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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh debt default, opini audit tahun 

sebelumnya, rasio likuiditas, dan rasio leverage terhadap opini audit going concern pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

sejumlah 438 responden. Metode pengumpulan sampel menggunakan purposive sampling. 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi diperoleh nilai 

sebesar 0,602 yang berarti bahwa 60,2% opini audit going concern dipengaruhi oleh debt 

default, opini audit tahun sebelumnya, rasio likuiditas dan rasio leverage, sisanya sebesar 

39,8% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian. Hasil uji hipotesis 

menunjukkan bahwa opini audit tahun sebelumnya berpengaruh terhadap opini audit going 

concern, sedangkan debt default, rasio likuiditas, dan rasio leverage tidak berpengaruh 

terhadap opini audit going concern. 

 

Kata kunci: debt default, opini audit tahun sebelumnya, rasio likuiditas, rasio leverage, 

opini audit going concern  

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Going concern (kelangsungan hidup) adalah kelangsungan hidup suatu badan 

usaha dan merupakan asumsi dalam pelaporan keuangan suatu entitas sehingga jika suatu 

entitas mengalami kondisi yang sebaliknya, entitas tersebut menjadi bermasalah 

(Petronela, 2004 dalam Santosa dan Wedari 2007). Going concern disebut juga sebagai 

kontinuitas yang merupakan asumsi akuntansi yang memperkirakan suatu bisnis akan 

berlanjut dalam jangka waktu yang tidak terbatas (Syahrul, 2000 dalam Rahman dan 

Siregar, 2012). 

Perusahaan didirikan dengan tujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup 

(going concern). Kelangsungan hidup usaha selalu dihubungkan dengan kemampuan 

manajemen dalam mengelola perusahaan agar bertahan hidup. Salah satu bentuk 

pertanggungjawaban manajemen kepada masyarakat, khususnya para pemegang saham 

adalah berupa laporan keuangan. Laporan keuangan memberikan gambaran mengenai 

posisi keuangan, kinerja perusahaan, dan perubahan posisi keuangan. 



Manajemen merupakan pihak yang memberikan informasi laporan keuangan, yang 

nantinya akan dinilai dan dievaluasi kinerjanya berdasarkan laporan keuangan tersebut. 

Agar laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan dapat dipercaya, maka 

dibutuhkan auditor yang berperan dalam menjembatani kepentingan pengguna laporan 

keuangan dan penyedia laporan keuangan (Wulandari, 2014). Auditor bertanggungjawab 

untuk mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan perusahaan 

dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode waktu pantas, tidak lebih 

dari satu tahun sejak tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit (IAI 2001). 

Setelah auditor independen melakukan tugas pengauditan atas laporan keuangan 

suatu perusahaan, maka auditor independen tersebut akan memberikan pendapat atau 

opini yang sesuai dengan keadaan perusahaan yang diauditnya. Masalah timbul ketika 

banyak terjadi kesalahan opini (audit failures) yang dibuat oleh auditor menyangkut 

opini going concern (Mayangsari 2003). Beberapa penyebabnya antara lain; pertama, 

masalah self-fulfilling prophecy yang mengakibatkan auditor enggan mengungkapkan 

status going concern yang muncul ketika auditor khawatir bahwa opini going concern 

yang dikeluarkan dapat mempercepat kegagalan perusahaan yang bermasalah (Venuti, 

2007 dalam Praptitorini dan Januarti, 2011). Meskipun demikian, opini going concern 

harus diungkapkan dengan harapan dapat segera mempercepat upaya penyelamatan 

perusahaan yang bermasalah. Masalah kedua yang menyebabkan kegagalan audit (audit 

failures) adalah tidak terdapatnya prosedur penetapan status going concern yang 

terstruktur (Joanna, 1994 dalam Praptitorini dan Januarti, 2011). 

