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ABSTRAKSI 

Dedi Pramana .”ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

PENERIMAAN OPINI AUDITGOING CONCERN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR 

DI BURSA EFEK INDONESIA”. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

Sekarang ini seorang auditor tidak hanya bertanggung jawab  memeriksa laporan 

keuangan atau mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan, tetapi juga  harus mampu 

memberikan prediksi dan menilai kemampuan perusahaan dalam melangsungkan hidupnya 

(going concern) Sehingga dapat menjadi referensi shareholder dalam mengambil keputusa. 

Tujuan dari penelitian ini adalah memprediksi pengaruhdebt default, reputasi auditor, 

ukuran perusahaan dan opinion shopping terhadap kemungkinan penerimaan opini audit going 

concern. 

Sampel dalam penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2011 dengan populasi sebanyak 148 perusahaan.Sampel 

penelitian berjumlah 15 perusahaan yang dipilih berdasarkan metode purposivesampling dengan 

periode pengamatan 3 tahun dan metode analisis data yang digunakan adalah regresi logistik. 

Berdasarkan penelitian ini dapat diambil sebuah kesimpulandebt default berpengaruh 

signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern, reputasi auditorberpengaruh  

signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern, ukuran perusahaan memiliki 

berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern, opinion shopping  tidak 

berpengaruh signifiakan terhadap penerimaan opini audit going concern. 

 

Kata kunci:  debt default, reputasi auditor, opinion shopping dan ukuran perusahaan, 

opini audit going concern. 

 

 

 

 

 

 



Pendahuluan 

Suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak semata hanya untuk 

menghasilkan keuntungan seoptimal mungkin, tetapi juga bertujuan menjaga kelangsungan 

hidup perusahaan (going concern).Going concern merupakan kelangsungan hidup suatu  

entitas. Menurut Setiawan (2006) dalam penelitian Santosa dan Wedari (2007), going 

concern merupakan asumsi bahwa perusahaan dapat mempertahankan hidupnya secara 

langsung akan mempengaruhi laporan keuangan. Jadi, apabila laporan keuangan suatu 

entitas disusun dengan dasar going concern berarti dapat diasumsikan bahwa perusahaan 

akan bertahan dalam jangka panjang. Dengan menggunakan laporan keuangan yang telah 

diaudit, para pemakai laporan keuangan dapat mengambil keputusan dengan benar sesuai 

dengan kenyataan yang sesunguhnya. 

Going concern adalah kelangsungan hidup suatu entitas dan merupakan suatu 

asumsi dalam pelaporan keuangan suatu entitas sehingga jika suatu entitas mengalami 

kondisi yang berlawanan dengan asumsi kelangsungan usaha, maka entitas tersebut menjadi 

bermasalah. Penelitian Junaidi dan Hartanto (2010) menyebutkan bahwa opini audit going 

concern atau opini modifikasimerupakan 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.  



Penelitian Januarti (2009) menyebutkan bahwa debt default atau kegagalan 

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

dari kesulitan suatu entitas dalam memenuhi kewajibannya, seperti terpenuhinya syarat-

syarat perjanjian utang, atau tidak melakukan pembayaran sesuai jadwal.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. Penelitian Fanny dan Saputra (2005) menemukan bahwa reputasi auditor tidak 

berpengaruh terhadap penerimaan opini  audit going concern, sehinggaKAP 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 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. 

Opinion Shopping aktivitas mencari auditor yang mau mendukung perlakuan 

akuntansi yang diajukan oleh manajemen yang bertujuan mencapai tujuan pelaporan 

keuangan suatu perusahaan.Januarti dan Fitrianasari (2008) dalam penelitianya tidak 

menemukan bukti adanya hubungan opinion shopping berpengaruh terhadap penerimaan 

opini audit going concern. 

Tujuan Penelitian  

1. Menganalisis pengaruh debt default perusahaan terhadap penerimaan opini audit going 

concern pada perusahaan manufaktur. 

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

concern pada perusahaan manufaktur.  

3. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan auditan terhadap penerimaan opini audit going  

concern pada perusahaan manufaktur. 

