan, 

laporan rugi/laba, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas 

laporan keuangan (IAI, 2007: 1.2). Laporan keuangan merupakan tanggung jawab 

manajemen, dan tanggung jawab auditor adalah menyatakan pendapat atas laporan 

keuangan (IAPI, 2011: 110.2). Banyak para pengguna laporan keuangan (investor) 

tidak paham dengan isi yang disajikan dalam laporan keuangan suatu entitas, agar 

laporan keuangan lebih andal para pengguna laporan keuangan menggunakan audit 

report (laporan audit) sebagai dasar pengambilan keputusan, karena auditor 
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bertanggung jawab  merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh 

keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, 

baik yang disebabkan oleh kekeliruan, ataupun kecurangan (IAPI, 2011: 110.1). 

Menurut penelitian Fany dan Saputra (2005) disebutkan bahwa opini audit 

merupakan bagian penting informasi yang disampaikan oleh auditor ketika 

mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan. Opini tersebut menitik beratkan pada 

kesesuaian antara laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berterima umum. 

Terdapat lima opini yang diberikan oleh auditor berdasarkan hasil pengauditan atas 

laporan keuangan kliennya, yaitu: unqualified opinion, unqualified opinion with 

explanation language, qualified opinion, adverse opinion and disclaimer opinion. 

Auditor harus bersifat independen dalam pemberian opini, sehingga informasi yang 

diberikan merupakan informasi yang andal. Pada dasarnya auditor harus 

mengemukakan secara eksplisit apakah perusahaan klien akan dapat 

mempertahankan kelangsungan hidupnya sampai satu tahun kemudian atau tidak. 

Jika ditemukan keraguan perusahaan untuk dapat melakukan kelangsungan hidup 

usahanya, maka auditor dapat memberikan opini audit going concern (opini 

modifikasi).  

Penelitian Tamba dan Siregar (2008) menyatakan bahwa tujuan dari 

keberadaan suatu entitas bisnis ketika didirikan adalah untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup (going concern) usahanya. Suatu asumsi yang mendasari proses 

akuntansi adalah bahwa perusahaan melaporkan akan melanjutkan sebagai suatu 

perusahaan going concern, maka suatu entitas dianggap akan mampu 

mempertahankan usahanya dalam jangka panjang dan tidak akan dilikuidasi. 
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Kelangsungan hidup suatu entitas selalu diidentikan dengan kemampuan manajemen 

untuk mengelola entitas tersebut, sedangkan keinginan investor selalu mengharapkan 

keuntungan ketika berinvestasi, selanjutnya yang menjadi pertimbangan para 

investor adalah laporan atau pernyataan auditor tentang laporan keuangan entitas dan 

kondisi entitas tersebut. Indepedensi dari auditor diharapkan dapat memberikan 

pernyataan tentang laporan keuangan dan kondisi kesehatan peusahaan yang diaudit. 

Penelitian Junaidi dan Hartanto (2010) menyebutkan bahwa opini audit 

going concern atau opini modifikasi merupakan suatu opini yang dikeluarkan auditor 

untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan 

hidupnya.  Opini audit going concern seringkali menjadi berita buruk bagi pemakai 

laporan keuangan. Menurut Sekar (2003) dalam penelitian Praptitorini dan Januarti 

(2007) disebutkan bahwa masalah timbul ketika banyak terjadi audit failures 

(kesalahan opini) yang dibuat oleh auditor menyangkut opini going concern, 

sehingga auditor seringkali mengalami kondisi dilematis dalam menentukan opini 

tersebut. Venuti (2007) dalam penelitian Praptitorini dan Januarti (2007) menyatakan 

bahwa beberapa kesalahan pemberian opini antara lain disebabkan masalah self-

fulfilling prophecy yang mengakibatkan auditor enggan mengungkapkan status going 

concern, karena auditor khawatir bahwa opini audit going concern yang dikeluarkan 

dapat mempercepat kegagalan perusahaan yang bermasalah. Pengeluaran opini audit 

going concern yang tidak diharapkan oleh perusahaan ditakutkan akan berdampak 

pada penurunan harga saham, kesulitan dalam meningkatkan modal pinjaman, 

ketidakpercayaan investor, kreditur, pelanggan, dan karyawan terhadap manajemen 

perusahaan. Hilangnya kepercayaan publik terhadap citra perusahaan akan memberi 
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imbas yang sangat signifikan terhadap keberlangsungan bisnis perusahaan kedepan. 

Joanna H Lo (1994) dalam penelitian Praptitorini dan Januarti (2007) menyatakan 

bahwa masalah kedua yang menyebabkan kegagalan audit adalah tidak terdapatnya 

prosedur penetapan status going concern yang terstruktur. 

Financial distress (kesulitan keuangan) merupakan suatu keadaan sebuah 

perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada 

kreditur. Disebutkan dalam penelitian Ramadhany (2004) bahwa kondisi keuangan 

merupakan gambaran kondisi perusahaan sesungguhnya dan pada perusahaan yang 

sakit banyak pula ditemukan indikator masalah going concern. Penelitian Setyarno, 

dkk (2006) menyebutkan bahwa kondisi kesulitan keuangan berpengaruh negatif 

terhadap kecenderungan penerimaan opini audit going concern. Hal ini sejalan 

dengan penelitian Fany dan Saputra (2005) yang mengemukakan bahwa opini going 

concern  sangat jarang diberikan oleh auditor kepada entitas yang tidak mengalami 

financial distress, sedangkan hasil penelitian Januarti (2009) yang menemukan 

bahwa perusahaan yang mengalami  financial distress justru tidak mendapat opini 

audit going concern. Hal tersebut bisa terjadi karena self-fulfilling prophechy atau 

auditor sudah kehilangan independensinya karena sudah terlalu lama terikat (tenur) 

dengan entitas yang diaudit. 

Penelitian Januarti (2009) menyebutkan bahwa debt default atau kegagalan 

perusahaan dalam melunasi utang pokok dan bunganya pada saat jatuh tempo dapat 

terlihat dari kesulitan suatu entitas dalam memenuhi kewajibannya, seperti 

terpenuhinya syarat-syarat perjanjian utang, atau tidak melakukan pembayaran sesuai 

jadwal. Pada saat kondisi jumlah utang perusahaan sudah sangat besar, maka aliran 
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kas perusahaan tentunya banyak dialokasikan untuk menutupi utangnya, sehingga 

akan mengganggu kelangsungan operasi perusahaan. Apabila utang ini tidak mampu 

dilunasi, maka kreditor akan memberikan status default kepada entitas. Kegagalan 

perusahaan dalam membayar utang (debt default) berpengaruh positif terhadap 

kecenderungan penerimaan opini audit going concern. Penemuan ini juga didukung 

oleh hasil penelitian Januarti (2009) dan penelitian Ramadhany (2004). 

Auditor reputation (reputasi auditor) atau reputasi sebuah KAP (kantor 

akuntan publik) mencerminkan kualitas dari jaminan yang diberikan oleh besar 

kecilnya sebuah KAP. Reputasi auditor dipertaruhkan ketika opini yang diberikan 

ternyata tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sesungguhnya, maka auditor 

harus memiliki keberanian untuk mengungkapkan permasalahan tentang 

kelangsungan hidup (going concern) perusahaan klien. Semakin besar reputasi 

Auditor, maka semakin berkualitas pula opini yang disampaikan. Penelitian Fanny 

dan Saputra (2005) menemukan bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap 

penerimaan opini  audit going concern, sehingga KAP yang memiliki reputasi besar 

akan lebih bersikap obyektif untuk mempertahankan reputasi mereka. Hasil ini 

berbeda dengan penelitian Junaidi dan Hartono (2010) yang disebutkan bahwa 

reputasi auditor berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan opini audit going 

concer. Artinya semakin besar ukuran KAP akan mengakibatkan peluang suatu 

entitas menerima opini audit going concern semakin besar. 

Beberapa penelitian terdahulu menyebutkan bahwa firm size atau ukuran 

perusahaan diukur dengan menggunakan logaritma natural dari total aset, atau dari 

total penjualan. Penelitian Junaidi dan Hartono (2010) menyebutkan bahwa ukuran 
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perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan opini audit 

going concern. Artinya KAP dalam mengaudit tidak terpaku pada ukuran 

perusahaan, sedangkan hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian 

Santosa dan Wedari (2007) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

mempengaruhi pemberian opini audit going concern. Penemuan tersebut didukung 

dengan penelitian Januarti (2009) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit going concern.  

Dari pemaparan tersebut, dapat diketahui berbagai macam faktor yang 

mempengaruhi pemberian opini audit going concern. Penelitian ini bermaksud  

menguji kembali pengaruh kondisi keuangan, debt default, reputasi auditor, dan 

ukuran perusahaan terhadap pemberian opini audit going concern pada perusahaan 

manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2006-2009. 

 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan penelitian-penelitian sebelumnya, maka dapat 

dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah faktor kondisi keuangan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 

penerimaan opini audit going concern pada perusahaan manufaktur? 

2. Apakah faktor debt default berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini 

audit going concern pada perusahaan manufaktur? 

3. Apakah faktor reputasi auditor (KAP) berpengaruh signifikan terhadap 

penerimaan opini audit going concern pada perusahaan manufaktur?  
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4. Apakah faktor ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan 

opini audit going concern pada perusahaan manufaktur? 

 

 

C. Pembatasan Masalah 

Untuk lebih memusatkan penelitian pada pokok permasalahan, dan untuk 

mencegah terlalu luasnya pembahasan yang mengakibatkan terjadinya kesalahan 

interpretasi terhadap simpulan yang dihasilkan, maka dalam hal ini dilakukan 

pembatasan bahwa faktor-faktor yang digunakan sebagai variabel penelitian adalah 

pengaruh kondisi keuangan, debt default, reputasi auditor, dan ukuran perusahaan 

dalam pemberian opini audit going concern pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI dan listing diperiode tahun 2006-2009.  

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang dipaparkan, tujuan utama yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh kondisi keuangan perusahaan terhadap penerimaan opini 

audit going concern pada perusahaan manufaktur. 

2. Menganalisis pengaruh debt default perusahaan terhadap penerimaan opini audit 

going concern pada perusahaan manufaktur. 

3. Menganalisis pengaruh reputasi auditor (KAP) terhadap penerimaan opini audit 

going concern pada perusahaan manufaktur.  

4. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan auditan terhadap penerimaan opini 

audit going concern pada perusahaan manufaktur. 
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E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Manajemen 

Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan perusahaan terkait 

kelangsungan hidup perusahaan. 

2. Bagi Investor 

Investor saham dan obligasi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan tentunya 

akan sangat berkepentingan melihat adanya kemungkinan bangkrut atau 

tidaknya perusahaan yang menjual surat berharga tersebut.  

3. Bagi Akuntan 

Pemberian opini audit going concern sangatlah fatal akibatnya bagi perusahaan, 

sehingga hal tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan auditor dalam 

pemberian opini audit going concern. 

4. Bagi Akademisi 

Dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pengembangan untuk penelitian 

selanjutnya, serta sebagai penambah ilmu pengetahuan bagi para mahasiswa. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang, perumusan masalah, pembatasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, perumusan hipotesis, dan 

sistematika penulisan skripsi. 
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang landasan teori yang mendasari pembahasan secara 

detail dan digunakan sebagai dasar untuk menganalisis, turunan hasil-

hasil penelitian terdahulu, dan informasi lain yang membentuk kerangka 

teori yang berguna dalam penyusunan penelitian ini. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi metode yang dipilih untuk memperoleh jawaban atas 

permasalahan yang ada, populasi dan sampel, data, teknik pengumpulan 

data, variabel penelitian, dan pengukurannya, analisis data, dan pengujian 

hipotesis. 

BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi penyajian dan analisis data. Pada bab ini peneliti 

menyajikan dan menyelesaikan hasil pengumpulan serta analisis data, 

sekaligus merupakan jawaban atas hipotesis yang telah dikemukakan 

pada bab sebelumnya. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian akhir dari laporan penelitian yang berisi 

simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran-saran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Teori Agensi  

Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak 

yang memberi wewenang (principal), yaitu investor atau pemilik dengan pihak yang 

menerima wewenang (agent), yaitu manajer dalam bentuk kontrak kerja sama yang 

disebut “nexus of contract.” Jensen dan Meckling (1976) dalam penelitian Januarti 

(2009) menyatakan adanya hubungan kontrak antara manajemen dengan pemilik. 