Penelitian mengenai pengaruh faktor-faktor terhadap opini audit going concern ini 

telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, diantaranaya yaitu: Wulandari (2014) serta 

Praptitorini dan Januarti (2011). Dalam penelitian ini peneliti hanya memasukkan 

variabel independen debt default, opini audit tahun sebelumnya, rasio likuiditas, dan 

rasio leverage, karena variabel tersebut dalam penelitian sebelumnya menunjukkan hasil 

yang tidak konsisten. Sehingga peneliti ingin meneliti kembali variabel-variabel tersebut 

dengan melakukan pengamatan pada laporan keuangan perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI selama periode 2011-2013. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan mengambil judul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDITOR 

DALAM MEMBERIKAN OPINI AUDIT GOING CONCERN PADA PERUSAHAAN 

MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2011-2013”. 

B. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah di uraikan sebelumnya, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh: 

1. Debt Default terhadap auditor dalam memberikan Opini Audit Going Concern. 

2. Opini Audit Tahun Sebelumnya terhadap auditor dalam memberikan Opini Audit 

Going Concern. 

3. Rasio Likuiditas terhadap auditor dalam memberikan Opini Audit Going Concern. 



4. Rasio Leverage terhadap auditor dalam memberikan Opini Audit Going Concern. 

TINJAUAN PUSATKA  

A. Opini Audit 

Opini audit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan audit. Laporan 

audit merupakan bagian terakhir dari keseluruhan proses audit. Opini audit diberikan 

oleh auditor setelah melalui beberapa tahap proses audit sehingga auditor dapat 

memberikan kesimpulan atas laporan keuangan auditee. Opini audit merupakan 

kesimpulan yang diberikan auditor atas rangkaian tugas audit dengan menitikberatkan 

pada kesesuaian antara laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berterima 

umum. 

B. Going Concern 

Menurut Altman dan McGough (1974) dalam Zubaidah (2012), masalah going 

concern terbagi dua yaitu pertama masalah keuangan yang meliputi kekurangan 

(defisiensi) likuiditas, defisiensi ekuitas, penunggakan hutang, kesulitan memperoleh 

dana, kedua masalah operasi yang meliputi kerugian operasi yang terus menerus, prospek 

pendapatan yang meragukan, kemampuan operasi terancam, dan pengendalian yang 

lemah atas operasi. 

Going concern merupakan kelangsungan hidup suatu entitas (badan usaha). Going 

concern dipakai sebagai asumsi dalam pelaporan keuangan selama tidak terbukti adanya 

informasi yang menunjukkan hal yang berlawanan (contrary information) dalam 

Setyarno, Januarti dan Faisal (2006). Biasanya informasi yang secara signifikan dianggap 

berlawanan dengan asumsi kelangsungan hidup satuan usaha adalah berhubungan 

dengan ketidakmampuan satuan usaha dalam memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo 

tanpa melakukan penjualan sebagian besar aktiva kepada pihak luar melalui bisnis biasa, 

restrukturisasi utang, perbaikan operasi yang dipaksakan dari luar dan kegiatan serupa 

yang lain (PSAK No. 30). 

C. Debt Default 

Kegagalan dalam memenuhi kewajiban hutang dan atau bunga merupakan 

indikator going concern yang banyak digunakan oleh auditor dalam menilai 

kelangsungan hidup suatu perusahaan. Dapat dikatakan bahwa status hutang perusahaan 

merupakan faktor pertama yang akan diperiksa oleh auditor untuk mengukur kesehatan 

keuangan perusahaan. Ketika jumlah hutang perusahaan sudah sangat besar, maka aliran 

kas perusahaan tentunya banyak dialokasikan untuk menutupi hutangnya, sehingga akan 

mengganggu kelangsungan operasi perusahaan. Apabila hutang ini tidak mampu 

dilunasi, maka kreditor akan memberikan status default ( Januarti, 2009). 

D. Opini Audit Tahun Sebelumnya 

Opini audit going concern tahun sebelumnya ini akan menjadi faktor pertimbangan 

penting auditor untuk mengeluarkan kembali opini audit going concern pada tahun 

berikutnya. Apabila auditor menerbitkan opini audit going concern tahun sebelumnya 

maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan akan menerima kembali opini audit 

going concern pada tahun berjalan. 



