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ABSTRAKSI 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji adanya pengaruh audit tenure, 
reputasi KAP, disclosure, debt default terhada penerimaan opini audit going 
concern. Hipotesis yang diajukan adalah (1) Audit tenure berpengaruh 
terhadap penerimaan opini audit going concern, (2) Reputasi auditor 
berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern, (3) Disclosr 
berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern, (4) Debt Default 
berpengauh terhadap penerimaan opini audit going cocern. Penelitian ini 
dilakukan dengan menggunakan 15 perusahaan manufaktur yang listing di BEI 
pada tahun 2008-2011. Sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive 
sampling. Data dianilisis dengan menggunakan model analisis regresi logistik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit tenure, reputasi KAP dan 
disclosure tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going 
concern. deb default memiliki pengaruh terhadap penerimaan opini audit going 
concern. 
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A. PENDAHULUAN 

Keberadaan entitas bisnis merupakan ciri dari sebuah lingkungan 

ekonomi, yang dalam jangka panjang bertujuan untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup (going concern) usahanya melalui asumsi going concern. 

Kelangsungan hidup usaha selalu dihubungkan dengan kemampuan 

manajemen dalam mengelola perusahaan agar bertahan hidup. Ketika kondisi 

ekonomi merupakan sesuatu yang tidak pasti, para investor mengharapkan 

auditor memberikan early warning akan kegagalan keuangan perusahaan 

(Chen dan Church 1996). Opini audit atas laporan keuangan menjadi salah 

satu pertimbangan yang penting bagi investor dalam mengambil keputusan 

berinvestasi. Oleh karena itu, auditor sangat diandalkan dalam memberikan 

informasi yang baik bagi investor (Levitt, 1998 dalam Fanny dan Saputra, 

2005).  

Auditor juga bertanggungjawab untuk menilai apakah terdapat keraguan 

besar terhadap kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan 

hidupnya (going concern) dalam periode waktu tidak lebih dari satu tahun 

sejak tanggal laporan audit (SPAP seksi 341, 2001). Saat ini, auditor harus 

mengemukakan secara eksplisit apakah perusahaan klien akan dapat 

mempertahankan kelangsungan hidupnya sampai setahun kemudian setelah 

pelaporan (AICPA, 1988). Opini going concern merupakan asumsi dalam 

pelaporan keuangan suatu entitas sehingga jika suatu entitas tersbut 

dimungkinkan mengalami masalah untuk survive. Laporan audit dengan 
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modifikasi mengenai going concern merupakan suatu inidikasi bahwa dalam 

penelitian auditor trdapat resiko auditee tidak dapat bertahan dalam  bisnis. 

Paper ini menguji faktor-faktor yang mempengaruhi penerbitan opini 

going concern. Faktor-faktor yang diuji disini adalah tenure, reputasi KAP, 

disclosure, debt default. Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

opini audit sudah dilakukan baik di luar negeri maupun di Indonesia. Faktor-

faktor yang digunakan berbeda-beda dan hasilnya belum konklusif. 

Terdapat sejumlah penelitian yang mengungkap faktor-faktor yang 

berkaitan dengan opini going concern, yaitu Mutchler (1984, 1986), Menon 

dan Schwartz (1987), Dopuch et al. (1987), Koh (1991), Koh dan Tan (1999), 

Geiger dan Raghunandan (2002), Gosh dan Moon (2004), Geiger dan Rama 

(2006), Kirkos et al. (2007) dan Haron et al. (2009). Penelitian di Indonesia 

tentang going concern telah dilakukan oleh Fanny dan Saputra (2000), 

Mayangsari (2003), Komalasari (2004), Santosa dan Wedari (2007), Januarti 

dan Fitrianasari (2008). 