Manajemen diberi wewenang penuh oleh pemilik untuk melakukan kegiatan 

operasional perusahaan, sehingga manajemen lebih banyak mempunyai informasi 

dibandingkan pemilik. Hal ini menjadikan ketimpangan informasi antara manajemen 

dan pemilik (asymetri information).  

Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas 

kepentingan mereka sendiri. Pemilik perusahaan sebagai principal diasumsikan 

hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam 

perusahaan, sedangkan para manajer sebagai agent disumsikan menerima kepuasan 

berupa kompensasi keuangan dan terpenuhinya syarat-syarat yang menyertai dalam 

hubungan tersebut. Oleh karena adanya perbedaan kepentingan tersebut, maka perlu 

adanya pihak ke tiga, atau pihak independen  yang menjembatani antara hubungan 

agent dan principal, sehingga silang kepentingan antara agent dan principal tidak 
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mengganggu keberlangsungan hidup entitas. Pihak ketiga yang memoderasi antara 

manajemen dan pemilik adalah akuntan publik (auditor).  

Dengan adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemilik, 

maka masing-masing pihak berusaha memperbesar keuntungan bagi diri sendiri. 

Principal menginginkan pengembalian yang sebesar-besarnya dan secepat mungkin 

atas investasi yang dilakukan, salah satunya dicerminkan dengan kenaikan porsi 

deviden dari tiap saham yang dimiliki. Agent menginginkan kepentingannya 

diakomodir dengan pemberian kompensasi, bonus, insentif, dan renumerasi yang 

memadai dan sebesar-besarnya atas kinerja yang dicapai. Teori agensi menunjukkan 

pentingnya pemisahan manajemen perusahaan dari pemilik kepada manajer. Tujuan 

sistem pemisahan ini adalah untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas dengan 

menyewa agent profesional dalam mengelola perusahaan. Menurut Solomon dan 

Solomon (2005) dalam penelitian Linoputri (2010) menyatakan bahwa pemegang 

saham sebagai pemilik perusahaan, menyerahkan pembuatan keputusan kepada 

direktur yang bertindak sebagai agent dari pemegang saham. Pemilik menginginkan 

informasi dan mengembangkan sistem insentif untuk meyakinkan tindakan agent 

berada dalam kepentingan pemilik (principal). 

Principal menilai prestasi agent berdasarkan kemampuannya memperbesar 

laba untuk dialokasikan pada pembagian deviden. Semakin tinggi laba, harga saham, 

dan deviden, maka agent dianggap berhasil dan layak mendapat insentif yang tinggi. 

Agent pun memenuhi tuntutan principal agar mendapatkan kompensasi yang tinggi, 

sehingga apabila tidak ada pengawasan yang memadai, maka agent dapat 
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memainkan beberapa kondisi perusahaan agar seolah-olah target tercapai. Permainan 

tersebut dapat terjadi atas prakarsa dari principal ataupun inisiatif agent sendiri.  

Untuk mencegah kemungkinan terjadinya konflik tersebut, maka beberapa 

hal yang harus dilakukan, yaitu: 

1. Penyusunan standar yang jelas mengenai siapa saja yang pantas menjadi 

fungsionaris perusahaan, baik untuk jabatan fungsional, struktural, ataupun 

untuk posisi tertentu yang dianggap strategis dan kritis. Hal ini harus diiringi 

dengan sosialisasi dan implementasi (enforcement) tanpa ada pengecualian  yang 

tidak masuk akal. 

2. Diadakan tes kompetensi dan kemampuan untuk mencapai suatu jabatan tertentu 

dengan adil dan terbuka. Siapapun yang telah memenuhi syarat mempunyai 

kesempatan yang sama dan adil untuk terpilih. Terpilih artinya walaupun pejabat 

lain diatasnya tidak berkenan dengan orang tersebut, tetapi karena ia yang 

terbaik, maka tidak ada alasan logis untuk menolaknya ataupun memilih orang 

lain. Disinilah peran profesionalisme dikedepankan. 

3. Penerapan akuntabilitas dan transparansi setiap proses bisnis dalam organisasi, 

sehingga memungkinkan monitoring dari setiap pihak, maka penyimpangan 

yang dilakukan oknum-oknum dapat diketahui dan diberikan sanksi tanpa 

kompromi. Oknum yang terbukti bersalah tidak berhak lagi mendapatkan 

penghargaan, sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pegawai yang lain 

agar tidak berani mencoba. Hal yang sama juga diperlakukan pada pegawai yang 

berprestasi, selain diberi reward juga diumumkan untuk memberi efek idol, 

sehingga dapat ditiru oleh pegawai lainnya. 
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B. Auditing dan Opini Audit 

Auditing merupakan suatu proses sistematik untuk memperoleh dan 

mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan 

dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara 

pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta 

penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan (Mulyadi, 2002: 

7). Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya 

adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran dalam semua hal yang 

material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan 

standar akuntansi keuangan Indonesia. Jenis auditing dibagi menjadi tiga, yaitu audit 

laporan keuangan, audit operasional, dan audit ketaatan (Arens dan Loebbecke, 

1997: 4). 

Audit laporan keuangan bertujuan untuk menentukan apakah laporan 

keuangan secara keseluruhan merupakan informasi terukur yang akan diverivikasi 

telah disajikan sesuai kriteria-kriteria tertentu. Pada umumnya adalah prinsip 

akuntansi berlaku umum sebagai kriteria. Asumsi dasar dari suatu audit laporan 

keuangan adalah bahwa laporan tersebut akan dimanfaatkan kelompok-kelompok 

berbeda untuk maksud berbeda, maka jauh lebih efisien mempekerjakan satu auditor 

untuk melaksanakan audit dan membuat simpulan yang dapat diandalkan oleh semua 

pihak, daripada semua pihak melakukan audit sendiri-sendiri. 

Audit operasional merupakan penelaahan atas bagian manapun dari 

prosedur dan metode operasi untuk menilai efisiensi dan efektifitas, kemudian 

setelah proses audit selesai auditor akan memberikan saran kepada manajemen untuk 



 14 

 

memperbaiki jalannya operasi perusahaan. Pelaksanaan audit operasional dan hasil 

yang dilaporkan lebih sulit untuk didefinisikan daripada jenis audit lainnya, karena 

efisiensi dan efektifitas operasi suatu organisasi jauh lebih sulit untuk dievaluasi 

secara obyektif dibandingkan penerapan dan penyajian laporan keuangan sesuai 

dengan prinsip akutansi berlaku umum. Oleh karena audit operasional lebih bersifat 

subyektif, maka auditor operasional cenderung memberikan saran perbaikan prestasi 

daripada melaporkan keberhasilan prestasi kerja perusahaan. Hal ini menyebabkan 

auditor lebih terkesan sebagai konsultan manajemen. 

Audit ketaatan bertujuan mempertimbangkan apakah auditee telah 

mengikuti prosedur atau aturan yang telah ditetapkan pihak yang memiliki otoritas 

lebih tinggi. Suatu audit ketaatan pada perusahaan swasta dapat termasuk penentuan 

apakah para pelaksana akuntansi telah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan, peninjauan tingkat upah menentukan kesesuaian dengan peraturan upah 

minimum, atau pemeriksaan surat perjanjian dengan bank atau kreditur lain untuk 

memastikan bahwa perusahaan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang 

berlaku. Hasil laporan audit ketaatan hanya dilaporkan kepada pimpinan perusahaan, 

karena hasil auditnya merupakan bahan evaluasi perusahaan.  

1. Standar Auditing. Standar auditing atau norma pemeriksaan dapat 

diartikan sebagai sesuatu yang ditentukan oleh penguasa sebagai suatu peraturan atau 

pedoman untuk mengukur kualitas, nilai, kuantitas, berat, luas, dan dalam 

hubungannya dengan auditing, maka standar auditing merupakan suatu mutu 

profesional (professional qualities) auditor independen dan pertimbangan 
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(judgement) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan 

auditor (Munawir, 1997: 30). 

Beberapa standar auditing adalah sebagai berikut: 

a. Standar umum 

1) Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan 

pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. 

2) Dalam segala hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam 

sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. 

3) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib 

mempergunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama.  

b. Standar pekerjaan lapangan 

1) Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten 

mereka harus disupervisi dengan semestinya. 

2) Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh 

dengan merencanakan audit dan menentukan sifat, waktu, dan luasnya 

pengujian-pengujian yang akan dilakukan. 

3) Bukti audit yang kompeten dan cukup harus diperoleh melalui inspeksi, 

pengamatan, pengajuan pernyataan, dan konfirmasi sebagai dasar yang 

memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. 

c. Standar pelaporan 

1) Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disajikan 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 
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2) Laporan auditor harus menunjukkan, dan menyatakan jika ada ketidak-

konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan 

periode berjalan dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi yang 

diterapkan dalam periode sebelumnya. 

3) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang cukup 

memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit. 

4) Laporan audit harus memuat suatu pengutaraan pendapat mengenai laporan 

keuangan secara keseluruhan atau memuat suatu penjelasan yang semestinya. 

Apabila pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan maka, alasan-

alasannya harus dikemukakan. Dalam semua hal yang nama auditor dikaitkan 

dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang 

jelas mengenai sifat pekerjaan auditor yang dilaksanakan. 

2. Laporan dan Opini Audit. Laporan audit merupakan media yang 

dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan masyarakat dan lingkungannya. 

Dalam laporan audit, auditor menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan 

keuangan auditan. Pendapat auditor tersebut disajikan dalam suatu laporan tertulis 

yang umumnya berupa laporan audit bentuk baku. Dalam bentuk baku laporan audit 

terdiri dari tiga paragraf, yaitu paragraf pengantar, paragraf lingkup audit, dan 

paragraf opini (Mulyadi, 2002: 10). 

Dalam paragraf pertama atau paragraf pengantar terdapat tiga kalimat 

utama, yaitu kalimat pertama menjelaskan  objek yang menjadi sasaran auditing, 

kalimat kedua, dan ketiga menjelaskan tanggung jawab manajemen dan auditor. 

Tanggung jawab manajemen adalah menyajikan laporan keuangan, sedangkan 
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tanggung jawab auditor adalah memberikan opini atas laporan keuangan yang 

disajikan oleh manajemen secara independen.  

Paragraf lingkup audit berisi pernyataan auditor bahwa auditnya 

dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh organisasi profesi 

akuntan publik dan beberapa penjelasan tambahan tentang standar auditing tersebut, 

serta suatu pernyataan keyakinan bahwa audit yang dilaksanakan mampu 

memberikan  dasar yang memadai bagi auditor untuk memberikan pendapat atas 

laporan keuangan auditan. 

Paragraf ketiga adalah paragraf opini, yaitu merupakan paragraf yang 

digunakan oleh auditor untuk menyatakan pendapatnya mengenai laporan keuangan 

dalam paragraf pengantar. Dalam paragraf ini auditor menyatakan pendapatnya 

mengenai kewajaran laporan keuangan auditan dalam semua hal yang material yang 

didasarkan atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan tersebut dengan prinsip 

akuntansi berlaku umum. 

Opini audit merupakan pernyataan yang dikeluarkan oleh auditor setelah 

mengaudit laporan keuangan suatu entitas. Terdapat lima jenis pendapat auditor, 

yaitu (Mulyadi, 2002: 18): 

a. Pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) 

Dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor menyatakan bahwa laporan 

keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai 

dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia. Laporan audit dengan 

pendapat wajar tanpa pengecualian diterbitkan oleh auditor jika kondisi berikut 

ini terpenuhi: 
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1) Semua laporan neraca, laba/rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan 

arus kas terdapat dalam laporan keuangan. 

2) Dalam pelaksanaan perikatan, seluruh standar umum dapat dipenuhi oleh 

auditor. 

3) Bukti cukup dapat dikumpulkan oleh auditor, dan auditor telah 

melaksanakan perikatan sedemikian rupa, sehingga memungkinkan untuk 

melakukan tiga standar pekerjaan lapangan. 

4) Laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum 

di Indonesia. 

5) Tidak ada keadaan yang mengharuskan auditor untuk menambah paragraf 

penjelas atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit.  

b. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas (unqualified opinion 

with explanatory language). 

Dalam keadaan tertentu auditor menambahkan suatu paragraf penjelas atau 

bahasa penjelas yang lain dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi 

pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan auditan. Paragraf 

penjelas dicantumkan setelah paragraf pendapat. Keadaan yang menjadi 

penyebab utama ditambahkannya suatu paragraf penjelas atau modifikasi kata-

kata dalam laporan audit baku adalah: 

1) Ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi berlaku umum. 

2) Keraguan besar tentang kelangsungan hidup. 

3) Auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang 

dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 
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4) Penekanan atas suatu hal. 

5) Laporan audit yang melibatkan auditor lain. 

c. Pendapat wajar dengan pengecualian (qualified opinion). 

Pendapat wajar dengan pengecualian diberikan apabila auditee menyajikan 

secara wajar laporan keuangan dalam semua hal yang material sesuai dengan 

prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal 

yang dikecualikan. Pendapat wajar dengan pengecualian diberikan kepada 

perusahaan yang berada dalam kondisi sebagai berikut: 

1) Tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap 

lingkup audit.  

2) Auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip 

akuntansi berlaku umum di Indonesia yang berdampak material dan dia 

bersimpulan untuk tidak menyatakan pendapat tidak wajar. 

d. Pendapat tidak wajar (adverse opinion). 

Pendapat tidak wajar diberikan oleh auditor apabila auditee tidak menyajikan 

secara wajar laporan keuangannya sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku 

umum. Dalam hal ini laporan keuangan yang disajikan manajemen berarti 

tidak/belum sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum. 

e. Tidak memberikan pendapat (disclaimer of opinion). 

Auditor menyatakan tidak memberikan pendapat jika dia tidak melaksanakan 

audit yang berlingkup memadai untuk memungkinkan auditor memberikan 

pendapat atas laporan keuangan. Pendapat ini juga diberikan apabila dia dalam 

kondisi tidak independen dalam hubungannya dengan klien. 
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3. Prinsip Akuntansi Berlaku Umum. Standar pelaporan pertama dalam 

auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa 

laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai 

dengan prinsip akuntansi berterima umum. Badan penyusun standar yang berwenang 

untuk mengeluarkan standar akuntansi di Indonesia adalah IAI yang merupakan 

organisasi profesi akutan Indonesia. Para pemakai laporan keuangan mendasarkan 

keputusan-keputusan mereka atas hasil analisis mereka terhadap informasi yang 

disajikan dalam laporan keuangan. Para investor dan kreditur mempertimbangkan 

resiko investasi mereka atas dasar kemampuan tiap-tiap perusahaan dalam 

menghasilkan laba. Hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan laporan 

keuangan yang dihasilkan oleh berbagai perusahaan. Agar laporan keuangan yang 

dihasilkan oleh berbagai perusahaan dapat dibandingkan antara satu dengan lainnya, 

maka laporan keuangan berbagai perusahaan harus disusun atas dasar prinsip 

akuntansi berlaku umum. 

 

 

C. Going Concern dalam Akuntansi dan Pengauditan 

Berdasarkan penelitian Junaidi dan Hartono (2010) disebutkan bahwa suatu 

asumsi yang mendasari proses akuntasi adalah bahwa perusahaan melaporkan akan 

melanjutkan sebagai suatu kelangsungan usaha (going concern), sehingga suatu 

entitas  dianggap akan mampu mempertahankan usahanya dalam jangka panjang dan 

tidak akan dilikuidasi. Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi 

kelangsungan usaha perusahaan dan akan melanjutkan usahanya di masa depan, 

apabila laporan keuangan tidak disusun  berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, 
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maka kenyataan tersebut harus diungkapkan bersama dasar lain yang digunakan 

dalam penyusunan laporan keuangan serta alasan mengapa asumsi kelangsungan 

usaha tidak dapat digunakan.  

Manajemen bertanggung jawab untuk mempertimbangkan apakah asumsi 

kelangsungan usaha masih layak digunakan dalam menyiapkan laporan keuangan, 

apabila selama ini perusahaan menghasilkan laba dan mempunyai akses ke sumber 

pembiayaan, maka asumsi kelangsungan usaha mungkin dapat disimpulkan tanpa 

analisis yang rinci. Dalam kasus lain manajemen perlu memperhatikan faktor yang 

mempengaruhi profitabilitas masa kini maupun masa depan, jadwal pembayaran 

utang, dan sumber potensial pembiayaan pengganti sebelum dapat menyimpulkan 

bahwa asumsi kelangsungan usaha dapat digunakan. Oleh karena itu perusahaan 

diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara 

material skala usahanya. Jika maksud atau keinginan itu timbul, maka laporan 

keuangan mungkin harus disusun dengan dasar yang berbeda dan dasar yang 

digunakan harus diungkapkan. 

 Petronela (2004) dalam penelitian Santosa dan Wedari (2007) menyatakan 

bahwa  kajian atas going concern dapat dilakukan dengan melihat kondisi internal 

perusahaan yang tercermin dalam profitabilitas, likuiditas, ataupun respon investor 

terhadap perusahaan. Prediksi bangkrut atau tidaknya suatu perusahaan termasuk 

salah satu komponen keputusan tentang going concern. Dengan demikian jika 

perusahaan menurut prediksi dinyatakan dalam kondisi bangkrut, maka prediksi ini 

akan membantu kepastian dalam opini auditor yang berkaitan dengan kelangsungan 

hidup suatu entitas. 
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Kelangsungan hidup entitas dipakai sebagai asumsi dalam pelaporan 

keuangan sepanjang tidak terbukti adanya informasi yang menunjukkan hal yang 

berlawanan. Opini audit going concern merupakan pemberian  pendapat dari auditor 

terkait kesangsian entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Auditor 

bertanggung jawab mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar terhadap 

kemampuan entitas dalam mempertahankan kemampuan hidupnya dalam periode 

waktu pantas, dan tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan keuangan  yang 

sedang diaudit. Pertimbangan auditor atas kemampuan entitas dalam 

mempertahankan kelangsungan hidupnya menjelaskan tanggung jawab auditor dalam 

mengevaluasi apakah terdapat keraguan besar tentang kemampuan entitas untuk 

mempertahankan kelangsungan hidupnya untuk jangka waktu yang layak, dan untuk 

mempertimbangkan kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan, serta untuk 

mencatumkan paragraf penjelasan dalam laporannya yang mencerminkan simpulan. 

Selama pelaksanaan audit, auditor diharapkan mampu melihat hal-hal selain 

yang ditampakkan dalam laporan keuangan seperti masalah eksistensi dan 

kontinuitas entitas. Menurut Solikah (2007) dalam penelitian Siahaan (2010) 

menyatakan bahwa seluruh aktivitas atau transaksi yang telah terjadi dan yang akan 

terjadi secara implisit terkandung dalam laporan keuangan. Petronila (2007) dalam 

penelitian Setiawan (2011) menyebutkan bahwa laporan keuangan harus mampu 

memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan yang sudah terjadi dan akan 

terjadi. Pada saat auditor menetapkan bahwa ada keragu-raguan yang besar terhadap 

kemampuan klien untuk melanjutkan usahanya (going concern), auditor perlu 

menyampaikan kondisi tersebut dalam laporan auditnya. Dengan adanya keragu-
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raguan tesebut, maka auditor dapat memberikan opini audit going concern (opini 

modifikasi). 

 

 

D. Financial Distress  

Financial distress atau kondisi kesulitan keuangan perusahaan adalah 

sebuah kondisi di mana perusahaan tidak dapat memenuhi atau memiliki kesulitan 

membayar kewajiban keuangannya kepada kreditur. Kesempatan kesulitan keuangan 

meningkat ketika perusahaan memiliki biaya tetap tinggi, aset tidak likuid, atau 

pendapatan yang sensitif terhadap kemerosotan kondisi  ekonomi. Penelitian 

Ramadhany (2004) menerangkan bahwa kondisi keuangan perusahaan 

menggambarkan tingkat kesehatan perusahaan sesungguhnya, sedangkan menurut 

penelitian Santosa dan Wedari (2007) menyatakan bahwa kondisi keuangan 

perusahaan digambarkan dengan rasio keuangan yang dapat memberikan indikasi 

apakah perusahaan dalam kondisi baik (sehat) atau dalam kondisi buruk (sakit). 

Penelitian Januarti (2009) mengungkapkan bahwa perusahaan yang 

mengalami financial distress justru tidak mendapatkan opini audit going concern, 

sedangkan hasil penelitian Setyarno, dkk (2006) menyebutkan bahwa auditor hampir 

tidak pernah mengeluarkan opini audit going concern pada perusahaan yang tidak 

mengalami kesulitan keuangan (financial distress). Penemuan ini juga didukung oleh 

penelitian Fany dan Saputra (2005), serta Ramadhany (2004). Altman dan Mc Gough 

(1974) dalam penelitian Fanny dan Saputra (2005) menemukan bahwa tingkat 

prediksi kebangkrutan dengan menggunakan suatu model prediksi mencapai tingkat 

keakuratan 82% dan menyarankan penggunaan model prediksi kebangkrutan sebagai 
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alat bantu auditor untuk memutuskan kemampuan perusahaan mempertahankan 

kelangsungan hidupnya. Penggunaan model prediksi kebangkrutan yang 

dikembangkan oleh Altman mempengaruhi ketepatan pemberian opini audit. Hal ini 

menunjukkan bahwa perusahaan yang terancam bangkrut berpeluang mendapatkan 

opini audit going concern dari auditor. Altman (1993) dalam penelitian Fany dan 

Saputra (2005) menyatakan bahwa saat ini model prediksi Z-Score masih lebih 

banyak digunakan oleh para peneliti, praktisi, serta para akademisi di bidang 

akuntansi dibandingkan model prediksi kebangkrutan lainnya. Adapun model 

(formula) dalam penelitian yang dikembangkan Altman (1993) dalam penelitian 

Fany dan Saputra (2005) adalah: 

 

Z= 1.2Z1 + 1.4Z2 + 3.3Z3 + 0.6Z4 + 0.999Z5 

Di mana: 

Z1 = working capital/total asset 

Z2 = retained earnings/total asset 

Z3 = earnings before interest and taxes/total asset 

Z4 = market capitalization/book value of debt 

Z5 = sales/total asset 

Model yang telah dikembangkan oleh Altman ini mengalami suatu revisi. 

Revisi yang dilakukan oleh Altman merupakan penyesuaian yang dilakukan agar 

model prediksi kebangkrutan ini tidak hanya untuk perusahaan-perusahaan 

manufaktur yang go public melainkan juga dapat diaplikasikan untuk perusahaan-

perusahaan di sektor swasta. Model yang lama mengalami perubahan pada salah satu 

variabel yang digunakan menjadi: 
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Z’ = 0.717Z1 + 0.874Z2 + 3.107Z3 + 0.420Z4 + 0.998Z5 

Di mana: 

Z1 = working capital/total asset 

Z2 = retained earnings/total asset 

Z3 = earnings before interest and taxes/total asset 

Z4 = book value of equity/book value of debt 

Z5 = sales/total asset.  

Z-Score yang dikembangkan Altman tersebut selain dapat digunakan untuk 

menentukan kecenderungan kebangkrutan juga dapat digunakan sebagai ukuran dari 

keseluruhan kinerja keuangan perusahaan. Hal yang menarik mengenai Z-Score 

adalah keandalannya sebagai alat analisis tanpa memperhatikan bagaimana ukuran 

perusahaan. Meskipun seandainya perusahaan sangat makmur, apabila Z-Score mulai 

turun dengan tajam, hal itu menunjukkan adanya indikasi bahwa perusahaan harus 

waspada terhadap kebangkrutan. Apabila perusahaan baru saja survive, maka Z-

Score bisa digunakan untuk membantu mengevaluasi dampak yang telah 

diperhitungkan dari perubahan upaya-upaya manajemen perusahaan. Definisi dari 

kelima rasio yang dikembangkan Altman tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Rasio Z1 menunjukkan rasio modal kerja terhadap total harta atau ratio working 

capital to total assets. Rasio Z1 digunakan untuk mengukur likuiditas aktiva 

perusahaan relatif terhadap total kapitalisasinya. Aktiva likuid bersih atau modal 

kerja didefinisikan sebagai aktiva lancar dikurangi total kewajiban lancar. 