Nogler (1995) dalam Santosa dan Wedari (2007) memberikan bukti bahwa setelah 

auditor mengeluarkan opini going concern, perusahaan harus menunjukkan peningkatan 

keuangan yang signifikan untuk memperoleh opini bersih pada tahun berikutnya. Jika 

tidak mengalami peningkatan keuangan maka pengeluaran opini audit going concern 

dapat diberikan kembali. 

E. Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendek, diantaranya adalah current ratio. Likuiditas 

mengacu pada ketersediaan sumber daya (kemampuan) perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya yang jatuh tempo secara tepat waktu. Likuiditas suatu 

perusahaan sering ditunjukkan oleh current ratio yaitu membandingkan aktiva lancar 

dengan kewajiban lancar. 

F. Rasio Leverage 

Leverage menunjukkan proporsi atas penggunaan utang untuk membiayai 

investasinya (Sartono, 2001:120). Leverage dapat diproksikan dengan debt ratio yaitu 

membandingkan antara total kewajiban dengan total aktiva. Rasio ini mengukur tingkat 

persentase utang perusahaan terhadap total aktiva yang dimiliki atau seberapa besar 

tingkat persentase total aktiva dibiayai dengan utang. Semakin besar tingkat rasio 

leverage menyebabkan timbulnya keraguan akan kemampuan perusahaan untuk 

mempertahankan kelangsungan usahanya di masa depan karena sebagian besar dana 

yang diperoleh oleh perusahaan akan digunakan untuk membiayai utang dan dana untuk 

beroperasi akan semakin berkurang. 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan melakukan uji hipotesis. 

Data yang digunakan adalah data sekunder dengan melihat laporan tahunan perusahaan-

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data penelitian ini 

diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD) dan Annual Report 

perusahaan selama tahun 2011 sampai 2013 yang meliputi laporan auditor independen 

dan laporan keuangan perusahaan.  

B. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar pada 

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2013. Industri manufaktur dipilih untuk 

menghindari adanya industrial effect, yaitu risiko industri yang berbeda antar suatu 

sektor industri yang satu dengan yang lain. Sampel penelitian dipilih 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 sampel adalah sebagai berikut: 



1. Perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 

2011 sampai dengan 2013 dan sudah terdaftar di BEI sebelum 1 Januari 2011. 

2. Menerbitkan laporan keuangan per 31 Desember dari tahun 2011 sampai dengan 

2013, dengan kelengkapan sebagai berikut: 

a. Terdapat laporan auditor independen atas laporan keuangan perusahaan. 

b. Terdapat catatan atas laporan keuangan perusahaan. 

3. Perusahaan yang pernah mengalami laba bersih negatif selama laporan keuangan 

selama periode penelitian (2011-2013). 

C. Data dan Sumber Data 

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh 

secara tidak langsung melalui perantara. Data sekunder dalam penelitian ini adalah 

laporan keuangan auditan dan laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 2011-2013. Data yang digunakan diperoleh dari  Pojok BEI UMS,  

website  BEI  www.idx.co.id  dan ICMD (Indonesian Capital Market Directory). 

D. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

melakukan dokumentasi. Peneliti mengumpulkan, mencatat dan mengkaji data sekunder 

yang berupa laporan keuangan auditan dan laporan keuangan tahunan  perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di  BEI  dan sesuai dengan kriteria pemilihan sampel. 

E. Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya 

1. Variabel Dependen 

Opini Audit Going Concern  

Opini audit going concern merupakan opini audit modifikasi yang dalam 

pertimbangan auditor terdapat ketidakmampuan atau ketidakpastian signifikan atas 

kelangsungan hidup perusahaan dalam menjalankan operasinya di masa 

mendatang. Opini audit going concern diukur dengan menggunakan variabel 

dummy. Opini audit going concern diberi kode 1, apabila auditor menemukan 

ketidakpastian mengenai kelangsungan hidup suatu perusahaan dengan 

menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas, pendapat 

wajar dengan pengecualian, pendapat tidak wajar, dan pernyatan tidak memberikan 

pendapat. Sedangkan, opini audit non going concern diberi kode 0, apabila auditor 

tidak menemukan ketidakpastian mengenai kelangsungan hidup suatu perusahaan 

dengan menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian. 

