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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan real estate yang 

terdaftar di BEI tahun 2010-2014 yaitu sebanyak 51 perusahaan. Penelitian 

sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan purposive 

sampling dengan menggunakan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. 

Proses penentuan sampel ditunjukkan dalam table 4.1 berikut ini: 

Table 4.1 

Proses Seleksi Sampel Berdasarkan Krietria 

Keterangan Jumlah Akumulasi 

Populasi 

 

51 

Kriteia Sampel: 

1. Perusahaan real estate dan property yang 

listing secara berturut-turut  di BEI selama 

periode penelitian (2010-2014) 

(15) 36 

2. Data yang dibutuhkan tersedia lengkap dan 

menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit 

oleh auditor independen dari tahun 2010-2014 

(5) 31 

3.  Penyajian laporan keuangan menggunakan 

kurs rupiah (Rp) 
0 31 

Jumlah Sampel Perusahaan  31 

Tahun Penelitian (2010-2014) 5 

Jumlah Sampel Perusahaan Total Selama Penelitian (31*5)  155 

Sumber: Hasil Pengelolaan Data, 2015 
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Jumlah perusahaan real estate  yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014 

berjulah 51 perusahaan. Dari 51 perusahaan real estate tersebut terdapat 

15 perusahaan yang tidaklisting secara berturut-turut di BEI selama 5 

periode penelitian, 5 perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan 

yang telah diaudit oleh auditor independen secara lengkap selama 5 

periode penelitian, dan 31 perusahaan menggunakan kurs Rupiah dalam 

laporan keuangannya. Sehingga perusahaan real estate yang dijadikan 

sampel penelitian sebanyak 31 perusahaan. Sedangkan total pengamatan 

yang dijadikan sampel penelitian adalah 31 perusahaan dikalikan 5 tahun 

penelitian berjumlah 155 perusahaan. 

Sampel dalam penelitian yang berjumlah 31 perusahaan dalam periode 

penelitian selama 5 tahun dapat dilihat dalam tabel 4.2 sesuai dengan nama 

perusahaan dan kode yang terdaftar di BEI berdasarkan urutan alfabeta 

dari kode perusahaan. 
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Tabel 4.2 

Daftar Nama Perusahaan Sampel 

No Kode Nama Perusahaan 

1 APLN Agung Podomoro Tbk 

2 ASRI Alam Sutra Reality Tbk 

3 BAPA Bekasi Asri Pemula Tbk 

4 BCIP Bumi Citra Permai Tbk 

5 BIPP Bhuwanatala Indah Permai Tbk 

6 BKSL Sentul City Tbk 

7 BMSR Bintang Mitra semestaraya Tbk 

8 COWL Cowell Development Tbk 

9 CTRA Ciputra Development Tbk  

10 CTRP Ciputra Property 

11 CTRS Ciputra Surya Tbk 

12 DART Duta Anggada Realty Tbk 

13 DILD Intiland Development Tbk 

14 DUTI Duta Pratiwi Tbk 

15 ELTY Bakrieland Develpoment Tbk 

16 GMTD Gowa Makassar Tourism Tbk 

17 JIHD Jakarta International Hotel & Development Tbk 

18 JRPT Jaya Real Property Tbk 

19 KPIG MNC Land/ Global Land Development Tbk 

20 LAMI Lamicitra Nusantara Tbk 

21 LPCK Lippo Cikarang Tbk 

22 LPKR Lippo Karawaci Tbk 

23 MDLN Modernland Realty Tbk 

24 MTSM Metro Realty Tbk 

25 OMRE Indonesia Prima Property Tbk 

26 PJAA Pembangunan Jaya Ancol Tbk 

27 PUDP Pudjiadi Prestiye Tbk 

28 PWON Pakuwon Jati Tbk 

29 RBMS Ristia Bintang Mahkota Sejati Tbk 

30 SCBD Danayasa Arthatama Tbk 

31 SMDM Surya duta Makmur Tbk 

Sumber: www.idx.co.id berdasarkan hasil seleksi 2015 

http://www.idx.co.id/
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Pada tabel 4.3 dibawah ini dapat dilihat bahwa sampel yang terpilih 

melalui purposive sampling tersebut sebanyak 4 jenis usaha. Perusahaan 

yang paling banyak dijadikan sampel penelitian berasal dari sektor 

Pebangunan dan Properti Komersial yaitu sebanyak 22 perusahaan atau 

sekitar 70. 97%. 