2. Rasio Z2 menunjukkan rasio laba ditahan terhadap total harta atau ratio retained 

earnings to total asset. Rasio Z2 digunakan untuk mengukur profitabilitas 
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kumulatif. Pada beberapa tingkat, rasio ini juga mencerminkan umur 

perusahaan, karena semakin muda perusahaan berakibat semakin sedikit pula 

waktu yang dimilikinya untuk membangun laba kumulatif. 

3. Rasio Z3 menunjukkan rasio pendapatan sebelum pajak dan bunga terhadap total 

harta atau ratio earning before interest and tax to total assets. Rasio Z3 

digunakan untuk mengukur produktivitas yang sebenarnya dari aktiva 

perusahaan. Rasio ini juga dapat digunakan untuk mengukur kemampuan laba, 

yaitu tingkat pengembalian dari aktiva yang dihitung dengan membagi laba 

sebelum bunga dan pajak atau earning before interest and tax (EBIT) dengan 

total aktiva pada neraca akhir tahun. Apabila rasio ini lebih besar dari rata-rata 

tingkat bunga yang dibayar, maka perusahaan menghasilkan uang yang lebih 

banyak daripada bunga pinjaman. 

4. Rasio Z4 menunjukkan rasio nilai pasar ekuitas terhadap nilai buku dari utang 

atau ratio market capitalization to book value of total debt. Rasio Z4 digunakan 

untuk mengukur seberapa banyak aktiva perusahaan dapat turun nilainya 

sebelum jumlah utang lebih besar daripada aktivanya dan perusahaan menjadi 

pailit. Nilai pasar ekuitas adalah jumlah saham perusahaan dikalikan dengan 

harga pasar per lembar sahamnya. 

5. Rasio Z5 menunjukkan rasio penjualan terhadap total harta atau ratio sales to 

total assets. Rasio Z5 digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen 

dalam menghadapi kondisi persaingan.  

Sawer (2005) dalam penelitian Siahaan (2010) menyatakan bahwa untuk 

menghitung Z-Score dapat dilakukan dengan menghitung angka-angka kelima rasio 
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yang diambil dari laporan keuangan. Dengan cara mengalikan angka-angka tersebut 

dengan koefisien yang diturunkan Altman, kemudian hasilnya dijumlahkan. 

Penelitian yang dilakukan Altman untuk perusahaan yang bangkrut dan tidak 

bangkrut menunjukkan nilai tertentu. Kriteria yang digunakan untuk memprediksi 

kebangkrutan perusahaan dengan model diskriminan adalah dengan melihat zone of 

ignorance, yaitu daerah nilai Z yang dikategorikan sebagaimana terlihat pada tabel 

II.1. 

 

Tabel II.1 

KRITERIA TITIK CUT OFF MODEL Z-SCORE 

Kriteria Nilai Z 

Tidak bangkrut/sehat jika Z lebih dari (>) 2,99 

Bangkrut jika Z kurang dari (<) 1,81 

Daerah rawan bangkrut (grey area) 1,81-2,99 

Sumber: Sawer (2005) dalam penelitian Siahaan (2010) 

 

 

E. Debt Default (Kegagalan Membayar Utang) 

Penelitian Januarti (2009) menyatakan bahwa kegagalan dalam memenuhi 

kewajiban pokok atau bunga merupakan indikator going concern yang banyak 

digunakan oleh auditor dalam menilai kelangsungan hidup suatu perusahaan. 

Manfaat status default utang sebelumnya telah diteliti oleh Chen dan Church (1992) 

dalam penelitian Praptitorini dan Januarti (2007) di mana penelitian tersebut 

menemukan bahwa ada hubungan yang kuat antara status default terhadap opini 

going concern. Semenjak auditor lebih cenderung disalahkan karena tidak berhasil 
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mengeluarkan opini going concern setelah peristiwa-peristiwa yang menyarankan 

bahwa opini seperti itu mungkin telah sesuai, biaya kegagalan untuk mengeluarkan 

opini going concern ketika perusahaan dalam keadaan default tinggi sekali. Oleh 

karenanya diharapkan status default dapat meningkatkan kemungkinan auditor 

mengeluarkan laporan going concern.  

Penelitian Ramadhany (2004) menyatakan bahwa debt default berpengaruh 

positif terhadap penerimaan opini going concern. Hasil penelitian ini konsisten 

dengan penelitian Praptitorini dan Januarti (2007) dan penelitian Januarti (2010). Hal 

ini menunjukkan semakin tinggi tingkat kegagalan perusahaan dalam membayar 

utang pokoknya pada tanggal jatuh tempo, maka semakin besar pula kemungkinan 

mendapatkan opini audit going concern.  

 

 

F. Auditor Reputation (Reputasi Auditor) 

Reputasi auditor merupakan prestasi dan kepercayaan publik yang 

disandang auditor atas nama besar yang dimiliki auditor tersebut. Menurut penelitian 

Junaidi dan Hartanto (2010) disebutkan bahwa auditor bertaggung jawab untuk 

menyediakan informasi yang berkualitas tinggi yang bermanfaat bagi pengambilan 

keputusan, sehingga auditor yang reputasinya baik cenderung akan menerbitkan 

opini audit going concern (modifikasi) jika klien terdapat masalah berkaitan dengan 

kelangsungan usahanya atau going concern. Reputasi auditor menunjukkan 

kepercayaan publikasi dan prestasi yang disandang auditor atas nama besar yang 

dimiliki KAP tersebut. Craswell, et al (1995) dalam penelitian Fanny dan Saputra 

(2005) menyatakan bahwa klien biasanya mempersepsikan bahwa auditor yang 
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berasal dari KAP besar (internasional) yang memiliki kualitas lebih tinggi, karena 

auditor tersebut memiliki karakteristik yang dapat dikaitkan dengan kualitas, yaitu 

pelatihan, pengakuan internasional, serta peer review (penilaian rekan sejawat).  

Dalam penelitian Fanny dan Saputra (2005) disebutkan bahwa reputasi 

auditor tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. Berbeda 

dengan hasil penelitian Junaidi dan Hartono (2010) yang menyebutkan bahwa 

reputasi auditor berpengaruh terhadap opini audit going concern, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa auditor skala besar cenderung menerbitkan opini audit going 

concern dibandingkan auditor skala kecil. 

 

 

G. Firm Size (Ukuran Perusahaan) 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala di mana dapat diklasifikasikan besar 

kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, log size, nilai pasar 

saham, dan lain-lain. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam tiga 

kategori yaitu perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah (medium size) 

dan perusahaan kecil (small firm). Penentuan ukuran perusahaan ini didasarkan 

kepada total aset perusahaan menurut  Machfoedz (1994) dalam penelitian Siahaan 

(2010). 

Dalam penelitian Junaidi dan Hartanto (2010) disebutkan bahwa ukuran 

perusahaan dapat dilihat dari kondisi keuangan perusahaan misalnya besarnya aset 

total. Penelitian Januarti (2009) menyatakan bahwa perusahaan dengan pertumbuhan 

yang positif memberikan suatu tanda bahwa ukuran perusahaan tersebut semakin 

berkembang dan mengurangi kearah kebangkrutan. Mutchler (1985) dalam penelitian 
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Santosa dan Wedari (2007) menyatakan bahwa auditor telah sering mengeluarkan 

opini audit going concern pada perusahaan kecil, karena auditor mempercayai  

bahwa perusahaan besar dapat menyelesaikan kesulitan-kesulitan keuangan yang 

dihadapinya daripada perusahaan kecil. 

Penelitian Junaidi dan Hartanto (2010) menemukan bahwa ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh dengan penerimaan opini audit going concern. Hal 

tersebut berbeda dengan hasil penelitian Santosa dan Wedari (2007) dan penelitian 

Januarti (2009) yang mengemukakan bahwa opini audit going concern dipengaruhi 

ukuran perusahaan. Dengan demikian semakin besar ukuran perusahaan, maka akan 

semakin kecil mendapatkan opini audit going concern.  

 

 

H. Penelitian Terdahulu 

Januarti (2009) dalam penelitiannya menyatakan bahwa financial distress 

tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. Hal ini 

mengindikasikan bahwa perusahaan yang mengalami financial distress justru tidak 

mendapat opini audit going concern. perusahaan yang mengalami default akan 

menerima opini audit going concern. Besaran perusahaan yang diukur dengan in 

sales juga signifikan dan bertanda negatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

perusahaan yang besar penjualannya akan lebih mampu dalam mengatasi kesulitan, 

yang pada akhirnya tidak akan mudah menerima opini audit going concern. Auditor 

yang memiliki reputasi baik akan cenderung untuk mempertahankan kualitas 

auditnya agar reputasinya terjaga dan tidak kehilangan klien, kemudian variabel 

kualitas audit yang diproksikan dengan spesialisasi audit juga signifikan. Dengan 
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spesialisasinya auditor akan lebih baik dalam memberikan opini, karena mereka 

mempunyai kemampuan dalam bidangnya sehingga dapat mempertahankan kualitas 

kerjanya.  

Junaidi dan Hartono (2010) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa 

reputasi auditor berpengaruh pada opini going concern, apabila semakin besar 

reputasi kantor akuntan publik, maka akan mengakibatkan semakin besar pula 

kualitas audit yang diberikannya. Selain itu ukuran perusahaan juga tidak 

berpengaruh terhadap opini audit going concern yang diberikan oleh auditor. 

Semakin besar perusahaan yang diaudit, maka kualitas audit yang diberikan KAP 

juga semakin besar. Artinya KAP dalam melaksanakan auditing tidak terpengaruh 

terhadap ukuran perusahaan yang mungkin memberikan fee yang lebih besar 

dibandingkan perusahaan yang kecil. 

Dalam penelitian Santosa dan Wedari (2007) menyebutkan bahwa kondisi 

keuangan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan penerimaan opini audit going 

concern di mana variabel kondisi keuangan perusahaan diproksikan dengan the 

Altman model dan the springate model. Semakin baik kondisi keuangan perusahaan, 

maka semakin kecil kemungkinan bagi auditor untuk memberi opini audit going 

concern. Variabel kualitas auditor yang diproksikan dengan skala auditor tidak 

berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. Ukuran perusahaan 

diukur dengan logaritma natural atas total aset tidak berpengaruh terhadap 

penerimaan opini audit going concern. Besar/kecilnya ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap kecenderungan pemberian opini audit, karena auditor lebih 

mementingkan kualitas dan reputasinya daripada fee yang diterima dari klien. 
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Praptitorini dan Januarti (2007) dalam penelitianya menemukan bahwa debt 

default atau kegagalan dalam pelunasan kewajiban pokok beserta bunganya 

berpengaruh dalam kecenderungan penerimaan opini audit going concern. 

Perusahaan yang mengalami debt default cenderung menerima opini audit going 

concern. Financial distress yang diprediksi dengan BANKRUPT yang diukur 

dengan persamaan revised Altman berpengaruh terhadap penerimaan opini audit 

going concern.  Kualitas audit yang diproksikan dengan audit spesialis tidak 

berpengaruh terhadap opini audit going concern. Audit spesialis dapat membangun 

reputasi auditor, dan auditor dengan reputasi baik cenderung memberikan kualitas 

audit untuk mempertahankan reputasinya dan audit spesialis juga cenderung 

memberikan opini yang berkualitas sesuai spesialisasi auditor. 

Penelitian Tamba dan Siregar (2008) menyebutkan bahwa debt default 

berpengaruh positif terhadap penerimaan opini going concern. Variabel kualitas 

audit yang diproksikan dengan besaran KAP menunjukkan pengaruh negatif dan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini going concern. Artinya 

tanda negatif pada koefisien kualitas audit menunjukkan bahwa perusahaan 

cenderung tidak memperoleh opini going concern ketika menggunakan jasa KAP 

dengan skala besar, sementara perusahaan yang menggunakan jasa kantor akuntan 

publik dengan non skala besar cenderung memperoleh  opini audit going concern. 