2. Variabel Independen 

Debt Default  

Debt default atau kegagalan membayar hutang didefinisikan sebagai 

kelalaian atau kegagalan perusahaan untuk membayar hutang pokok atau bunganya 

pada saat jatuh tempo (Januarti, 2009). Variabel ini diukur dengan menggunakan 

variabel dummy. Nilai 1 digunakan untuk status debt default, dimana perusahaan 

tidak mampu membayar hutangnya pada waktu jatuh tempo. Sedangkan, nilai 0 

untuk status tidak debt defaul, dimana perusahaan sudah mampu membayar 

hutangnya sebelum waktu jatuh tempo. Status debt default dapat dilihat dalam 



laporan auditor independen. Menurut Chen dan Chruch (1992) dalam penelitian 

Saputra (2012) 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 negosiasi restrukturisasi utang yang jatuh 

tempo. 

Opini Audit tahun sebelumnya 

Opini audit tahun sebelumnya didefinisikan sebagai opini audit going 

concern yang diterima oleh auditee pada tahun sebelumnya, yang diukur dengan 

menggunakan variabel dummy yaitu diberikan kode 1 apabila auditee menerima 

opini audit going concern dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan 

bahasa penjelas, pendapat wajar dengan pengecualian, pendapat tidak wajar, dan 

pernyataan tidak memberikan pendapat pada hasil audit tahun sebelumnya. 

Sedangkan, apabila auditee tidak menerima opini audit going concern dengan 

pendapat wajar tanpa pengecualian pada hasil audit tahun sebelumnya diberikan 

kode 0.  

Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas digunakan karena rasio ini mengukur kemampuan 

perusahaan di dalam memenuhi kewajiban-kewajiban yang akan jatuh tempo 

segera (kewajiban jangka pendek). Sebagai parameter dari rasio likuiditas, penulis 

menggunakan Current Ratio yang dirumuskan sebagai berikut : 

 
Rasio Leverage 

Rasio  leverage  mengukur  tingkat penggunaan hutang sebagai sumber 

pembiayaan perusahaan. Rasio leverage diukur dengan debt to asset ratio. Rasio 

ini mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibelanjai dengan kewajiban yang 

berasal dari kreditor dan modal sendiri yang berasal dari pemegang saham. 

 
F. Metode Analisis Data 

Analisis Statistik Deskriptif 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian dan diolah, kemudian dianalisis dengan 

alat statistik yaitu statistik deskriptif. Uji statistik deskriptif dilakukan untuk 

mengidentifikasi variabel-variabel yang akan diuji pada setiap hipotesis, bagaimana 

profil dan distribusi variabel-variabel tersebut. Penelitian menggunakan statistik 

deskriptif yang terdiri dari nilai maksimum, nilai minimum, rata-rata (mean) dan standar 

deviasi setiap variabel yang digunakan. Data yang diteliti akan dikelompokkan 

berdasarkan opini audit yang diterimanya dalam dua kategori, yaitu auditee yang 

menerima opini audit unqualified going concern atau audit yang menerima opini audit 

unqualified non going concern. 

Analisis Infrensial 



Analisis inferensial statistik digunakan untuk pengujian hipotesis yang diajukan. 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis multivariat dengan 

menggunakan regresi logistik. Regresi logistik adalah regresi yang digunakan untuk 

menguji sejauhmana probabilitas terjadinya variabel dependen dapat dipredksi dengan 

variabel independen. Pada teknik analisis regresi logistik tidak memerlukan lagi uji 

normalitas dan uji asumsi klasik pada variabel bebasnya. Model regresi logistik yang 

digunakan untuk menguji hipotesis penelitian adalah sebagai berikut : 