Tabel 4.3 

Distribusi Sampel Berdasarkan Jenis Usaha 

No Jenis Usaha Frekuensi Presentase 

1 Pembangunan dan Properti komersial 22 70.97% 

2 

Investasi pada Anak Perusahaan dan 

Perdagangan 2 6.46% 

3 Sewa dan Pengelolaan Gedung 1 3.22% 

4 

Pebangunan, Jasa Konsultasi, dan 

Perdagangan 6 19.36% 

Jumlah 31 100.00% 

Sumber: Berdasarkan hasil seleksi, 2015 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah opini audit going 

concern. Klasifikasi perolehan opini tersebut sebagaimana terlihat pada 

tabel 4.4 dibawah ini: 

Tabel 4.4 

Klasifikasi Peneriaman Opini Audit Going Concern 

Opini Audit 
Tahun 

Jumlah 
2010 2011 2012 2013 2014 

Opini audit going 

concern 24 24 25 15 13 101 

Opini audit non going 

concern 7 7 6 16 18 54 

Jumlah 31 31 31 31 31 155 

Sumber: Berdasarkan hasil seleksi, 2015 
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Jumlah perusahaan yang menerima opini audit going concern selama 

periode penelitian tahun 2010-2014 adalah sebanyak 101 perusahaan, 

sedangkan perusahaan yang menerima opini audit non going concern 

sebanyak 54 perusahaan dengan total sampel 155 perusahaan. Pada tahun 

2010 perusahaan yang menerima opini audit going concern sebanyak 24 

perusahaan dan perusahaan yang menerima opini audit non going concern 

sebanyak 7 perusahaan. Pada tahun 2011 perusahaan yang menerima opini 

audit going concern sebanyak 24 perusahaan dan perusahaan yang 

menerima opini non audit going concern sebanyak 7 perusahaan. Pada 

tahun 2012 perusahaan yang menerima opini audit going concern 

sebanyak 25 perusahaan dan perusahaan yang menerima audit non going 

concern sebanyak 6 perusahaan. Pada tahun 2013 perusahaan yang 

menerima opini audit going concern sebanyak 15 perusahaan dan 

perusahaan yang menerima opini audit non going concern sebanyak 16 

perusahaan. Pada tahun 2014 perusahaan yang menerima opini audit going 

concern sebanyak 13 perusahaan dan perusahaan yang menerima opini 

audit non going concern sebanyak 18 perusahaan. 

 

B. Hasil Uji Analisis Data Penelitian 

1. Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif 

Hasil pengujian menunjukkan jumlah sampel (N) penelitian sebanyak 

155 yang merupakan laporan keuangan tahunan perusahaan real estate 
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yang terdaftar di BEI selama periode 2010-2014 dan memenuhi kriteria 

yang telah ditetapkan. Hasil analisis tersebut sebagaimana terlihat dalam 

tabel 4.5 dibawah ini: 

Tabel 4.5 

Analisis Statistik Deskriptif 

 N 

 

Minimum 

 

Maximum 

 

Mean 

 

Standar 

Deviation 

GC 155 .00 1.00 .6516 .47800 

REP 155 .00 1.00 .2387 .42768 

DISC 155 .62 .99 .8165 .07722 

TENURE 155 1.00 6.00 3.3161 1.58219 

SIZE 155 2.77 7.58 5.5937 1.30686 

Valid N (listwise) 155     

Sumber: Hasil Pengelolaan Data dengan SPSS 17.0, 2015 

Berdasarkan tabel 4.5 hasil analisis dengan menggunakan statistik 

deskriptif dijelaskan sebagai berikut: 