Januarti dan Fitrianasari (2008) mengungkapkan bahwa tenure tidak 

signifikan, sedangkan menurut Geiger dan Raghunandan (2002), Gosh dan 

Moon (2004), variabel tersebut signifikan mempengaruhi opini going 

concern. Keputusan Ketua Bapepam dan LK No: Kep- 310/BL/2008 dalam 

Peraturan No. VIII.A.2 tentang independensi akuntan publik yang 

memberikan jasa di pasar modal, menyebutkan bahwa Kantor Akuntan Publik 

wajib mempunyai pengendalian mutu dengan tingkat keyakinan yang 

memadai bahwa Kantor Akuntan Publik atau karyawannya dapat menjaga 
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sikap independen. Tetapi ketika hubungan antara klien dengan KAP telah 

berlangsung bertahun-tahun, klien dapat dipandang sebagai sumber 

penghasilan bagi KAP, yang secara potensial dapat mengurangi independensi 

KAP (Yuvisa et al. 2008).  

Komalasari (2004), Januarti dan Fitrianasari (2008) menyebutkan bahwa 

reputasi auditor tidak signifikan mempengaruhi opini going concern, 

sedangkan menurut Geiger dan Rama (2006) reputasi auditor mempengaruhi 

opini going concern. Mutchler et al. (1997) menemukan bukti univariat 

dimana auditor big six cenderung menerbitkan opini audit going concern pada 

perusahaan yang mengalami financial distress dibandingkan auditor non big 

six. Auditor berskala besar dapat menyediakan kualitas audit yang lebih baik 

dibanding auditor berskala kecil, termasuk dalam mengungkapkan masalah 

going concern. Hal tersebut juga diperkuat oleh penelitian Geiger dan Rama 

(2006). Geiger dan Rama (2006) menguji perbedaan kualitas audit antara 

KAP Big 4 dan non Big 4. Hasil menunjukkan bahwa tingkat kesalahan Tipe 

I dan II yang dihasilkan oleh Big 4 lebih rendah daripada non Big 4. Haron et 

al. (2009) menguji pengaruh kondisi keuangan, tipe bukti dan disclosure 

terhadap opini going concern. Analisis regresi multivariate menunjukkan 

bahwa indikator keuangan, tipe bukti dan disclosure mempengaruhi opini 

going concern. 

Selanjutnya penelitian ini juga menguji pengaruh disclosure terhadap 

opini going concern, karena belum banyak yang mengungkap pengaruhnya 

terhadap opini going concern di Indonesia. Haron et al. (2009) menemukan 
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bahwa disclosure mempengaruhi opini going concern. Disclosure laporan 

keuangan merupakan informasi yang sangat penting bagi auditor, misalnya, 

pengungkapan informasi keuangan mengenai konsistensi penggunaan metode 

akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan, kebijakan-kebijakan 

perusahaan, kerjasama antara perusahaan dengan pihak yang mempunyai 

hubungan istimewa perusahaan, serta kejadian setelah tanggal neraca dalam 

hal pemberian opini going concern. Disclosure yang memadai atas informasi 

keuangan perusahaan tersebut menjadi salah satu dasar auditor dalam 

memberikan opininya atas kewajaran laporan keuangan perusahaan. 

Mutchler et al, (1997) menemukan bukti bahwa keputusan opini going 

concern sebelum terjadinya kebangkrutan secara signifikan berkorelasi 

dengan probabilitas kebangkrutan dan variabel lag laporan audit serta 

informasi berlawanan yang ekstrim (contrary information), seperti default. 

Jika default ini telah terjadi atau proses negosiasi tengah berlangsung dalam 

rangka menghindari default selanjutnya, auditor mungkin cenderung untuk 

mengeluarkan opini going concern. 

B. LANDASAN TEORI 

1. Teori agensi 

 Teori agensi merupakan teori menggambarkan hubungan antara dua 

individu yang berbeda kepentingan yaitu prinsipal dan agen. Hendriksen 

danBreda (1992) menyatakan bahwa hubungan agensi merupakan 

hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen, prinsipal mendelegasikan 

tanggungjawab atas tugas tertentu sesuai dengan kontrak yang disepakati 
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atau pengambilan keputusan kepada agen. Agen akan melakukan tindakan 

terbaik demi kepentingan prinsipal. Prinsipal akan memberikan imbalan 

atas kerja si agen. Wewenang dan tanggungjawab agen maupun prinsipal 

diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama (Ujiyhanto, 2010).   