 

 

I. Hipotesis 

1. Financial Distress. Kondisi keuangan merupakan gambaran atas kinerja 

sebuah perusahaan. Media yang dapat dipakai untuk meneliti kondisi kesehatan 
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perusahaan adalah laporan keuangan yang terdiri dari neraca, perhitungan laba/rugi, 

ikhtisar laba yang ditahan, dan laporan posisi keuangan. Mc Keown (1991) dalam 

penelitian Siahaan (2010) menyatakan bahwa semakin memburuk atau terganggu 

kondisi perusahaan maka akan semakin besar kemungkinan peusahaan menerima 

opini audit going concern. Sebaliknya perusahaan yang tidak pernah mengalami 

kesulitan keuangan, auditor tidak pernah memberikan opini audit going concern. 

Prediksi tentang kemungkinan bangkrut atau tidaknya suatu perusahaan termasuk 

salah satu komponen keputusan tentang going concern. Menurut Mc Keown, et al 

(1991) dalam penelitian Januarti (2009) menemukan bukti bahwa auditor hampir 

tidak pernah mengeluarkan opini going concern pada perusahaan yang tidak 

mengalami financial distress. Menurut Fleak and Wilson (1994) dalam penelitian 

Januarti (2009) menyatakan bahwa opini audit going concern yang tidak diinginkan 

ini mengakibatkan jatuhnya harga saham. Hal tersebut menunjukkan gejala 

kebangkrutan perusahaan dan akan menyebabkan perusahaan sulit untuk 

mendapatkan modal. Dari uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini 

adalah: 

H1: Kondisi keuangan perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap 

penerimaan opini audit going concern.  

2. Debt Default. Ketika utang perusahaan sudah sangat besar, maka aliran 

kas perusahaan tentunya banyak dialokasikan untuk menutupi utangnya, sehingga 

akan mengganggu kelangsungan operasi perusahaan. Apabila utang ini tidak mampu 

dilunasi, maka kreditur akan memberikan status default. Kegagalan perusahaan 

dalam membayar utang (debt default) berpengaruh positif terhadap kecenderungan 
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penerimaan opini audit going concern. Penemuan ini didukung juga oleh penelitian 

Januarti (2009) dan penelitian Ramadhany (2004). Menurut Chen dan Church (1992) 

dalam penelitian Januarti (2009) disebutkan bahwa kesulitan dalam mentaati 

persetujuan hutang, fakta-fakta pembayaran yang lalai atau pelanggaran perjanjian, 

memperjelas masalah going concern suatu perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, 

maka hipotesis selanjutnya adalah: 

H2:  Debt default berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan opini  

going concern. 

3. Reputasi Auditor. Reputasi auditor merupakan prestasi dan 

kepercayaan publik yang disandang auditor atas nama besar yang 

dimiliki auditor tersebut. Dalam penelitian ini reputasi auditor 

diproksikan dengan ukuran kantor akuntan publik. Craswell, et al (1995) 

dalam penelitian Fanny dan Saputra (2005) menyatakan bahwa klien biasanya 

mempersepsikan bahwa auditor yang berasal dari KAP besar dan yang memiliki 

afiliasi dengan KAP internasionallah yang memiliki kualitas yang lebih tinggi karena 

auditor tersebut memiliki karakteristik yang dapat dikaitkan dengan kualitas, seperti 

pelatihan, pengakuan internasional, serta adanya peer review. Auditor yang memiliki 

reputasi dan nama besar dapat menyediakan kualitas audit yang lebih baik, termasuk 

dalam mengungkapkan masalah going concern demi menjaga reputasi mereka. 

Penelitian Junaidi dan Hartono (2010) menyatakan bahwa reputasi auditor 

berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis selanjutnya adalah: 
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H3: Reputasi auditor berpengaruh positif  signifikan terhadap penerimaan opini 

audit going concern. 

4. Ukuran Perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan suatu skala 

dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut 

berbagai cara, antara lain: total aktiva, log size, nilai pasar 

saham, dan lain-lain. Mutchler (1985) dalam penelitian Santosa dan 

Wedari (2007) menyatakan bahwa auditor lebih sering mengeluarkan 

modifikasi opini audit going concern pada perusahaan yang lebih 

kecil, hal ini dimungkinkan karena auditor mempercayai bahwa 

perusahaan yang lebih besar dapat menyelesaikan kesulitan-kesulitan 

keuangan yang dihadapinya daripada perusahaan yang lebih kecil. 

Carcello dan Neal (2000) dalam Setyarno, dkk., (2006) dan Santosa 

(2007) menemukan bahwa ada hubungan negatif antara ukuran perusahaan 

dengan penerimaan opini audit going concern. Hasil penelitian tersebut 

didukung oleh penelitian Januarti (2009) yang menyatakan ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit going concern. Berdasarkan 

uraian tersebut, maka hipotesis selanjutnya adalah: 

H4: Ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penerimaan 

opini audit going concern. 

 

 

J. Kerangka teoritis 
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Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat diambil kerangka teoritis dari 

penelitan ini yang ditunjukkan pada gambar II.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam penelitian ini financial distress diprediksi akan berpengaruh positif 

signifikan terhadap kecenderungan penerimaan opini audit going concern. Semakin 

tinggi tingkat keburukkan kondisi keuangan perusahaan, maka semakin besar pula 

perusahaan tersebut akan mendapatkan opini audit going concern. 

Dalam penelitian ini diprediksi debt default atau kegagalan perusahaan 

dalam melunasi kewajiban pokok dan bunganya akan berpengaruh secara positif 

signifikan terhadap kecenderungan penerimaan opini audit going concern. Jika 

kondisi perusahaan semakin sulit dalam melunasi kewajiban pokok dan bunganya, 

sehingga perusahaan berstatus default, maka akan semakin berpeluang untuk 

menerima opini audit going concern. 

Penelitian ini memprediksi variabel reputasi auditor akan berpengaruh 

positif signifikan terhadap kecenderungan penerimaan opini audit going concern. 

Apabila KAP memiliki skala yang besar atau memiliki reputasi yang baik, maka 

KAP tersebut cenderung memberikan opini audit going concern. 

Dalam penelitian ini juga diprediksi variabel ukuran perusahaan akan 

berpengaruh secara negative signifikan terhadap kecenderungan penerimaan opini 

audit going concern. Artinya perusahaan semakin kecil ukuran peusahaan, maka 

Financial Distress 

Debt Default 

Ukuran 

Perusahaan 

Reputasi Auditor 

Opini Audit 

Going 

Concern 

Gambar II.1. Kerangka Teoritis Penelitian 
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akan semakin besar kemungkinan menerima opini audit going concern, karena 

perusahaan yang berskala besar cenderung lebih setabil dalam mengatasi kondisi 

keuangannya apabila mengalami financial distress. 

Dan secara keseluruhan penelitian ini memprediksi bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi kecenderungan penerimaan opini audit going concern, yaitu 

financial distress, debt default, reputasi auditor, dan ukuran perusahaan. 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Populasi dan Sampling 

Populasi mengacu pada sekelompok orang, kejadian (event), atau sesuatu 

yang menarik perhatian peneliti untuk melakukan investigasi (Sekaran, 2009: 121). 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan populasi yang digunakan 

adalah seluruh auditee manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2006- 2009.  

Sampel adalah bagian dari populasi yang terdiri dari elemen-elemen yang 

diharapkan memiliki karakteristik yang mewakili populasinya (Sekaran, 2009: 123). 

Sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling, yaitu mengambil sampel 

yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan maksud dan tujuan penelitian. 

Adapun sampel dalam penelitian ini dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Auditee terdaftar di BEI selama periode penelitian 2006-2009 dan sudah 

terdaftar di BEI sebelum 1 Januari 2006. 
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2. Auditee tidak keluar (delisting) dari daftar  di BEI selama periode  penelitian 

2006-2009, yang meliputi: 

a. Mengalami laba bersih setelah pajak yang negatif sekurang-kurangnya dua 

periode laporan keuangan selama periode penelitian 2006-2009. 

b. Data yang dibutuhkan tersedia dengan lengkap dan menerbitkan laporan 

keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen selama periode 

penelitian 2006-2009. 

B. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data 

sekunder adalah data yang telah ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh 

peneliti (Sekaran, 2009: 65). Data sekunder yang digunakan berasal dari Indonesian 

Capital Market Directory (ICMD) dan data laporan keuangan auditan dari BEI pada 

tahun 2006, 2007, 2008, dan 2009 yang diunduh melalui www.idx.co.id. 

 

 

C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel Dependen. Variabel adalah apapun yang dapat membedakan 

atau membawa variasi pada nilai (Sekaran, 2009: 115). Variabel dependen atau 

variable terikat merupakan variabel utama yang menjadi faktor yang berlaku pada 

investigasi. Melalui analisis terhadap variabel terikat (yaitu menemukan vaiabel yang 

mempengaruhinya), adalah mungkin untuk menemukan jawaban atau solusi atas 

masalah (Sekaran, 2009: 116). Opini audit going concern merupakan variabel 

independen dalam penelitin ini. Opini tersebut merupakan variabel dikotomus yang 

diberi kode 1, sedangkan opini audit non going concern diberi kode 0.  

37 
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Opini audit going concern merupakan opini audit dengan paragraf 

penjelasan mengenai pertimbangan auditor bahwa terdapat ketidakmampuan atau 

ketidakpastian signifikan atas kelangsungan hidup perusahaan dalam menjalankan 

operasinya pada masa mendatang. Termasuk dalam opini audit  going concern, yaitu 

going concern unqualified opinion with explanatory language, going concern 

qualified opinion, going concern adverse opinion, dan going concern disclaimer 

opinion, Sedangkan opini audit non going concern, yaitu unqualified opinion report. 

Opini audit going concern diberikan auditor dengan berbagai macam 

pertimbangan atas kelangsungan hidup suatu entitas. Apabila entitas mengalami 

berbagai macam kondisi yang menyebabkan keraguan atas kelangsungan usahanya, 

seperti mengalami rugi usaha berturut-turut, ketidak mampuan melunasi utang dan 

bunganya, kehilangan pelanggan utama, dan bencana alam yang tidak diasuransikan, 

maka auditor harus meminta rencana manajemen untuk mengatasi kondisi tersebut. 

Apabila auditor menyatakan simpulan bahwa rencana manajemen dapat secara 

efektif dilaksanakan, maka auditor harus mempertimbangkan mengenai kecukupan 

atas pengungkapan hal tersebut (IAPI, 2011: 341.6). 

Apabila auditor memiliki simpulan bahwa pengungkapan tersebut memadai, 

maka auditor akan memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa 

penjelas tentang kemampuan perusahaan tersebut dalam mempertahankan 

kelangsungan hidupnya. Jika auditor menilai pengungkapan tersebut tidak memadai, 

maka auditor akan memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat 

tidak wajar, dan apabila perusahaan tidak memiliki rencana manajemen, atau rencana 
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manajemen dinilai kurang efektif, maka auditor akan memilih untuk tidak 

memberikan pendapat (IAPI, 2011:341.7) 

2. Variabel Independen. Variabel independen atau bebas adalah variabel 

yang mempengaruhi variabel terikat, baik secara positif atau secara negatif (Sekaran, 

2009: 118). Variabel independen dalam penelitian ini adalah: 

a. Financial Distress 

Kondisi keuangan perusahaan adalah suatu tampilan atau keadaan secara utuh 

atas keuangan perusahaan selama periode atau kurun waktu tertentu, yang 

merupakan gambaran atas kinerja sebuah perusahaan. Kondisi keuangan diukur 

dengan menggunakan model prediksi kebangkrutan revised Altman. Revised 

Altman juga terkenal dengan istilah Z-score yang merupakan suatu formula yang 

dikembangkan oleh Altman untuk mendeteksi 38 kebangkrutan perusahaan pada 

beberapa periode sebelum terjadinya kebangkrutan. Formulanya adalah: 

 

Z = 0,717Z1 + 0,874Z2 + 3,107Z3 + 0,420Z4 + 0,998Z5 

 

Keterangan: 

Z1 = Working capital/Total assets 

Z2 = Retained earnings/Total assets 

Z3 = Earnings before interest and taxes/Total assets 

Z4 = Book value of equity/Book value of debt 

Z5 = Sales/Total assets 
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Nilai Z diperoleh dengan menghitung kelima rasio tersebut berdasarkan data 

pada neraca dan laporan laba/rugi dikalikan dengan koefisien masing-masing 

rasio, kemudian dijumlahkan dengan hasilnya. 

b. Debt Default 

Penelitian Januarti (2009) menyatakan bahwa debt default merupakan kegagalan 

dalam memenuhi kewajiban pokok dan bunga. Variabel ini diukur dengan 

menggunakan variabel dummy. Kode 1 diberikan jika perusahaan dalam status 

debt default, dan kode 0 jika perusahaan tidak mengalami debt default. Pada 

laporan keuangan, status debt default dapat dilihat dalam laporan auditor 

independennya. Menurut Chen dan Chruch (1992) dalam penelitian Dayanti 

(2010) menyatakan bahwa indikator sebuah perusahaan dapat dikatakan default 

apabila memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut: 

1) Perusahaan tidak dapat atau lalai dalam membayar utang pokok atau 

bunga. 