OGC = α + β1 DEBT+ β2 OTS + β3 LIK + β4 LEV + e 

Keterangan: 

OGC   = Probabilitas Mendapatkan Opini Audit Going Concern 

α = Konstanta 

βi = Koefisien Regresi 

DEBT = Debt default  

OTS = Opini Audit Tahun Sebelumnya 

LIK = Rasio Likuiditas (Current Ratio) 

LEV = Rasio Leverage (Debt To Asset Ratio) 

e  = Error 

Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan tahap sebagai 

berikut: 

Uji Kelayakan Model Regresi 

Untuk menguji kelayakan model regresi digunakan uji Hosmer and Lemeshow 

Goodness of fit. Pengujian ini dilakukan untuk menilai model yang dihipotesiskan agar 

data empiris cocok atau sesuai dengan model. Jika nilai statistik Hosmer and Lemeshow 

Goodness of fit sama dengan atau kurang dari 0.05, maka hipotesis nol ditolak. 

Sedangkan jika nilainya lebih besar dari 0.05, maka hipotesis nol tidak dapat ditolak, 

artinya model mampu memprediksi nilai observasinya atau cocok dengan data. 

Overall Model Fit Test 

Penilaian model fit dilakukan dengan membandingkan nilai antara -2 Log 

likelihood (-2LL) pada awal (Block Number = 0), dimana model hanya memasukkan 

nilai -2 Log likelihood dan konstanta, dengan nilai -2 Log likelihood (-2LL) pada akhir 

(Block Number = 1), dimana model memasukkan konstanta dan variabel bebas.  Apabila 

nilai -2LL Block Number = 0 > nilai -2LL Block Number = 1, maka menunjukkan model 

regresi yang baik. Log Likelihood pada regresi logistik mirip dengan pengertian “Sum of 

Square Error” pada model regresi, sehingga penurunan Log Likelihood menunjukkan 

model regresi yang semakin baik. 

Koefisien Determinasi 

Besarnya nilai koefisien determinasi pada model regresi logistik ditunjukkan 

dengan nilai 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 sementara semakin mendekati 0 maka model semakin tidak goodness of fit. 

Uji Hipotesis 

Pengujian dengan model regresi logistik digunakan dalam penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel 

dependen. Kriteria pengujian : 

a. Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95 % atau taraf  signifikansi 5% (α = 

0,05). 

b. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis didasarkan pada signifikansi p-value.  

Jika taraf signifikansi > 0,05 Ho diterima, jika taraf signifikansi < 0,05 Ho ditolak. 

HASIL PENELITIAN 

A. Statistik Deskriptif 

Analisis Statistik Deskriptif Seluruh Sampel 

Variabel N Minimum Maksimum Mean 
Std. 

Deviasi 

Debt  60 0 1 0,1833 0,3902 

OTS 60 0 1 0,3500 0,4809 

Likuiditas  60 0,20 13,82 1,4942 2,3000 

Leverage  60 0,08 3,34 0,9633 0,7944 

Opini Audit Going Concern 60 0 1 0,4167 0,4971 

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 21.0, 2015 

B. Uji Pengujian Hipotesis dengan Regresi Logistik 

Hasil Persamaan Regresi Logistik 

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

Step 1 Debt 0,375 1,004 0,140 1 0,709 1,455 

 OTS 1,998 0,832 5,767 1 0,016 7,371 

 Likuiditas -1,928 1,060 3,311 1 0,069 0,145 

 Leverage 0,711 0,675 1,108 1 0,292 2,035 

 Constant 0,130 1,456 0,008 1 0,929 1,138 

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 21.0, 2015 

Adapun model yang dihasilkan dari pengujian terhadap model regresi adalah 

sebagai berikut: 

OGC = 0.130 + 0.375 DEBT+ 1.998 OTS – 1.928 LIKUI + 0.711 LEV + e 

1. Hipotesis Atas Debt Default 

Hipotesis terhadap debt default adalah sebagai berikut: 

H1: Debt default berpengaruh terhadap opini audit going concern 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa koefisien dari debt 

default adalah 0,375 dengan nilai signifikansi 0,709. Oleh karena hasil perhitungan 

menunjukkan bahwa nilai signifikansinya > 0,05; maka H1 ditolak, artinya debt 



default tidak mempengaruhi dikeluarkannya opini audit going concern pada 

perusahaan manufaktur. 