2. Opini Audit 

Laporan auditor adalah suatu sarana bagi auditor untuk menyatakan 

pendapatnya atau apabila keadaan mengharuskan, untuk menyatakan tidak 

memberikan pendapat, sebagai pihak yang independen, auditor tidak 

dibenarkan untuk memihak kepentingan siapapun dan untuk tidak mudah 

dipengaruhi, seta harus bebas dari setiap kewajiban terhadap klienya dan 

memiliki suatu kepentingan dengan klienya (IAI,2001) 

3. Going concern dalam akuntansi dan pengauditan 

Suatu asumsi yang mendasari proses akuntansi adalah bahwa 

perusahaan melaporkan akan melanjutkan sebagai suatu going concern. 

Artinya suatu entitas dianggap akan mampu mempertahankan usahanya 

dalam jangka panjang dan tidak akan dilikuidasi. Laporan keuangan 

mengukur mengenai informasi posisi keuangan suatu entitas dan hasil dari 

operasi. Laporan auditor menambah dimensi kualitatif terhadap suatu 

informasi. 

4. Tenure 

Tenure adalah lamanya hubungan auditor-klien diukur dengan jumlah 

tahun (Geigher dan Raghunandan 2002). Ketika auditor mempunyai 

jangka waktu hubungan yang lama dengan kliennya, hal ini akan 
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mendorong pemahaman yang lebih atas kondisi keuangan klien dan oleh 

karena itu mereka akan cenderung untuk mendeteksi masalah going 

concern. 

5. Reputasi Auditor 

Auditor bertanggungjawab untuk menyediakan informasi yang 

berkualitas tinggi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Auditor 

yang bereputasi baik cenderung akan menerbitkan opini audit going 

concern jika klien terdapat masalah berkaitan going concern perusahaan. 

6. Disclosure 

SAS 160 menunjukkan bahwa auditor harus memeriksa konsistensi 

informasi yang diungkapkan dengan indikator keuangan perusahaan, 

seperti ditunjukkan oleh rasio keuangan. Keterbukaan informasi termasuk 

fakta bahwa perusahaan sedang menghadapi kesulitan keuangan dan 

bahwa manajemen mencoba untuk memecahkan masalah. Dye (1991) 

menyatakan bahwa pengungkapan informasi tersebut dapat membantu 

dalam memberikan gambaran yang lebih jelas kegiatan perusahaan dan 

dengan demikian mengurangi konflik antara investor dan manajemen. 

7. Debt Default 

Dalam PSA 30, indikator going concern yang banyak digunakan 

auditor dalam memberikan keputusan opini audit adalah kegagalan dalam 

memenuhi kewajiban hutangnya (default). Debt default didefinisikan 

sebagai kegagalan debitor (perusahaan) untuk membayar hutang pokok 

dan atau bunganya pada waktu jatuh tempo (Chen dan Church, 1992). 
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8. Perumusan dan Pengembangan Hipotesis 

 Tingkat kualitas audit dapat diukur dari opini audit going concern 

yang diberikan. Semakin lama hubungan auditor dengan klien, maka 

dikhawatirkan semakin rendah pengungkapan atas ketidakmampuan 

perusahaan dalam menjaga kelangsungan usahanya. Hal tersebut akan 

mempengaruhi penerimaan opini audit going concern terhadap perusahaan 

(Junaidi dan Hartono,2010).Oleh karena itu hipotesis yang disajikan 

sebagai berikut: H1: Tenure mempengaruhi dikeluarkannya going concern 

opinion oleh auditor. 

