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Abstrak 

Abstract 

1. PENDAHULUAN

Suatu perusahaan tidak akan selamanya berada dalam keadaan baik atau selalu 

memperoleh laba yang tinggi. Pada saat tertentu ada kalanya perusahaan akan 

mengalami masa-masa sulit. Keadaan seperti ini dapat disebabkan banyak faktor 

diantaranya adalah kondisi perekonomian negara, nilai tukar mata uang dan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, pertumbuhan 
perusahaan, financial distress, audit tenure, dan reputasi auditor terhadap Opini 
Audit Going Concern pada perusahaan sektor food and beverage yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian yang digunakan adalah 60 perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 sampai 2016.
 Metode pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik yang diolah 
menggunakan program Statistical Package for Social Science (SPSS) Versi 20. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel audit tenure berpengaruh terhadap 
Opini Audit Going Concern, sedangkan variabel ukuran perusahaan, pertumbuhan 
perusahaan, financial distress, dan reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap 
Opini Audit Going Concern. 

Kata Kunci: audit delay, audit tenure, pergantian auditor, financial distress, laba 
rugi operasi, kompleksitas operasi, profitabilitas. 

This study aims to examine the effect of company size, company growth, financial 
distress, audit tenure, and auditor reputation to going concern audit opinion of 
the food and beverage sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange. 
The research sample used is 60 manufacturing companies listed in Indonesia 
Stock Exchange 2012 to 2016. The sampling method using purposive sampling
 method. The analysis used in this research is logistic regression analysis which is 
processed using Statistical Package for Social Science (SPSS) Version 20
 program. The result shows that the variable of company size, company growth,
 financial distress, and auditor reputation influence to going concern audit 
opinion, while audit tenure variable have no effect on the going concern audit 
opinion.  

Keywords: going concern audit opinion , company size, company growth, 
financial distress, audit  tenure, auditor reputation. 
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kendala internal perusahaan itu sendiri seperti karyawan melakukan kecurangan 

(korupsi) atau tidak tersedianya modal sehingga mengakibatkan perusahaan tidak 

mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya atau bangkrut. Padahal 

kelangsungan hidup suatu perusahaan merupakan salah satu alasan investor untuk 

menanamkan modal di perusahaan tersebut. Oleh karena itu, auditor mempunyai 

peranan yang penting sebagai perantara akan kepentingan investor maupun 

kepentingan perusahaan sebagai penyedia laporan keuangan dengan memberikan 

opini audit going concern. 

Going concern (kelangsungan hidup berkelanjutan) merupakan salah satu 

asumsi dasar yang dipakai dalam menyusun laporan keuangan. Asumsi ini 

mengharuskan perusahaan secara operasional memiliki kemampuan 

mempertahankan kelangsungan hidupnya dan akan melanjutkan usahanya pada 

masa depan. Oleh karena itu, suatu perusahaan diasumsikan tidak bermaksud 

melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Beberapa bank 

dilikuidasi setelah sebelumnya menerima pendapat wajar tanpa pengecualian. 

Dari peristiwa tersebut, juga bisa dilihat bahwa opini audit mengenai kewajaran 

terhadap laporan keuangan perusahaan tidaklah cukup, sehingga opini audit going 

concern ini juga harus diungkapkan dengan harapan dapat segera mempercepat 

upaya penyelamatan perusahaan yang bermasalah (Ginting dan Suryana, 2014). 

Opini audit going concern sangat penting karena opini audit going concern 

sangat berguna bagi para pemakai laporan keuangan untuk membuat keputusan 

investasi yang tepat dalam berinvestasi, karena ketika seorang investor akan 

melakukan investasi, investor perlu memahami kondisi keuangan perusahaan, 

terutama menyangkut tentang kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Hal ini 

membuat auditor mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mengeluarkan 

opini audit going concern yang konsisten dengan keadaan yang sesungguhnya. 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi opini audit going concern salah 

satunya yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan menggambarkan besar 

kecilnya suatu perusahaan. Auditor lebih sering mengeluarkan opini audit going 

concern pada perusahaan yang lebih kecil. Maka semakin besar perusahaan akan 

semakin kecil kemungkinan perusahaan menerima opini audit going concern. Hal 
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ini disebabkan karena opini going concern cenderung lebih dibutuhkan oleh 

perusahaan kecil untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaannya (Ginting 

dan Suryana, 2014). 

Pertumbuhan perusahaan juga merupakan faktor yang mempengaruhi opini 

audit going concern. Pertumbuhan perusahaan mengindikasikan kemampuan 

perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Sebuah perusahaan 

dengan pertumbuhan penjualan yang positif mempunyai kecenderungan untuk 

dapat mempertahankan kelangsungan usahanya. Sehingga jarang para auditor 

akan memberikan pendapat mengenai kelangsungan hidup perusahaannya 

(Ginting dan Suryana, 2014). 