2. Hipotesis Atas Opini Audit Tahun Sebelumnya 

Hipotesis terhadap opini audit tahun sebelumnya adalah sebagai berikut: 

H2: Opini Audit Tahun Sebelumnya berpengaruh terhadap opini audit going 

concern 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa koefisien dari opini 

audit tahun sebelumnya sebesar 1,998 dengan nilai signifikansi 0,016. Oleh karena 

hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai signifikansinya < 0,05; maka H2 

diterima, artinya opini audit tahun sebelumnya mempengaruhi dikeluarkannya 

opini audit going concern pada perusahaan manufaktur. 

3. Hipotesis Atas Rasio Likuiditas 

Hipotesis terhadap rasio likuiditas adalah sebagai berikut: 

H3: Rasio Likuiditas berpengaruh terhadap opini audit going concern 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa koefisien dari rasio 

likuiditas adalah sebesar -1,928 dengan nilai signifikansi 0,069. Oleh karena hasil 

perhitungan menunjukkan bahwa nilai signifikansinya > 0,05; maka H3 ditolak, 

artinya rasio likuiditas tidak mempengaruhi dikeluarkannya opini audit going 

concern pada perusahaan manufaktur. 

4. Hipotesis Atas Rasio Leverage 

Hipotesis terhadap rasio leverage adalah sebagai berikut: 

H4: Rasio Leverage berpengaruh terhadap opini audit going concern 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa koefisien dari rasio 

leverage adalah sebesar 0,771dengan nilai signifikansi 0,292. Oleh karena hasil 

perhitungan menunjukkan bahwa nilai signifikansinya > 0,05; maka H4 ditolak, 

artinya rasio leverage tidak mempengaruhi dikeluarkannya opini audit going 

concern pada perusahaan manufaktur. 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh debt default, opini audit tahun 

sebelumnya, rasio likuiditas dan rasio leverage terhadap pemberian opini audit going 

concern pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011–2013 maka dapat 

disimpulkan: 

1. Hasil pengujian terhadap variabel debt default pada tabel menunjukkan nilai koefisien 

regresi positif sebesar 0,375 sedangkan tingkat signifikansi sebesar 0,709, lebih 

besar dari nilai α=5%. Karena tingkat signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka 

hipotesis H1 ditolak, artinya debt default tidak berpengaruh terhadap pemberian 

opini audit going concern pada perusahaan manufaktur. Hal ini menunjukkan 

bahwa auditor dalam memberikan opini audit going concern tidak berdasarkan 

kegagalan perusahaan untuk membayar hutang pokok atau bunganya pada saat 

jatuh tempo, akan tetapi lebih cenderung melihat kondisi keuangan perusahaan 

secara keseluruhan. 



Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian Susanto (2009) dan Irfana 

(2012) yang menunjukkan hasil bahwa debt default tidak berpengaruh secara 

signifikan dalam pemberian opini audit going concern yang dikeluarkan oleh 

auditor. 

2. Hasil pengujian terhadap variabel opini audit tahun sebelumnya pada tabel 

menunjukkan nilai koefisien regresi positif sebesar 1,998 sedangkan tingkat 

signifikansi sebesar 0,016, lebih kecil dari nilai α=5%. Karena tingkat 

signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis H2 diterima, artinya opini audit 

tahun sebelumnya berpengaruh terhadap pemberian opini audit going concern pada 

perusahaan manufaktur. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa opini audit tahun 

sebelumnya berpengaruh positif terhadap pemberian opini audit going concern. 

Auditor dalam memberikan opini audit going concern akan mempertimbangkan 

opini audit going concern yang diterima perusahaan sebelumnya, mengingat untuk 

memperbaiki kinerja perusahaan dibutuhkan waktu yang relatif lama. 