 Mutchler (1986) dalam Fanny dan Saputra (2005) menggunakan 

proksi skala Kantor Akuntan Publik untuk variabel reputasi Kantor 

Akuntan Publik untuk melihat kecenderungan opini audit yang diberikan 

kepada perusahaan yang bermasalah. Dapat disimpulkan bahwa auditor 

skala besar cenderung menerbitkan opini audit going concern 

dibandingkan auditor skala kecil. Dari uraian tersebut peneliti 

merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: H2: Reputasi auditor 

mempengaruhi dikeluarkannya going concern opinion oleh auditor. 

 Gaganis dan Pasiouras (2007) menemukan bukti bahwa perusahaan 

yang mengungkapkan lebih sedikit informasi akuntansi cenderung 

menerima opini unqualified dari auditor eksternal. Berdasarkan uraian 

tersebut dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut: H3: 
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Disclosure mempengaruhi dikeluarkannya opini going concern oleh 

auditor. 

 Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Chen dan Church (1992), Mutchler et al (1997) dan 

Carcello dan Neal (2000). Dimana dalam penelitian Chen dan Church 

(1992) menemukan bukti yang kuat antara pemberian status debt default 

dengan masalah going concern. Berdasarkan uraian tersebut dapat 

diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut: H4: Debt Default 

mempengaruhi dikeluarkannya opini going concern oleh auditor 

C. METODE PENELITIAN 

1. Desain Penelitian 

 Desian penelitian dengan menggunakan pendekatan purposive 

sampling, artinya sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sampel yang memenuhi kriteria tertentu. Tujuan penggunaan metode ini 

adalah untuk mendapatkan sampel yang representatif. Kriteria-kriteria 

yang digunakan dalam pengambilan sempel adalah sebagai berikut:  

1. Perusahaan yang listing di BEI dari tahun 2008 sampai 2011 dan 

menerbitkan laporan keuangan dari tahun 2008 sampai 2011.  

2. Terdapat catatan atas laporan keuangan perusahaan.  

3. Terdapat laporan auditor independen atas laporan keuangan perusahaan. 
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2. Populasi dan Sampel  

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008 sampai dengan 2011 

yang terlihat dari Indonesia Capital Market Dictionary (ICMD) dan 

annual report perusahaan tahun 2008-2011, dengan alasan perusahaan 

manufaktur cenderung tanggap dengan kondisi lingkungan serta periode 

tahun yang diteliti cenderung mencerminkan kondisi perekonomian yang 

relatif stabil. Metode yang digunakan dalam pemilihan objek pada 

penelitian ini  adalah purposive sampling, yaitu metode pemilihan objek 

dengan beberapa kriteria tertentu. Kriteria yang dimaksudkan adalah 

sebagai berikut:  

1. Perusahaan  tersebut  terdaftar  di  BEI  pada  tahun  2008  hingga  

tahun  2011 dan tidak sedang berada pada proses delisting pada 

periode tersebut.  

2. Perusahaan sudah terdaftar di BEI sebelum 1 Januari 2008. 

3. Mengalami laba bersih yang positif sekurang kurangnya tiga 

periode laporan keuangan selama 2008-2011 

4. Data tidak tersedia dalam BEI selama tiga periode 

D. HASIL PENELITIAN 

1. Uji Kelayakan Model Regresi (Omnibus Test) 

Pengujian Omnibus of model coefficients digunakan untuk 

mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-

sama dapat memprediksi variabel dependen atau tidak. Jika 
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probabilitas dari uji chi-square omnibus test statistic kurang dari 0,05 

maka hipotesis awal (H0) ditolak atau H1 diterima. H0 ditolak berarti 

bahwa secara keseluruhan variabel independen dapat memprediksi 

variabel dependen. 

2. Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square) 

Nagelkerke R Square merupakan pengujian yang dilakukan untuk 

mengetahui seberapa besar variabel independen mampu 

menjelaskan dan mempengaruhi variabel dependen. Nilai Nagelkerke R 

Square bervariasi antara 1 (satu) dan 0 (nol). Semakin mendekati nilai 

1 maka model dianggap semakin goodness of fit semenatara semakin 

mendekati 0 maka  model semakin tidak goodness of 

fit (Ghozali,2001). 