2) Persetujuan perjanjian utang dilanggar (pelanggaran tersebut tidak dituntut 

atau telah dituntut kreditor untuk masa kurang dari satu tahun). 

3) Perusahaan sedang dalam proses negoisasi restrukturisasi utang yang jatuh 

tempo. 

c. Reputasi Auditor  

dalam penelitian ini reputasi auditor diproksikan dengan ukuran KAP yang 

termasuk kategori the big four. Penentuan KAP the big four berdasarkan 

peringkat pendapatan, dan jumlah pegawai KAP yang beroperasi secara 

internasional yang diperoleh melalui www.wikipedia.com. Variabel ini diukur 
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menggunakan variabel dummy. KAP yang termasuk kategori the big four 

auditors akan diberi kode 1, sedangkan jika tidak termasuk kategori the big four 

auditors akan diberi kode 0. KAP big four yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

1) KAP yang berafiliasi dengan Price Water House Coopers (PWC). 

2) KAP yang berafiliasi dengan Delloitte Touche Tohmatsu. 

3) KAP yang berafiliasi dengan Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG). 

4) KAP yang berafiliasi dengan Ernest and Young (EY).  
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d. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan didefinisikan sebagai suatu skala, di mana dapat 

diklasifikasikan besar/kecilnya perusahaan. Hal ini seperti yang disebutkan 

dalam penelitian Junaidi dan Hartato (2010) bahwa ukuran perusahaan diukur 

dengan menggunakan natural log dari aset total perusahaan (ln total asset). 

 

 

D. Metode Analisis Data 

1. Analisis Deskritif. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk 

mengetahui karakteristik sampel yang digunakan dan menggambarkan variabel-

variabel dalam penelitian. Analisis statistik deskriptif meliputi jumlah sampel, nilai 

minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi. 

2. Analisis Inferensial. Analisis satatistik inferensial digunakan untuk 

pengujian hipotesis yang diajukan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini 

menggunakan analisis multivariat dengan menggunakan regresi logistik (logistic 

regresion), yang variabel bebasnya merupakan kombinasi antara variabel kontinyu  

(metric) dan kategorial (non metric). Regresi logistik adalah regresi yang digunakan 

untuk menguji sejauhmana probibalitas terjadinya variabel dependen dapat diprediksi 

dengan variabel independen. Pada teknik analisis regresi logistik tidak memerlukan 

lagi uji normalitas dan uji asumsi klasik pada variabel bebasnya (Ghozali, 2009:71). 

Menurut Gujarati (2003) dalam penelitian Setyarno, dkk (2006) menyatakan bahwa 

regresi logistik juga mengabaikan heteroscedacity, artinya variabel dependen tidak 

memerlukan homoscedacity untuk masing-masing variabel independennya.  
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Model regresi logistik yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian 

adalah sebagai berikut: 

 

OGC = α + β1 FD + β2 DEBT + β3  REPT + β4 SIZE + e 

 

Adapun rumus tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

OGC = Opini going concern (variabel dummy, nilai 1 apabila 

memperoleh opini going concern, dan 0  jika opini non going 

concern) 

α = Kostanta 

FD = Financial distress menggunakan model revised Altman 

DEBT = Debt default (variabel dummy, nilai 1 apabila perusahaan 

dalam keadaan default, dan 0 jika tidak default) 

REPT  = Reputasi auditor (KAP), (variabel dummy, nilai 1 apabila 

KAP big four, dan 0 jika non big four) 

SIZE = Ukuran perusahaan diukur dengan natural log total aset 

e =  Error/kesalahan residual 

Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan tahapan 

sebagai berikut: 

a. Menilai Model Fit (Overall Model Fit Test)  

Uji ini digunakan untuk menilai model yang telah dihipotesiskan telah fit atau 

tidak dengan data. Hipotesis untuk menilai model fit adalah: 

H0 : Model yang dihipotesiskan fit dengan data 

H1 : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data 
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Dari hipotesis tersebut agar model dapat dikatakan fit dengan data, maka H0 

harus diterima. Statistik yang digunakan berdasarkan  Likelihood. Likelihood L 

dari model adalah probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan 

menggambarkan data input. Untuk menguji hipotesis nol dan alternatif, maka L 

ditransformasikan menjadi -2 Log L.  

Hasil dari Statistical Product and Service Solutions (SPSS) akan memberikan 

dua nilai dari -2 Log L, yaitu:  

1) Untuk model yang hanya memasukkan konstanta.  

2) Untuk model dengan konstanta dan variabel bebas.  

Adanya pengurangan nilai antara -2 Log L awal dengan nilai -2LogL pada 

langkah berikutnya menunjukkan bahwa model yang dihipotesiskan fit dengan 

data (Ghozali, 2009: 79). 

b. Menganalisis Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabilitas 

variabel-variabel independen mampu memperjelas variabilitas variabel 

dependen. Besarnya nilai koefesien determinasi pada model regresi logistik 

ditunjukkan oleh nilai Nagelkerke R Square. nilai Nagelkerke R Square dapat 

diinterpretasikan seperti nilai R Square pada regresi berganda. Nilai ini didapat 

dengan cara membagi nilai Cox & Snell R Square dengan nilai maksimumnya. 

c. Menilai Kelayakan Model Regresi 

Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan Hosmer and Lemeshow’s 

Goodness of Fit Test. Model ini untuk menguji hipotesis nol bahwa data empiris 
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sesuai dengan model. Jika tidak ada perbedaaan antara model dengan data, maka 

model dapat dikatakan fit. 

Adapun hasilnya adalah sebagai berikut (Ghozali, 2009:79): 

1) Jika nilai statistik Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test sama 

dengan atau kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara 

model dengan nilai observasinya,  sehingga goodness fit model dapat 

dikatakan tidak baik. Hal tersebut dikarenakan model tidak dapat 

memprediksi nilai observasinya. 

2) Jika nilai statistik Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test lebih besar 

dari 0,05, maka model dikatakan mampu memprediksi nilai observasinya atau 

model dapat diterima, karena sesuai dengan teorinya. 

d. Matriks Klasifikasi Model 

Matrik klasifikasi logistik dapat dilihat pada Classification Table. Matrik 

klasifikasi menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi untuk 

memprediksi kemungkinan penerimaan opini audit going concern pada 

perusahaan manufaktur.  

e. Estimasi Parameter dan Interpretasinya 

Estimasi parameter dapat dilihat melalui koefisien regresi. Koefisien regresi dari 

tiap variabel-variabel yang diuji menunjukkan bentuk hubungan antara variabel 

yang satu dengan yang lainnya. Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara 

membandingkan antara nilai probabilitas. Apabila terlihat angka signifikan lebih 

kecil dari 0,05, maka koefisien regresi adalah signifikan pada tingkat 5%. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, yang artinya variabel 
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bebas berpengaruh secara signifikan terhadap terjadinya variabel terikat. 

Sebaliknya, jika angka signifikansi lebih besar dari 0,05, maka berarti H0 

diterima dan H1 ditolak, sehingga dapat dikatakan variabel bebas tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap terjadinya variabel terikat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 48 

 

BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

Populasi dalam penelitian adalah seluruh auditee manufaktur yang terdaftar 

di BEI pada periode penelitian 2006-2009. Penentuan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini berdasarkan purposive sampling dengan menggunakan criteria-kriteria 

yang telah ditentukan. Total sampel penelitian adalah sebanyak 84 sampel (21 

auditee) dengan data-data yang dibutuhkan adalah, working capital, total asset, 

retained earnings, EBIT, book value of equity, book value of debt, sales dan laporan 

auditor independen. Proses penentuan sampel ditunjukkan sebagaimana terlihat 

dalam tabel IV.1. 

Tabel IV.1. 

PROSES PENENTUAN SAMPEL 

No Kriteria Pelanggaran 

Kriteria 
Jumlah 

1 

Perusahaan manufaktur yang memiliki opini audit 

independen (auditee) yang listing di BEI pada 

periode penelitian 2006-2009 

- 156 

2 
Auditee terdaftar di BEI sebelum 1 januari 2006 

(terdaftar setelah januari 2006) 14 142 

3 Auditee tidak keluar (delisting) dari daftar  di BEI 

selama periode  penelitian 2006-2009 
10 132 

4 

Mengalami laba bersih setelah pajak yang negatif 

sekurang-kurangnya dua periode laporan keuangan 

selama periode penelitian 2006-2009 

103 29 

5 Memiliki data laporan keuangan yang diaudit oleh 

auditor independen (audit report) 
8 21 

 Jumlah sampel per tahun 21 

 Total sampel selama periode penelitian  2006-2009 84 

Sumber: Hasil pengolahan data, 2012. 

47 
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Sampel dalam penelitian yang berjumlah 21 auditee dalam periode 

penelitian selama empat tahun dapat dilihat dalam table IV.2 sesuai dengan nama 

perusahaan dan kode yang terdaftar di BEI berdasarkan urutan alfabetis dari kode 

perusahaan. 

Tabel IV.2 

DAFTAR SAMPEL PENELITIAN 

No Kode Nama  Perusahaan 

1 ADES PT. Akasha Wira Internasional Tbk 

2 ADMG PT. Polychem Indonesia Tbk 

3 AKKU PT. Aneka Kemasindo Utama Tbk 

4 CNTX PT. Century Textil Industry Tbk 

5 DAVO PT. Davomas Abadi Tbk 

6 DPNS PT. Duta Pertiwi Nusantara Tbk 

7 ESTI PT. Ever Shine Tex Tbk 

8 INKP PT. Indah Kiat Pulp Tbk 

9 INTD PT. Inter Delta Tbk 

10 JKSW PT. Jakarata Kyoeisteel works Tbk 

11 KARW PT. Karwell Indonesia Tbk 

12 KICI PT. Kedaung Indah Can Tbk 

13 MLIA PT. Mulia Industrindo Tbk 

14 PAFI PT. Panasia Filament Inti Tbk 

15 POLY PT. Asia Pacific Fiber Tbk 

16 PRAS PT. Prima Alloy Steel 

17 SIMA PT. Siwani Makmur Tbk 

18 SIMM PT. Surya Intrindo Makmur Tbk 

19 SULI PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk 

20 TBMS PT.Tembaga Mulia Semanan Tbk  

21 TFCO PT. Tifico Fiber Indonesia Tbk 

 Sumber: ICMD berdasarkan hasil seleksi, 2012 

Sampel yang terpilih melalui purposive sampling tersebar secara merata 

pada 14 jenis usaha dari 19 jenis usaha dalam ICMD, dengan demikian sampel 

penelitian diatakan cukup representative mewakili perusahaan manufaktur di BEI. 

Adapun data distribusi sampel tersebut dapat ditunjukkan dalam table IV.3. 
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Tabel IV.3 

DISTRIBUSI SAMPEL BERDASARKAN JENIS USAHA 

No Jenis Perusahaan Frekuensi Persentase 

1 Food and Beverages 2 9.52% 

2 Textile Mill Products 3 14.29% 

3 Apparel and Other Textile Product 3 14.29% 

4 Lumber and Wood Products 1 4.76% 

5 Paper and Allied Products 1 4.76% 

6 Chemical and Allied Products 1 4.76% 

7 Adhesive 1 4.76% 

8 Plastics and Glass Products 2 9.52% 

9 Metal and Aliied Products 2 9.52% 

10 Fabricated Metal Products 1 4.76% 

11 Stone, Clay, Glass, and Concrete Products 1 4.76% 

12 Automotive and Allied Products 2 9.52% 

13 Photo Graphic Equipment 1 4.76% 

Jumlah 21 100.00% 

Sumber: ICMD berdasarkan hasil seleksi,2012 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah opini audit going concern. 