4. Menganalisis pengaruh opinion shopping terhadap penerimaan opini audit going concern 

pada perusahaan manufaktur. 

LANDASAN TEORI 

 Teori Agensi 

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam penelitian Januarti (2009) 

mengambarkan adanya hubungan kontrak antara manajemen dengan pemilik 

(principal).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).Baik pemilik maupun agen diasumsikan mempunyai 

rasionalisasi ekonomi dan semata mata mementingkan kepentingan sendiri.Berdasarkan 

asumsi tersebut, maka dibutuhkan pihak ketiga yang independen, dalam hal ini adalah 

akuntan publik.Tugas dari akuntan publik (auditor) memberikan jasa untuk menilai 

laporan keuangan yang dibuat oleh agen, dengan hasil akhir opini audit. 

HIPOTESIS 

H1 : Debt default berpengaruh terhadap penerimaan opini  going concern. 

H2: Reputasi auditorberpengaruh terhadap penerimaan opini  going concern. 

H3: Ukuran Perusahaanberpengaruh terhadap penerimaan opini  going 

concern. 

H4: Opinion Shoppingberpengaruh terhadap penerimaan opini  going concern. 

METODE PENELITIAN 

Populasi dan Sampling 

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai 

karakteristik tertentu.Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2009 sampai 2011.Sampel adalah 

sebagian 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. 

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu : 



1. Variabel dependen berupa Opini audit going concern. Opini audit going concern 

merupakan variabel dikotomus.Opini audit going concern diberi kode 1, sedangkan 

opini nongoing concern diberi kode 0. 

2.  Variabel independen yaitu variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel 

lain (Indriantono dan Supomo, 2002: 63). Variabel bebas atau independent variable 

dalam penelitian ini diantaranya adalah : 

a. 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. 

b. Reputasi Auditor  

Reputasi auditor dalam penelitian ini diproksikan dengan ukuran KAP 

yang termasuk kategori the big four.KAP the big four ditemtukan berdasarkan 

peringkat pendapatan, dan jumlah pegawai KAP yang beroperasi secara 

internasional yang diperoleh melalui www.wikipedia.com.Variabel ini diukur 

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.  

c. Ukuran Perusahaan 

Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diartikan 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. Opinion Shopping 

Opinion shopping didefinisikan oleh securityexchange commission  

(SEC), sebagai aktivitas mencari auditor yang mau mendukung perlakuan 

akuntansi yang diajukan oleh manajemen untuk mencapai tujuan pelaporan 

perusahaan. Variabel ini menggunakan variabel dummy, kode 1 diberikan 

kepada perusahaan yang melakukan pergantian auditor ketika mendapatkan opini 

going concern, dan 0 jika tidak melakukan pergantian auditor ketika 

mendapatkan opini going concern. 

Jenis dan Sumber Data 

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan 

keuangan auditan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa efek Indonesia (BEI) 

pada tahun 2009 sampai 2011 yang telah dipublikasikan dan tersedia di data base Pojok 

BEJ UMS, Serta Indonesia Capital Market Directory (ICMD). Data dalam pelitian ini 

juga diperoleh dari homepage BEI yaitu www.idx.co.id. 

Metode Analisis Data 

Model regresi logistik yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian 

adalah sebagai berikut: 

 

OGC = α + β1FD + β2 DEBT + β3REPT + β4 SIZE + β5 OS+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 

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 totalasset 

OS  = opinion shopping,(variabel dummy, nilai 1 apabila melakukan pergantian 

KAP dan 0 jika tidak pergantian KAP) 

e =  Error/kesalahan residual 

HASIL PENELITIAN 

 Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling.Koefisien 

regresi dapat diuji dengan mengunakan regresi logistic yang hasilnya dapat dilihat dalam tabel 1. 

Tabel 1 

Regresi logistik 

Variables in the Equation 

 
B S.E. Wald Df Sig. 