a. Hasil analisis statistik deskriptif terhadap penerimaan opini going 

concern (GC) menunjukkan nilai minimum sebesar 0, nilai maksimum 

sebesar 1 dengan rata-rata sebesar 0,6516 dan standar deviation 

0,47800. Nilai rata-rata 0,6516 menunjukkan bahwa opini audit going 

concern dengan kode 1 menunjukkan bahwa  sampel penelitian lebih 

banyak menerima opini audit going concern dari 155 sampel yang 

diteliti. Dari 155 perusahaan terdapat 101perusahaan yang menerima 

opini audit going concern dan 54 perusahaan yang mendapatkan opini 

audit non going concern. 
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b. Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap 

reputasi KAP (REP) menunjukkan nilai minimum 0, nilai maksimum 

1, dengan rata-rata 0,2387 dan standar deviasi sebesar 0,42768. Nilai 

rata-rata sebesar 0,2387 menunjukkan bahwa perusahaan yang 

menggunakan KAP big four dengan kode 1 sebanyak 37 perusahaan, 

sedangkan perusahaan yang menggunakan jasa KAP non big four 

adalah 118 perusahaan. 

c. Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap 

disclosure (DISC) menunjukkan nilai minimum 0,62, nilai maksimum 

0,99, nilai rata-rata 0,8165, dan standar deviasi 0,07722. Nilai 

minimum dan maksimum dibawah 1 menunjukkan bahwa sampel 

penelitian belum ada yang menyajikan pengungkapan secara 

sempurna sesuai dengan disclosure item. 

d. Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap audit 

client tenure (TENURE) menunjukkan nilai minimum sebesar 1, nilai 

maksimum sebesar 6, dengan nilai rata-rata sebesar 3,3161, dan 

standar deviasi 1,58219. Nilai rata-rata sebesar 3,3161 menunjukkan 

bahwa rata-rata hubungan perikatan auditor dengan klien dalam 

penelitian ini adalah 3,3 tahun. 

e. Hasil analisis menggunakan statistik deskriptif terhadap ukuran 

perusahaan klien (SIZE) menunjukkan nilai minimum sebesar 2,77, 

nilai maksimum 7,58, dengan rata-rata 5,5937, dan standar deviasi 

sebesar 1,30686. Didalam menentukan apakah perusahaan masuk 
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kedalam perusahaan dengan total aktiva besar atau total aktiva kecil 

dilihat dari nilai median. Nilai median diperoleh dari nilai minimum 

2,77 ditambah nilai maksimum 7,58 dibagi 2 menjadi 5,175. Dari hasil 

perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa nilai rat-rata lebih besar 

dari nilai median yaitu sebesar 5,5937 > 5,175 menunjukan 

perusahaan sampel penelitian termasuk ke dalam perusahaan dengan 

total aktiva yang besar. 

2. Hasil Uji Analisis Inferensial 

Analisis statistik inferensial dalam penelitian menggunakan analisis 

regresi logistik (logistic regression). Didalam penelitian ini variabel 

dependen bersifat dummy (menerima opini audit going concern atau tidak 

menerima opini audit going concern), maka pengujian terhadap hipotesis 

dilakukan dengan menggunakan uji regresi logistik. Regresi logistik 

adalah regresi yang digunakan untuk menguji apakah probabilitas 

terjadinya variabel terkait dapat dijelaskan oleh variabel bebasanya. Pada 

teknik analisis regresi logistik tidak memerlukan lagi uji normalitas dan uji 

asumsi klasik pada variabel bebasnya (Ghozali, 2011 : 333). Tahapan 

dalam pengujian dengan mengunakan uji regresi logistik dapat dijelaskan 

sebagai berikut (Ghozali, 2011). 
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a. Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

Analisis pertama yang dilakukan adalah menilai overall model fit 

terdapat data penelitian sebagaimana penelitian sebagaimana terlihat 

dalam tabel 4.6 

Tabel 4.6 

Perbandingan Nilai -2LL Awal dengan -2LL Akhir 

Keterangan Nilai 

 -2Log Likelihood pada awal (block number = 0) 200.397 

 -2Log Likelihood pada akhir (block number = 1) 173.228 

Sumber: Hasil Pengolahaan Data dengan SPSS 17.0, 2015 

Sebagaimana terlihat dalam tabel 4.6 bahwa perbandingan nilai  -2 

Log Likelihood awal (block number = 0) dengan -2 Log Likelihood akhir 

(block number = 1) adalah 200,397 untuk nilai awal dan setelah variabel 

bebas dimasukan pada model regresi, maka nilai -2 Log Likelihood akhir 

(block number = 1) adalah sebesar 173,228. 