Klasifikasi perolehan opini tersebut sebagaimana terlihat pada table IV.4. 

Tabel IV.4 

KLASIFIKASI PENERIMAAN OPINI AUDIT GOING CONCERN 

Opini Audit 
Tahun 

Jumlah 
2006 2007 2008 2009 

Opini audit going concern 10 10 11 11 42 

Opini audit non going concern 11 11 10 10 42 

Jumlah 21 21 21 21 84 

 Sumber: Hasi pengolahan data, 2012 

Jumlah auditee yang menerima opini audit going concern selama periode 

penelitian 2006-2009 adalah sebanyak 42 auditee dengan total sampel 84 auditee. 

Pada tahun 2006 dan 2007 total perusahaan yang menerima opini audit going 

concern adalah sebanyak 10 auditee setiap tahunnya, sedangkan pada tahun 2008-

2009 adalah sebanyak 11 auditee setiap tahunnya. 
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B. Analisis Data 

1. Analisis Deskriptif. Hasil pengujian menunjukkan jumlah sampel (N) 

penelitian sebanyak 84 yang merupakan laporan keuangan tahunan perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2006-2009 dan memenuhi kriteria 

yang ditetapkan. Hasil analisis tersebut sebagaimana terlihat pada tabel IV.5. 

Tabel IV.5 

ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF SELURUH SAMPEL 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

OGC 84 .00 1.00 .5000 .50300 

FD 84 -4.90 4.28 .3119 1.71712 

DEBT 84 .00 1.00 .2738 .44859 

REPT 84 .00 1.00 .3690 .48545 

SIZE 84 10.10 18.00 13.2317 1.85024 

Valid N (listwise) 84     

 Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 16.0, 2012 

 

Variabel financial distress diproksikan dengan Z-Score. Berdasarkan tabel 

IV.5 nilai Z-Score terendah adalah sebesar -4,90 dan nilai tertingginya adalah +4,28. 

Rata-rata Z-Score adalah sebesar +0,3119, yang artinya rata-rata perusahaan sampel 

dalam penelitian ini dikategorikan dalam kondisi kebangkrutan. Hal tersebut 

disebabkan nilai rata-rata Z-Score < +1,81. 

Variabel ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan ln total asset. 

Dalam tabel analisis statistik deskriptif nilai terendah dari perhitungan ln total asset 

adalah sebesar +10,10 dengan nilai rata-rata sebesar +13,2317, sedangkan nilai 

maksimal adalah sebesar +18,00.  

Opini audit going concern, debt default, dan reputasi auditor adalah variabel 

yang diukur dengan metode dummy di mana nilai maksimal dari variabel tersebut 

adalah +1 dan nilai minimalnya adalah 0. Pada  pengukuran opini audit going 
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concern dihasilkan nilai rata-rata sebesar +0,5 yang berarti 50% perusahaan dalam 

sampel penelitian menerima opini audit going concern. Nilai rata-rata debt default 

adalah +0,2738 dan nilai rata-rata dari reputasi auditor yang diproksikan dengan 

penggunaan jasa KAP big four oleh auditee adalah +0,3690. 

2. Analisis Inferensial. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini 

menggunakan regresi logistik. Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai 

berikut: 

a. Menilai Model Fit (Overall Model Fit Test)  

Analisis pertama yang dilakukan adalah menilai overall model fit terhadap data 

penelitan sebagaimana terlihat dalam tabel IV.6. 

Tabel IV.6 

PERBANDINGAN NILAI -2LOG L 

  Keterangan Nilai 

-2 Log L Awal (Block Number =0) 116,449 

-2 Log L Akhir (Block Number =1) 70,706 

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 16.0, 2012 

 

Sebagaimana terlihat dalam tabel IV.6 bahwa perbandingan nilai antara -2 Log 

Likelihood (-2 Log L) pada awal (Block Number = 0) dengan nilai -2 Log L 

Akhir (Block Number = 1) adalah sebesar +116,449 untuk nilai awal, dan setelah 

dimasukan empat variabel independen, maka nilai akhir dari -2 Log L adalah 

sebesar +70,706. Dapat dilihat bahwa nilai -2 Log L mengalami penurunan, 

sehingga dapat dikatakan bahwa model yang dihipotesiskan fit dengen data. 

b. Menganalisis Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square) 

Besarnya nilai koefesien determinasi pada model regresi logistik ditunjukkan 

oleh nilai Nagelkerke R Square sebagaimana terlihat dalam tabel IV.7. 
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Berdasarkan data dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai Nagelkerke R 

Square adalah sebesar +0,560, sehingga variabilitas variabel dependen yang 

dapat dijelaskan oleh variabel independen adalah sebesar 56,0%, sedangkan 

sisanya sebesar 44,0% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model 

penelitian. Hal tersebut menunjukkan bahwa  secara bersama-sama variasi 

variabel bebas (financial distress, debt default, reputasi auditor, dan ukuran 

perusahaan) dapat menjelaskan variasi variabel going concern sebesar 56,0%. 

Tabel IV.7 

NILAI NAGELKERKE R SQUARE 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 

 70.706
a
 .420 .560 

a. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed 

by less than .001. 

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 16.0, 2012 

c. Menilai Kelayakan Model Regresi 

Pengujian hipotesis selanjutnya adalah menilai kelayakan model regresi logistik 

yang akan digunakan. Hasil pengujian dapat dilihat dalam tabel IV. 

Tabel IV.8 

 KELAYAKAN MODEL REGRESI 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square Df Sig. 

1 8.117 8 .422 

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 16.0, 2012 

 

Sebagaimana dijelaskan dala tabel IV.8 bahwa nilai dari pengujian Hosmer and 

Lemeshow adalah sebesar +0,422. Dari hasil tersebut, maka dapat dikatakan 

bahwa H0 tidak dapat ditolak (diterima), yang mana hal tersebut dikarenakan 
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nilai signifikansi yang diperoleh lebih besar daripada +0,05. Oleh karena nilai 

signifikansi yang diperoleh jauh diatas +0,05, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan pula 

model dapat diterima karena sesuai dengan data observasinya. 

d. Matriks Klasifikasi Model 

Matrik klasifikasi menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi untuk 

memprediksi kemungkinan penerimaan opini audit going concern pada 

perusahaan manufaktur di BEI. Sebagaimana ditunjukkan pada tabel VI.9 nilai 

matrik klasifikasi dapat dilihat dari Classification Table. 

Tabel IV.9 

 CLASSIFICATION TABLE 

 

Observed 

Predicted 

 
OGC 

Percentage 

Correct 
 

0 1 

Step 1 OGC 0 35 7 83.3 

1 9 33 78.6 

Overall Percentage   81.0 

a. The cut value is .500    

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 16.0, 2012 

 

Dalam tabel tersebut dapat diketahui bahwa kekuatan prediksi dari model  

regresi untuk memprediksi kemungkinan perusahaan menerima opini audit 

going concern adalah sebesar 78,6%. Hal ini menunjukkan bahwa dengan 

menggunakan model regresi yang digunakan, terdapat sebanyak 33 laporan 

keuangan yang diberi opini audit going concern dari total 42 laporan keuangan 

yang seharusnya diberi opini audit going concern. Kekuatan prediksi model 

perusahaan yang tidak menerima opini audit going concern adalah sebesar 
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83,3%, yang berarti bahwa dengan model regresi yang digunakan ada sebanyak 

35 laporan keuangan yang diberi opini non going concern dari total 42 laporan 

keuangan yang seharusnya diberi opini audit non going concern. Tabel tersebut 

menunjukkan bahwa tingkat prediksi model adalah sebesar 81,0%, di mana 

78,6% going concern dan 83,3% non going concern telah mampu diprediksi 

oleh model. Artinya kemampuan prediksi dari model dengan variabel, financial 

distress, debt default, reputasi auditor, dan ukuran perusahaan klien secara 

statistik dapat memprediksi sebesar 81,0%. 

e. Estimasi Parameter dan Interpretasinya 

Estimasi parameter dapat dilihat melalui koefisien regresi (Variables in The 

Equation) di mana pengujian koefisien regresi tersebut menggunakan regresi 

logistik sebagaimana terlihat dalam tabel IV.10. 

Tabel IV.10 

VARIABLES IN THE EQUATION  

  
B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1
a
 FD -.905 .287 9.951 1 .002 .405 

DEBT 3.509 1.064 10.882 1 .001 33.414 

REPT .115 .668 .030 1 .863 1.122 

SIZE -.363 .201 3.251 1 .071 .695 

Constant 4.430 2.505 3.127 1 .077 83.934 

a. Variable (s) entered on step 1: FD, DEBT, REPT, SIZE. 
  

 Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 16.0, 2012 

 

Adapun model yang dihasilkan dari pengujin terhadap model regresi adalah 

sebagai berikut:  

OGC = 4,430 – 0,905FD + 3,509DEBT + 0,115 REPT- 0,363SIZE + ɛ  
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Pengujian hipotesis dengan regresi logistik cukup dengan melihat tabel IV.10. 

Terlihat pada kolom signifikan (sig.), kemudian dibandingkan dengan nilai 

signifikansi (α) yang digunakan, yaitu +0,05 (5%). Apabila tingkat signifikansi < 

+0,05, maka H1 diterima, jika tingkat signifikan > +0,05, maka H1 tidak dapat 

diterima, sedangkan nilai (B) atau koefisien regresi pada tabel tersebut 

menunjukkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. 

1) Hipotesis atas financial distress 

Hipotesis terhadap financial distress adalah sebagai berikut: 

H1  : financial distress berpengaruh positif signifikan terhadap 

penerimaan opini audit going concern 

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel IV.10 bahwa koefisien dari financial 

distress adalah negatif sebesar -0,950 dengan tingkat signifikansi +0,002. 

Pada tabel IV.10 menunjukkan arah koefisien regresinya belawanan arah 

dengan nilai signifikansinya sebesar -0,950, maka  hipotesis pertama (H1) 

dalam penelitian ini ditolak. Oleh karena signifikansi variabel tersebut < 

+0,05, dengan demikian dapat dikatakan variabel financial distress 

berpengaruh negatif signifikan terhadap penerimaan opini audit going 

concern.  

2) Hipotesis atas debt default 

Hipotesis terhadap debt default adalah sebagai berikut: 

H2  : debt default berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan 

opini audit going concern 
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Sebagaimana ditunjukkan pada tabel IV.10 bahwa koefisien dari debt 

default adalah positif sebesar +3,509 dengan signifikansi +0,001. Artinya 

hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini diterima (gagal ditolak), karena 

signifikansi < +0,05 dan arah koefisisen bertanda positif +3,509 atau sama 

dengan yang dihipotesiskan. Dengan demikian debt default dapat dikatakan 

berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan opini audit going 

concern. 

3) Hipotesis atas reputasi auditor 

Hipotesis terhadap reputasi auditor adalah sebagai berikut: 

H3  : reputasi auditor  berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan 

opini audit going concern 

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel IV.10 bahwa koefisien dari reputasi 

auditor adalah positif sebesar +0,115 dengan signifikansi +0,863. Artinya 

hipotesis selanjutnya (H3) dalam penelitian ini ditolak, karena nilai 

signifikansinya > +0,05. Dengan demikian dapat dikatakan reputasi auditor 

berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan opini audit going 

concern. 

4) Hipotesis atas ukuran perusahaan 

Hipotesis terhadap ukuran perusahaan adalah sebagai berikut: 

H4  : ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap 

penerimaan opini audit going concern 

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel IV.10 bahwa koefisien dari ukuran 

perusahaan adalah negatif sebesar -0,363 dengan signifikansi +0,071. 
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Artinya hipotesis yang terakhir (H4) pada penelitian ini ditolak, karena nilai 

signifikansi > +0,05. Dengan demikian dapat dikatakan ukuran perusahaan 

berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan opini audit going 

concern. 