3. Matrik Klasifikasi 

Matrik klasifikasi menunjukan keuatan prediksi dari model regresi 

untuk memprediksi kemungkinan penerimaan opini audit going concern 

pada perusahaan manufaktur. 

4. Hasil Pengujian Hipotesis 

Dalam uji hipotesis dengan menggunakan regresi logistik ini cukup 

dengan melihat variabel in the equestion, pada kolom significant (sig) 

dibandingkan dengan tingkat kealphaan 0,05 (5%) dan apa bila tingkat 

signifikansi <0,05 , maka Ha diterima 

Tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 0,05 berarti 0,114 > 0,05. 

Ini berarti bahwa hipotesis ditolak, hasil dari perhitungan tersebut tidak 
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berhasil mendukung H1 yang diajukan, sehingga hasil dari penelitian ini 

terbukti bahwa tenure tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini going 

concern. 

Tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 0,05 berarti nilai 0,391 > 

0,005. Ini menunjukan bahwa hipotesis di tolak, hasil dari perhitungan 

tersebut tidak berhasil mendukung H2 yang diajukan, sehingga hasil dari 

penelitian ini terbukti bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap 

penerimaan opini going concern. 

Tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 0,05 berrati 0,321 > 0,05. 

Ini menunjukan bahwa hipotesis ditolak, hasil dari perhitungan tersebut 

tidak berhasil mendukung H3 yang diajukan, sehingga hasil dari penelitian 

ini terbukti bahwa disclosure tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini 

going concern. 

Tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 0,05 berarti nilai 0,000 

< 0,05. Ini menunjukkan bahwa hipotesis diterima, hasil perhitungan 

tersebut berhasil mendukung H4 yang diajukan, sehingga dari hasil 

penelitian terbukti bahwa Debt Default berpengaruh terhadap 

penerimaan opini audit going concern. 

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Opini audit going concern merupakan suatu opini yang 

dikeluarkan auditor untuk memastikan apakah perusahaan dapat 

mempertahankan kelangsungan hidupnya (SPAP 2001). Sampel terdiri 
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dari 148 perusahaan dari tahun 2008-2011. Berdasrkan hasil analisis dan 

pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Tenure tidak berpengaruh  terhadap kecenderungan penerimaan opini 

going concern. 

2. Reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap kecenderungan 

penerimaan opini going concern. 

3. Disclosure tidak berpengaruh terhadap kecenderungan penerimaan 

opini going concern. 

4. Debt default berpengaruh terhadap kecenderungan penerimaan opini 

going concern. 

Dari kesimpulan diatas dapat dijadikan perhatian bagi auditor dan 

regulator terutama yang berkaitan dengan reputasi audit. Auditor sebagai 

mediator antara pengguna laporan keuangan dengan maenejemen harus bisa 

memberikan pertanggungjawaban terhadap opini yang telah di 

informasikan. Selain itu juga temuan ini juga memberikan dukungan bagi 

regulator tentang pengaruh hubungan klien dengan KAP (tenure). 

2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan juga keterbatasan pada penelitian yang 

dilakukan ini ada beberapa saran yang dapat dipakai bagi penelitian 

selanjutnya, yaitu sebagai berikut: 

1. Penelitian selanjutnya dapat diperluas dengan menguji faktor 

keuangan, faktor non keuangan dan faktor pasar yang dapat diduga 

mempengaruhi opini going concern, serta memperluas sampel penelitian.  
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2. Menambah variabel-variabel penelitian yang lain untuk penelitian 

berikutnya. 

3. Penelitian berikutnya sebaiknya menambahkan perusahan dari sektor 

lain, sperti: perusahaan perbangkan, perusahaan asuransi, dan lain-lain. 
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