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian Wulandari (2014), Dewayanto 

(2011), Putri (2011), Januarti (2009), Susanto dan Wedari (2007), Rahman dan 

Siregar (2012) dan Januarti dan Fitrianasari (2008) yang menunjukkan hasil bahwa 

opini audit tahun sebelumnya berpengaruh secara signifikan dalam pemberian 

opini audit going concern yang dikeluarkan oleh auditor.  

3. Hasil pengujian terhadap variabel rasio likuiditas pada tabel menunjukkan nilai 

koefisien regresi negatif sebesar -1,928 sedangkan tingkat signifikansi sebesar 

0,069, lebih besar dari nilai α=5%. Karena tingkat signifikansinya lebih besar dari 

0,05, maka hipotesis H3 ditolak, artinya rasio likuiditas tidak berpengaruh terhadap 

pemberian opini audit going concern pada perusahaan manufaktur.  

Hal ini menunjukkan bahwa rasio likuiditas yang diproksi dengan current 

ratio tidak mempengaruhi auditor untuk memberikan opini audit going concern. 

Makin rendah nilai current ratio menunjukkan semakin rendah kemampuan 

perusahaan dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya. Apabila perusahaan 

tidak mampu memenuhi klaim kreditor jangka pendek maka hal tersebut dapat 

memengaruhi kredibilitas perusahaan dan dapat dianggap sebagai suatu sinyal 

bahwa perusahaan sedang menghadapi masalah yang dapat mengganggu 

kelangsungan usahanya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa auditor dalam 

menerbitkan opini audit going concern tidak hanya mempertimbangkan 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, tetapi lebih 

melihat pada kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya.  

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian Wulandari (2014), Putri (2011), 

Susanto (2009), dan Noverio (2011) yang menunjukkan hasil bahwa rasio 

likuiditas tidak berpengaruh secara signifikan dalam pemberian opini audit going 

concern yang dikeluarkan oleh auditor.  

4. Hasil pengujian terhadap variabel rasio leverage pada tabel menunjukkan nilai 

koefisien regresi positif sebesar 0,771 sedangkan tingkat signifikansi sebesar 0,292, 

lebih besar dari nilai α=5%. Karena tingkat signifikansinya lebih besar dari 0,05, 

maka hipotesis H4 ditolak, artinya rasio leverage tidak berpengaruh terhadap 

pemberian opini audit going concern pada perusahaan manufaktur. Hal ini bisa 



disebabkan perusahaan yang menjadi sampel di dalam penelitian ini dapat 

melakukan pengelolaan asetnya dengan efisien dan mengalami pertumbuhan 

penjualan setiap tahunnya. Jika perusahaan dapat melakukan pengelolaan aset 

secara efisien, maka volume penjualan bisa meningkat. Jika volume penjualan 

meningkat maka perusahaan akan memiliki dana untuk membayar utangnya. 

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian Wulandari (2014) dan Januarti 

dan Fitrianasari (2008) yang menunjukkan hasil bahwa rasio leverage tidak 

berpengaruh secara signifikan dalam pemberian opini audit going concern yang 

dikeluarkan oleh auditor.  

B. Keterbatasan Penelitian 

Berbagai keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dalam penelitian ini nilai Nagelkarke R Square adalah sebesar 0,602 (60,2%), tetapi 

hanya satu variabel (opini audit tahun sebelumnya) dari empat variabel independen 

lainnya yang hasilnya signifikan sesuai dengan hipotesis yang diajukan, sehingga 

masih banyak hipotesis yang tidak dapat diterima. 

2. Jumlah sampel perusahaan yang dijadikan objek penelitian hanya berasal perusahaan 

manufaktur, sehingga tidak dapat mengeneralisir hasil temuan untuk seluruh 

perusahaan go public di BEI dan periode pengamatan hanya tiga tahun, sehingga 

belum dapat melihat kecendrungan penerimaan opini audit  going concern  dalam 

jangka panjang. 