Berdasarkan output tersebut, terjadi penurunan nilai antara -2 Log 

Likelihood awal dan akhir sebesar 27,169. Penurunan nilai -2 Log 

Likelihood ini dapat diartikan bahwa penambahan variabel bebas ke dalam 

model dapat meperbaiki model fit serta menunjukkan model regresi yang 

lebih baik atau dengan kata lain model yang dihipotesiskanfit dengan data 

(Ghozali, 2011 : 340). 
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b. Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square) 

Berdasarkan data dari tabel 4.7 dibawah ini, nilai Nagelkerke R 

Square sebesar 0,222 yang berarti variabel dependen dapat dijelaskan oleh 

variabel independen sebesar 22,2%, sedangkan sisanya sebesar 77,8% 

dijelaskan oleh variabel-variabel lain diatur model penelitian. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa secara bersama-sama variasi variabel bebas (reputasi 

auditor, disclosure, audit client tenure, dan ukuran perusahaan) dapat 

menjelaskan variasi variabel audit going concern sebesar 22,2%. 

Tabel 4.7 

Nilai Nagelkerke R Square 

Model Summary 

 

 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 17.0, 2015 

c. Menilai Kelayakan Model Regresi 

Analisis selanjutnya yang dilakukan adalah menilai kebanyakan 

model regresi logistik yang akan digunakan. Menilai kelayakan dan model 

regresi dapat dilakukan dengan memperhatikan goodness of fit model yang 

diukur dengan Chi-Square pada kolom Hosmer and Lemeshove’s 

(Ghozali, 2011:345). Hipotesis yang digunakan untuk menilai kelayakan 

model regresi ini adalah: 

-2 Log likelihood 

Cox & Snell R 

Square Nagelkerke R Square 

173.228 0.161 0.222 
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  = Tidak ada perbedaan antara model dengan data 

   = Ada perbedaan antara model dengan data. 

Tabel 4.8 

Menilai Kelayakan Model Regresi 

Hosmer and Lemeshow Test 

Chi-square Df Sig. 

13.948 8 .083 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 17.0, 2015 

Tabel 4.8 menunjukkan hasil pengujian Hosmer and Lemeshow’s Test. 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi 

sebesar 0,083. Nilai signifikan yang diperoleh tersebut diatas 0,05 yang 

berarti hipotesis 0 (nol) tidak dapat ditolak (diterima). Hal ini berarti 

model memprediksi nilai observasinya atau model dapat diterima karena 

cocok dengan data observasinya sehingga model ini dapat digunakan 

untuk analisis selanjutnya.   

d. Matriks Klasifikasi 

Matriks klasifikasi menunjukkan kekuatan prediksi model regresi 

untuk memprediksi kemungkinan perusahaan menerima opini audit going 

concern. Berdasarkan data dari tabel 4.9 dibawah ini menunjukkan bahwa 

kekuatan  prediksi dari model regresi untuk memprediksi kemungkinan 

perusahaan menerima opini going concern adalah sebesar 85,1%. Hal ini 

menunjukkan bahwa dengan menggunakan model regresi yang digunakan, 
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terdapat 86 perusahaan (85,1%) yang diprediksi akan menerima opini 

going concern dari awal  104 perusahaan yang menerima opini audit going 

concern. Kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi 

kemungkinan perusahaan menerima opini audit going concern adalah 

44,4%. Hal ini berarti dengan model regresi tersebut, terdapat 

24perusahaan (44,4%) yang diprediksi  menerima opini non going concern 

dari total 54 perusahaan yang menerima opini non going concern. 

Sedangkan secara keseluruhan kekuatan prediksi dari model regresi dalam 

penelitian ini adalah sebesar 71,0%. Artinya kemapuan prediksi dari model 

dengan variabel reputasi auditor, disclosure, audit client tenure, dan 

ukuran perusahaan secara statistik dapat memprediksi sebesar 71,0%. 