 

 

C. Interpretasi Hasil 

Penelitian ini merupakan studi mengenai faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi penerimaan opini audit going concern. Penelitian ini mengamati dua 

variabel keuangan (financial distress  dan ukuran perusahaan) dan dua variabel non 

keuangan (debt default dan reputasi auditor). Hasil dari pengujian hipotesis tersebut 

menununjukkan bahwa hanya variabel debdefaulut yang berhasil didukung. 

Ringkasan hasil pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada tabel IV.11. 

Tabel IV.11 

RINGKASAN PENGUJIAN HIPOTESIS 

No Hipotesis 
Hasil 

Nilai koef regresi (B) dan 

Nilai Signifikansi (sig) 

1 Financial distress berpengaruh 

positif terhadap penerimaan opini 

audit going concern 

Ditolak B= -0,950  

Sig= 0,002 

 

2 Debt default berpengaruh positif 

terhadap penerimaan opini audit 

going concern 

Diterima B= 3,509  

Sig= 0,001 

 

3 Reputasi auditor berpengaruh 

negatif  terhadap penerimaan opini 

audit going concern 

Ditolak B= 0,115  

Sig= 0,863 

 

4 Ukuran perusahaan berpengaruh 

negatif terhadap penerimaan opini 

audit going concern 

Ditolak B= - 0,363  

Sig= 0,071 

 

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 16.0, 2012 
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1. Pengaruh financial distress terhadap penerimaan opini audit going 

concern. Hasil pengujian terhadap variabel financial distress yang diproksikan 

dengan model prediksi kebangkrutan revised Altman pada tabel IV.10 menunjukkan 

nilai koefisien regresi negatif sebesar -0,950 dengan tingkat signifikansi sebesar 

+0,002. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa financial 

distress perusahaan yang diproksikan dengan model prediksi kebangkrutan revised 

Altman signifikan pada tingkat signifikansi +0,002. Hal ini menunjukkan bahwa 

financial distress berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern, tetapi 

dari hasil pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

arahnya berlawanan (nilai B negatif), sehingga hipotesis (H1) dalam penelitian  ini 

ditolak. Artinya financial distress berpengaruh negatif signifikan terhadap 

penerimaan opini audit going concern. Hal ini berarti opini audit going concern 

justru tidak diberikan kepada perusahaan yang mengalami financial distress. Kondisi 

tersebut mungkin disebabkan ketakutan auditor jika mengeluarkan opini tersebut 

justru akan menambah buruk keadaan perusahaan karena investor akan menarik 

investasinya (self-fulfilling prophecy). Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian 

Ramadhany (2004), Fanny dan Saputra (2005), Setyarno, dkk (2006), Santosa 

(2007), dan penelitian januarti (2009). 

Dalam penelitian ini, pengujian statistik financial distress perusahaan 

memberikan koefisien yang negatif pada model prediksi. Hal ini menunjukkan 

bahwa perusahaan yang mengalami financial distress, kecil kemungkinan bagi 

auditor untuk memberikan opini audit going concern. Seorang auditor akan sangat 

memperhatikan kondisi keuangan perusahaan dalam menerbitkan opini audit going 
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concern, maka perusahaan yang tidak mempunyai permasalahan yang serius 

kemungkinan besar tidak akan menerima opini audit going concern. Berbeda dengan 

perusahaan yang mengalami permasalahan keuangan secara terus-menerus yang 

mengakibatkan nilai rasio Z-Score dalam revised Altman rendah, sehingga akan 

berpeluang besar untuk menerima opini audit going concern.  

2. Pengaruh debt default  terhadap penerimaan opini audit going 

concern. Hasil pengujian terhadap variabel debt default pada tabel IV.10 

menunjukkan nilai koefisien regresi positif sebesar +3,509  dengan tingkat 

signifikansi sebesar +0,001, lebih kecil dari α=5%. Karena tingkat signifikansinya 

lebih kecil dari +0,05, maka  hipotesis (H2) dalam penelitian ini berhasil didukung 

(diterima). Dengan demikian terbukti bahwa debt default berpengaruh signifikan 

terhadap penerimaan opini audit going concern. Tanda koefisien variabel debt 

default yang positif menunjukkan hubungan yang searah, yang berarti semakin tinggi 

ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban, semakin besar pula 

kemungkinan perusahaan menerima opini audit going concern, sehingga dapat 

dikatakan penelitian ini berhasil membuktikan adanya hubungan positif signifikan 

antara debt default dengan penerimaan opini audit going concern. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian Ramadhany (2004) dan Praptitorini dan Januarti (2007), 

Januarti (2009), dan penelitian Septianto (2011). Sebagian besar perusahaan yang 

mendapat status debt default adalah perusahaan yang menerima opini audit going 

concern, yaitu perusahaan yang mengalami rugi operasi terus-menerus, modal kerja 

negatif, dan arus kas negatif. Hal yang sama dikemukakan pula oleh Praptitorini dan 

Januarti (2007), bahwa hal ini juga disebabkan oleh semakin terpuruknya kondisi 
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ekonomi Indonesia, penurunan nilai mata uang sehingga jumlah utang perusahaan 

dalam mata uang asing meningkat signifikan. 

Hal ini mempengaruhi kemampuan membayar utang pokok dan beban 

bunga serta terjadi selisih kurs, sehingga likuiditas perusahaan terganggu. Keadaan 

tersebut memaksa perusahaan untuk menegosiasikan kembali utangnya, sehingga 

dapat dikatakan bahwa perusahaan yang mendapat status debt default kemungkinan 

besar menerima opini audit going concern. 

3. Pengaruh reputasi auditor terhadap penerimaan opini audit going 

concern. Pada tabel IV.10 dapat diketahui bahwa variabel reputasi auditor yang 

diproksikan dengan besaran Kantor Akuntan Publik (KAP) menunjukkan nilai 

koefisien positif sebesar +0,115 dengan tingkat signifikansi sebesar +0,863 lebih 

besar dari +0.05, yang artinya hipotesis (H3) dalam penelitian ini tidak berhasil 

didukung (ditolak). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kualitas audit tidak 

berpengaruh terhadap opini audit going concern. Walaupun variabel kualitas audit 

tidak berpengaruh signifikan tetapi tanda dari nilai koefisiennya adalah positif, maka 

dapat dikatakan variabel tersebut memiliki hubungan searah. Dengan demikian dapat 

dikatakan pula bahwa semakin besar ukuran KAP, maka semakin besar peluang 

perusahaan menerima opini audit going concern. Signifkansi yang menunjukkan > 

0,05, maka reputasi auditor dapat dikatakan berpengaruh tidak signifikan terhadap 

penerimaan opini audit going concern. Hasil penelitian ini konsisten dengan 

penelitian Ramadhany (2004) di mana variabel skala auditor (big four dan non big 

four) tidak berpengaruh secara signifikan atas kemungkinan penerbitan opini audit 

going concern oleh auditor. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian 
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Siahaan (2010) yang berpendapat bahwa auditor baik dari KAP besar maupun kecil 

memiliki kemampuan yang sama. Dalam penelitiannya, praptitorini dan Januarti 

(2007) menyatakan bahwa kualitas audit yang diproksikan dengan auditor industry 

specialization tidak berpengaruh secara signifikan. Hal tersebut sesuai dengan hasil 

penelitian Septianto (2011). 

Kantor akuntan publik baik yang berskala besar maupun yang berskala 

kecil, akan selalu bersikap obyektif dalam memberikan pendapat. Hal ini 

membuktikan bahwa KAP yang tidak berafiliasi dengan pihak internasional juga 

memiliki kredibilitas yang cukup untuk mengeluarkan opini audit going concern 

pada perusahaan yang bermasalah, sehingga anggapan bahwa hanya KAP yang besar 

saja yang mengeluarkan opini audit terpecaya dan berkualitas dapat ditepis. Oleh 

karena itu, jika suatu perusahaan mengalami keraguan dalam kelangsungan hidup 

usahanya, maka baik KAP besar maupun kecil kemungkinan akan memberikan opini 

audit going concern atau menginformasikan keadaan suatu perusahaan yang 

sebenarnya.  

4. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penerimaan opini audit 

going concern. Hasil pengujian atas variabel ukuran perusahaan yang diproksikan 

dengan ln total asset. Pada tabel IV.10 menunjukkan bahwa  koefisien regresi negatif 

sebesar -0,363 dengan tingkat signifikansi +0,071. Oleh karena tingkat signifikansi 

(α) lebih besar dari 5% (+0,05), maka hipotesis (H4) dalam penelitian ini tidak 

berhasil didukung (ditolak). Penelitian ini gagal membuktikan adanya pengaruh 

signifikan ukuran perusahan terhadap penerimaan opini audit going concern. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan Fanny dan Saputra (2005) yang tidak menemukan 
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bukti bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan. Penelitian 

tersebut juga mendukung hasil temuan dari penelitian Junaidi dan Hartono (2010) 

dan siahaan (2010). 

Tanda dari nilai koefisien regresinya telah sesuai dengan hipotesis yang 

diajukan (negatif), yang artinya semakin rendah asset perusahaan maka semakin 

berpeluang menerima opini audit going concern. Asset yang sedikit (menurun) dapat 

terjadi jika perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus. Hasil penelitian 

ini memberikan bukti bahwa ukuran perusahaan berpengaruh tidak signifikan 

terhadap penerimaan opini audit going concern. Hal ini terjadi karena pertumbuhan 

aktiva tidak diikuti dengan kemampuan auditee untuk meningkatkan saldonya, dalam 

penelitian Fitrianasari dan Januarti (2008). Artinya KAP dalam melaksanakan auditing 

tidak terpengaruh terhadap ukuran perusahaan yang mungkin memberikan fee yang lebih 

besar dibandingkan perusahaan yang kecil.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh yang diberikan oleh 

financial distress, debt default, reputasi auditor, dan ukuran perusahaan terhadap 

penerimaan opini audit going concern pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 

2006-2009.  

Berdasarkan analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

dapat diambil suatu simpulan sebagai berikut: 

1. Financial distrees yang diproksikan dengan model prediksi kebangkrutan Z-

Score (revised Altman) berpengaruh negatif signifikan terhadap penerimaan 

opini audit going concern di mana nilai koefisiennya adalah negatif sebesar -

0,950 dengan signifikansi +0,002. Jika dilihat dari tingkat signifikansinya 

seharusnya hipotesis ini diterima, namun dalam penelitian ini hipotesis (H1) 

dalam penelitian ini ditolak, karena koefisien regresi dan signifikansinya 

berlawanan arah. 

2. Keadaaan debt default pada suatu perusahaan berpengaruh positif signifikan 

terhadap penerimaan opini audit going concern di mana nilai koefisiennya 

adalah positif sebesar +3,509 dengan signifikansi +0,001, sehingga hipotesis 

(H2) dalam penelitian ini diterima. 
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3. Reputasi auditor yang diproksikan dengan skala KAP (big four dan non big four) 

berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern di 

mana nilai koefisiennya adalah positif sebesar +0,115 dengan signifikansi 

+0,863, sehingga hipotesis (H3) dalam penelitian ini ditolak. 

4. Ukuran perusahaan yang diproksikan dengan ln total asset berpengaruh tidak 

signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern di mana nilai 

koefisiennya adalah negatif sebesar -0,363 dengan signifikansi +0,071, sehingga 

hipotesis (H4) dalam penelitian ini ditolak. 

 

 

B. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Variabel reputasi auditor (KAP) hanya diproksikan dengan skala auditor/KAP 

(big four dan non big four), sehingga belum begitu kuat dalam memberikan 

pengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. 

2. Dalam penelitian ini nilai Nagelkerke R Square adalah +0,560 (56,0%), tetapi 

hanya satu variabel (debt default) dari empat variabel independen lainnya yang 

hasilnya signifikan sesuai hipotesis yang diajukan, sehingga masih banyak 

hipotesis yang tidak dapat diterima. 

3. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanyalah perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, serta penelitian yang hanya dilakukan 

selama empat tahun, sehingga belum begitu mewakili seluruh perusahaan go 

public di BEI. 

 

 