C. Saran 

Adanya berbagai keterbatasan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan tahun pengamatan sehingga 

kencenderungan dari trend penelitian opini audit going concern dapat diprediksi, 

namun peneliti harus memperhatikan perbedaan antara periode krisis moneter dan 

dengan periode kondisi ekonomi normal. 

2. Memperluas sampel penelitian pada perusahaan manufaktur, perbankan, transportasi 

dan lain sebagainya, sehingga penelitian tersebut lebih representatif dan hasilnya 

lebih dapat digeneralisasi. 

3. Pada penelitian selanjutnya, bisa memasukkan variabel keuangan dan non keuangan 

lainnya serta variabel dari faktor kondisi pasar, sehingga model penelitian dapat 

semakin baik. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Rahman, Abdul dan Baldric Siregar. 2012. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan 

penerimaan opini audit going concern pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin. 

 

Januarti, Indira. 2009. Analisis pengaruh faktor perusahaan, kualitas auditor, 

kepemilikanperusahaan terhadap penerimaan opini audit going concern perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi 

XII, Palembang. 

 



Praptitorini, Mirna dan Indira Januarti. 2011. Analisis pengaruh kualitas audit, debt default 

dan opinion shopping terhadap penerimaan opini going concern. Jurnal Akuntansi dan 

Keuangan Indonesia, Volume 8 - No. 1, Juni. 

 

Wulandari, Soliyah. 2014. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi auditor dalam 

memberikan opini audit going concern. Volume 6 – No. 3, Maret. 

Widiyantari, Ayu Putri. 2011. Opini Audit Going Concern dan Faktor-Faktor Yang 

Memengaruhi: Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar. Tesis.  

Januarti, Indira, dan Ella Fitrianasari. 2008. Analisis Rasio Keuangan dan Rasio Non 

Keuangan yang Mempengaruhi Auditor dalam Memberikan Opini Audit Going 

Concern. 

Ikatan Akuntan Indonesia. 2001. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), Jakarta: 

Salemba Empat. 

Irfana, Muhammad Jauhan. 2012. Analisis Pengaruh Debt Default, Kualitas Audit, Opinion 

Shopping Dan Kepemilikan Perusahaan Terhadap Penerimaan Opini Audit Going 

Concern. Diponegoro Journal Of Accounting. Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012, 

Halaman 1. 

Mayangsari, S. 2003. Pengaruh Kualitas Audit, Independensi terhadap Integritas Laporan 

Keuangan. Paper dipresentasikan pada acara Simposium Nasional Akuntansi VI, 

Surabaya. 

Noverio, Rezkhy. 2011. Analisis Pengaruh Kualitas Auditor Likuiditas, Profitabilitas dan 

Solvabilitas Terhadap Opini Audit Going  Concern  pada  Perusahaan Manufaktur 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Universitas Diponegoro Semarang. Skripsi. 

Santosa, Arga Fajar dan Linda Kusumaning W. 2007. Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Kecenderungan Penerimaan Opini Audit Going Concern. JAAI. 

Volume 11. Nomor 2.  

Saputra, Puji. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Opini Audit 

Going Concern Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi. 

Zubaidah, Siti. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Opini Audit Going 

Concern Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdapat di BEI. Universitas 

Stikubank Semarang. Skripsi. 

Sartono, R. Agus. 2001. Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi. Edisi 4. Yogyakarta: 

BPFE. 

Setyarno, Eko Budi, Indira Januarti, dan Faisal. 2006. Pengaruh Kualitas Audit, Kondisi 

Keuangan Perusahaan, Opini Audit Tahun Sebelumnya, Pertumbuhan Perusahaan 

terhadap Opini Audit  Going  Concern.  Makalah Disampaikan dalam Simposium 

Nasional Akuntansi IX. Padang: 23-26 Agustus. 



Susanto, Yulius Kurnia. 2009. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Opini Audit 

Going Concern Pada Perusahaan Publik Sektor Manufaktur. Jurnal Bisnis dan 

Akuntansi. Volume 11. Nomor 3.  

http//: www.idx.co.id 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.idx.co.id/