Tabel 4.9 

Matriks Klasifikasi 

 

 

 

 

S

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 17.0, 2015 

 

 

 

 

 

Observed 

Predicted 

 GC Percentage 

Correct  NGC GC 

 GC NGC 24 30 44.4 

GC 15 86 85.1 

Overall Percentage   71.0 
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e. Model Regresi Logistik Yang Terbentuk dan Pengujian Hipotesis 

Model regresi logistik dapat dibentuk dengan melihat pada nilai 

estimasi parameter dalam Variables in The Equation pada tabel 4.10 

dibawah ini: 

Tabel 4.10 

Variables in The Equation 

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

REP .678 .464 2.140 1 .144 1.971 

DISC .737 2.813 .069 1 .793 2.090 

TENURE -.575 .128 20.115 1 .000 .563 

SIZE .242 .153 2.512 1 .113 1.273 

Constant .538 2.086 .066 1 .797 1.712 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 17.0, 2015 

Model regresi yang terbentuk berdasarkan nilai estimasi parameter 

dalam Variahles in The Equation adalah sebagai berikut ini: 

GC  =    0,538 + 0,678(REP) + 0,737(DISC) -0,575(TENURE) +       

0,242(SIZE) 

Keterangan : 

GC  = opini going concern 

REP  = reputasi auditor 

DISC  = disclosure 

TENURE = audit client tenure 
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SIZE  = ukuran perusahaan 

Untuk menginterpretasikan hasil analisis tersebut dapat diterangkan 

sebagai berikut : 

Nilai konstanta sebesar 0,538 arti tanda positif adalah apabila semua 

variabel independen yaitu reputasi auditor (REP), disclosure (DISC), audit 

client tenure (TENURE), dan ukuran perusahaan (SIZE) bernilai nol atau 

konstan maka opini going concern mengalami penigkatan sebesar 0,538. 

β₁ : 0,678 arti tanda positif adalah jika variabel reputasi 

auditor naik, maka variabel opini going concern akan 

mengalami peningkatan begitu juga sebaliknya. 

β₂ : 0,737 arti tanda positif adalah jika variabel disclosure 

(tingkat pengungkapan) naik, maka variabel opini going 

concern akan mengalami peningkatan begitu juga 

sebaliknya. 

β₃ : -0,575 arti tanda negative jika variabel audit client 

tenure (lama perikatan auditee dengan KAP) meningkat, 

maka variabel opini going concern akan mengalami 

penurunan begitu juga begitu sebaliknya. 

β₄ : 0,242 arti tanda positif adalah jika variabel ukuran 

perusahaan naik, maka variabel opini going concern 

akan mengalami peningkatan begitu juga sebaliknya. 
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Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan antara 

tingkat signifikansi (sig) dengan tingkat kesalahan (α) = 5% atau 0,05. 

Berdasarkan tabel 4.10 dapat dinterpretasikan hasil sebagai berikut: 

1) Pengujian Hipotesis pertama (  ) 

Pada variabel reputasi auditor diperoleh koefisien regresi sebesar 

0,678 dengan tingkat signifikansi (ρ-value) sebesar 0,144  >  0,05. Karena 

tingkat signifikan lebih besar dari α = 0,05 maka hipotesis ke-1 ditolak. Ini 

berarti reputasi auditor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap opini 

audit going concern. Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis 

pertama yang menyatakan bahwa reputasi aditor berpengaruh terhadap 

opini audit going concern. 

2) Pengujian Hipotesis kedua (H₂) 

Pada variabel disclosure diperoleh koefisien regresi sebesar 0,737 

dengan tingkat signifikansi (ρ-value) sebesar 0,793 > 0,05. Karena tingkat 

signifikan lebih besar dari α = 0,05 maka hipotesis ke-2 ditolak. Ini berarti 

disclosure tidak berpengaruh secara signifikan terhadap opini audit going 

concern. Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis kedua yang 

menyatakan bahwa disclosure berpengaruh terhadap opini going concern.  

3) Pengujian Hipotesis ketiga (H₃) 

Pada variabel audit client tenure diperoleh koefisien regresi sebesar -

0,575 dengan tingkat signifikansi (ρ-value) sebesar 0,00 <  0,05. Karena 
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tingkat signifikansi lebih kecil dari α = 0,05 maka hipotesis ke-3 diterima. 