Exp(

B) 

Step 1
a
 Deb 2.682 1.126 5.679 1 .017 14.62

0 

Adtr -2.050 1.004 4.168 1 .041 .129 

Size .740 .306 5.860 1 .015 2.098 

Os -.339 .795 .182 1 .669 .712 

Constant -9.941 4.011 6.142 1 .013 .000 

a. Variable(s) entered on step 1: deb, adtr, size, os. 

Sumber : Output SPSS 

Hasil pengujian terhadap model regresi adalah sebagai berikut: 



OGC = -9,941+ 2,682DEF – 2,050ADRT -0,339 OS + 0,741SIZE + e. 

 Hasil pengujian hipotesis dengan regresi logistik menunjukkan nilai Wald +5,679 dengan 

koefisien sebesar +2.682 dengan nilai signifikasi +0.017 yang lebih kecil dari +0,05 berarti hal 

ini menunjukkan apabila suatu perusahaan mengalami status debt default maka perusahaan 

menerima opini audit going concern, sedangkan perusahaan yang tidak mengalami status debt 

default maka perusahaan tidak akan menerima opini audit going concern yang dikeluarkan oleh 

auditor. Dengan demikian  menunjukkan bahwa debt default berpengaruh signifikan terhadap 

penerimaan audit going concern (H1 diterima). 

 Dalam tabel 1 dapat dilihat nilai koefisien sebesar –2.050 dengan nilai tingkat signifikasi 

sebesar  +0,041 yang lebih kecil dari +0,05.Hal ini menunjukkan apabila suatu auditor yang tidak 

termasuk kategori the big four maka perusahaan cenderung menerima opini audit going concern 

dan sebaliknya auditor yang termasuk the big four maka perusahaan akan cenderung tidak 

menerima opini audit going concern. Dengan demikian reputasi auditor berpengaruh signifikan  

terhadap penerimaan opini audit going concern (H2 diterima). 

 Dalam tabel 1 dapat dilihat nilai koefisien sebesar +0,740 dengan nilai signifikasi  +0,015 

yang lebih kecil dari +0,05. Hal ini menunjukkan apabila perusahaan yang memiliki skala kecil 

maka akan lebih besar kemungkinan menerima opini audit going concern karena tidak mampu 

mengatasi kesulitan keuangan yang dialamidan sebaliknya perusahaan yang memiliki skala besar 

maka kemungkinan kecil menerima opini audit going concern karena kemampuan untuk 

mengatasi kesulitan keuangan yang dialami. Dengan demikian ukuran perusahaanberpengaruh 

signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern (H3 diterima). 

 Dalam tabel 1 dapat dilihat nilai koefisien sebesar -0.339 dengan nilai signifikasi +0,669 

yang lebih besar dari +0.05. Hal ini menunjukkan apabila suatu perusahaan yang mengalami 



kesulitan keuangan melakukan pergantian auditor maka tidak akan mampu mengatasi kesulitan 

keuangan yang dihadapi. Dengan demikian opinion shopping berpengaruh tidak signifikan 

terhadap penerimaan opini audit going concern (H4 ditolak). 

Kesimpulan  

Berdasarkan analisis dan pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

variabel debt default pada suatu perusahaan berpengaruh signifikan terhadap opini audit 

going concern,Variabel reputasi auditor yang di proksikan dengan skala KAP ( The Big Four 

non big four) pada perusahaan berpengaruh signifikan terhadap opini audit going concern, 

Variabel ukuran perusahaan yang diproksikan dengan  Log in total asset  berpengaruh 

signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern,Variabel opinion shopping pada 

perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern. 

Saran 

Dengan adanya keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran untuk 

peneliti yang akan datang adalah sebagai berikut : 

1.  Penelitian selanjutnya diharapkan  dapat menambah variabel independen yang lain yang 

mungkin mempunyai pengaruh terhadap opini audit going concern.karena 

2. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah periode penelitian tidak hanya selama 3 

tahun.  

3.  Penelitian selanjutnya diharapkan peneliti memperluas sampel peneltianya seperti 

transportasi, jasa dan sebagainya. 

4. Bagi auditor hendakya berhati-hati memberikan opini audit going concern bagi suatu 

perusahaan. 
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