Ini berarti audit client tenure berpengaruh secara signifikan terhadap opini 

audit going concern. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis ketiga yang 

menyatakan bahwa audit client tenure berpengaruh terhadap opini audit 

going concern.  

4) Pengujian Hipotesis keempat (H₄) 

Pada variabel ukuran perusahaan diperoleh koefisien regresi sebesar 

0,242 dengan tingkat signifikansi (ρ-value) sebesar 0,113 > 0,05. Karena 

tingkat signifikansi lebih besar dari α = 0,05 maka hipotesis ke-4 ditolak. 

Ini berarti ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

opini audit going concern. Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis 

keempat yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap opini going concern. 

 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

Pada sub bab ini berisi tentang pembahasan atas temuan penelitian. 

Penjelasan berikutnya adalah penjelasan mengenai hasil pengujian 

hipotesis. Hasil pengujian hipotesis adalah sebagai berikut: 

a. Pengaruh Reputasi Auditor Terhadap Opini Audit Going Concern 

Pengujian hipotesis ke-1 bertujuan untuk menganalisis pengaruh 

reputasi auditor opini audit going concern. Variabel reputasi auditor yang 
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diukur menggunakan ukuran KAP dengan variabel dummy pada tabel 4.10 

menunjukkan koefisen regresi sebesar 0,678 dengan tingkat signifikansi 

(ρ-value) sebesar 0,144 > 0,05. Karena tingkat signifikansi lebih besar dari 

α = 0,05 maka hipotesis ke-1 ditolak. Sehingga penelitian ini tidak 

membuktikan bahwa reputasi auditor berpengaruh terhadap opini audit 

going concern. 

Bukti empiris mengindikasikan bahwa dalam penelitian ini pada 

perusahaan real estate dan property, dalam perusahaan ini yang 

menggunakan KAP yang masuk the bing four tidak menjadi jaminan untuk 

mendapatkan opini audit going concern, sebaliknya perusahaan yang tidak 

menggunakan KAP the bing four mendapat opini going concern.opini 

audit didasarkan pada apakah laporan keuangan auditee menyajikan secara 

wajar kondisi keuangan perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh Mutaqqin dan Sudarno (2012) dan 

Verdiana dan Utama (2013) bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh 

terhadap opini audit going concern. 

Hasil penelitian ini ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan 

oleh Junaidi dan Hartono (2010), Astuti dan Darsono (2012), dan Forogohi 

(2012) yang menyatakan bahwa reputasi auditor berpengaruh terhadap 

penerimaan opini audit going concern. 
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b. Pengaruh Disclosure Terhadap Opini Audit Going Concern 

Pengujian hipotesis ke-2 bertujuan untuk menganalisis pengaruh 

disclosure terhadap opini going concern. Variabel disclosure yang diukur 

menggunakan disclosure level pada tabel 4.10 menunjukkan koefisien 

regresi sebesar 0,737 dengan tingkat signifikansi (ρ-value) sebesar 0,793 > 

0,05. Karena tingkat signifikansi lebih besar dari α = 0,05 maka hipotesis 

ke-2 ditolak. Sehingga penelitian ini tidak membuktikan bahwa disclosure 

berpengaruh terhadap opini audit going concern. 

Bukti empiris mengindikasikan bahwa dalam penelitian ini pada 

perusahaan real estate dan property, lebih sedikit dalam melakukan 

pengungkapan karena perusahaan tidak ingin masyarakat banyak tahu 

tentang kinerja perusahaannya. Hasil penelitian ini mendukung penelitian 

yang dilakukan oleh Astuti dan Darsono (2012) yang memberikan bukti 

bahwa disclosure tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern. 

Namun hasil dari penelitian ini tidak mendukung hasil temuan dari 

Junaidi dan Hartono (2010), dan Verdiana dan Utama (2013) yang 

menyatakan bahwa perusahaan yang tidak mengungkapkan rasio-rasio 

keuangan yang bagus dan mengungkapkan dampak kondisi ekonomi atau 

keraguan dalam kelangsungan hidup  usahanya akan meningkatkan 

kemungkinan penerimaan opini audit going concern. 
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c. Pengaruh Audit Client Tenure Terhadap Opini Audit Going 

Concern 

Pengujian hipotesis ke-3bertujuan untuk menganalisis pengaruh audit 

client tenure terhadap opini audit going concern. Variabel audit client 

tenure pada tabel 4.10 menunjukkan koefisien regresi sebesar -0,575 

dengan tingkat signifikansi (ρ-value) sebesar 0,0% < 0,05. Karena tingkat 

singnifikansi lebih kecil dari α = 0,05 maka hipotesis ke-3 diterima. 

Sehingga hasil dari penelitian ini terbukti bahwa audit client tenure 

berpengaruh secara statistik signifikan terhadap opini going concern. 

Bukti empiris mengindikasikan bahwa dalam penelitian ini pada 

perusahaan real estate dan property, kondisi ini terjadi karena perikatan 

yang lama dapat meneyebabkan kekurangan independensi KAP, dan 

apabila independensi auditor berkurang maka opini yang dikeluarkan oleh 

auditor merupakan opini yang menyababkan dan akan merugikan berbagai 

pihak. Dima auditor yang mengaudit independensinya berkurang karena 

terpengaruh dengan lamanya perikatan sehingga, meskipun laporan 

keuangannya tidak wajar, auditor yang berkurang independensinya akan 

mengeluarkan opini audit wajar tanpa pengecualian. Hasil penelitian ini 

mendukung hasil temuan dari Januarti (2009), Junaidi dan Hartono (2010), 

dan Mutaqqin dan Sudarno (2012) yang menyatakan bahwa audit client 

tenure berpengaruh terhadap opini audit going concern. 
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Namun hasil temuan ini tidak sejalan dengan temuan Verdiana dan 

Utama (2013) yang menyatakan bahwa audit client tenure tidak 

berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. 

d. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Opini Audit Going 

Concern 

Pengujian hipotesis ke-4 bertujuan untuk menganalisis pengaruh 

ukuran perusahaan terhadap opini audit going concern. Variabel ukuran 

perusahaan diukur menggunakan L.n total aset pada tabel 4.10 

menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,242 dengan tingkat signifikansi 

(ρ-value) sebesar 0,113 > 0,05. Karena tingkat signifikansi lebih besar dari 

α = 0,05 maka hipotesis ke-4 ditolak, sehingga hasil dari penelitian ini 

terbukti bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap opini audit 

going concern. 

Bukti empiris mengindikasikan bahwa dalam penelitian ini pada 

perusahan real estate dan property, penggunaan logaritma total aktiva 

dipandang mewakili ukuran perusahaan karena dapat menggambarkan 

kemampuan perusahaan baik kemampuan untuk menyelesaikan 

kewajibannya maupun perusahaan untuk menghasilkan laba dengan aktiva 

yang dimiliki. Dengan demikian perusahaan besar yang mengalami 

finansial distress akan lebih mudah mengatasi kesulitannya karena 

memiliki kemampuan yang lebih besar dibandingkan perusahaan kecil. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 
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Junaidi dan Hartono (2010) bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap penerimaan opini audit going concern.   

Namun hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Januarti (2009) dan Alicihia (2013) yang menemukan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan 

opini audit going concern. 

Penelitian ini merupakan studi mengenai pengaruh reputasi auditor, 

disclosure, audit client tenure, dan ukuran perusahaan terhadap opini audit 

going concern. Ringkasan hasil penelitian akan disajikan pada tabel 4.11 

dibawah ini: 

Tabel 4.11 

Ringkasan Hasil Penelitian 

 

No 

 

Variabel 

Dependen 

Variabel 

Independen 

Nilai 

Koefisien 

Regresi 

(B) 

Nilai 

Sig  

(sig) 

Hasil 

 

1 Opini 

Audit 

Going 

Concern 

 

REP 0,678 0,144 H1 ditolak 

2 DISC 0,737 0,793 H2 ditolak 

3 TENURE -0,575 0,000 H3 diterima 

4 SIZE 0,242 0,113 H4 ditolak 

 