Selanjutnya faktor lain yang digunakan yaitu financial distress. Kondisi 

keuangan perusahaan menggambarkan tingkat kesehatan perusahaan 

sesungguhnya. Semakin kondisi perusahaan terganggu atau memburuk maka akan 

semakin besar perusahaan tersebut membutuhkan opini audit going concern. 

Sebaliknya pada perusahaan yang tidak pernah mengalami kesulitan keuangan 

auditor tidak pernah mengeluarkan opini audit going concern. Perusahaan akan 

semakin sulit mendapatkan dana karena tentu saja opini going concern yang 

diterimanya membuat perusahaan kehilangan trust dari berbagai sumber dana, 

salah satunya kreditor. Sehingga keadaan sulit yang terjadi pada periode 

sebelumnya tidak dapat diatasi berakibat pada memburuknya kondisi perusahaan 

dan kemungkinan perusahaan menerima opini audit going concern lagi akan 

semakin besar. Pengeluaran opini audit going concern yang tidak diharapkan oleh 

perusahaan, berdampak pada kemunduran harga saham, kesulitan dalam 

meningkatkan modal pinjaman, ketidakpercayaan investor, kreditor, pelanggan, 

dan karyawan terhadap manajemen perusahaan. 

Faktor hubungan antara klien dengan auditor juga dapat mempengaruhi 

penerimaan opini audit going concern. Lamanya keterikatan seorang auditor 

dengan auditee yang sama dalam jangka waktu tertentu (audit tenure) 

dikhawatirkan akan berdampak pada independensi auditor tersebut. Kecemasan 

akan kehilangan sejumlah fee yang cukup besar akan menimbulkan kerugian bagi 

auditor untuk menyatakan opini audit going concern (Rakatenda dan Putra, 2016). 
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Reputasi auditor juga dapat digunakan sebagai factor yang mempengaruhi 

opini audit going concern. Reputasi auditor merupakan seberapa besarnya kantor 

akuntan tersebut. Auditor yang memiliki reputasi dan nama besar dapat 

menyediakan kualitas audit yang lebih baik, termasuk dalam mengungkapkan 

masalah going concern. Sehingga semakin baiknya sebuah kantor akuntan publik, 

maka akuntan tersebut cenderung akan memberikan pendapat mengenai going 

concern sebuah perusahaan (Ginting dan Suryana, 2014). 

Penelitian ini mengacu pada peneltian yang dilakukan oleh Ginting dan 

Suryana (2014) dengan menambahkan satu variable independen yaitu audit 

tenure. Dimana perusahaan dengan audit tenure yaitu lamanya waktu keterikatan 

antara auditor dengan klien memungkinkan auditor untuk mendapatkan 

pemahaman mendalam atas laporan enttas terhadap ketidakpastian kemampuan 

going concern (Rakatenda dan Putra, 2016).  Data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu perusahaan Food & Beverage yang terdaftar di BEI tahun 

2012-2016 berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ginting dan Suryana 

(2014) yang menggunakan data perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

tahun 2008-2012. 

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Data yang 

digunakan adalah data sekunder dengan melihat laporan keuangan tahunan 

(annual report) perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI selama 

periode 2012-2016 yang diakses melalui situs resmi BEI yakni (www.idx.co.id). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan Food & Beverage yang 

terdaftar di BEI yang bergerak dalam bidang manufaktur pada tahun 2012-2016. 

Sektor Food and Beverage dipilih untuk menghindari adanya industrial effect 

yaitu resiko industri yang berbeda antara suatu sector industri yang satu dengan 

yang lain. Sampel penelitian ini adalah perusahaan Food and Beverage  yang 

terdaftar di BEI yang bergerak dalam bidang manufaktur pada tahun 2012-2016. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive 

sampling. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder. 

Data sekunder diperoleh dengan melihat laporan keuangan dan laporan audit 

http://www.idx.co.id/
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perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016. Data yang 

digunakan diperoleh dari website BEI www.idx.co.id. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil  

3.1.1 Uji Statistik Deskriptif 

Tabel 1 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

Variabel N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

OAGC 60 0 1 .35 .481 

SIZE 60 26.24 32.15 28.7513 1.55710 

GROWTH 60 -.61 .56 .1122 .17823 

DISTRESS 60 -51.63 632.72 203.7793 114.56290 

TENURE 60 1 6 3.63 1.594 

REPUTATION 60 0 1 .58 .497 

Valid N (listwise) 60 

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif diatas, Opini Audit Going 

Concern memiliki nilai minimum sebesar 0 dan nilai maksimum sebesar 1. Nilai 

minimum sebesar 0, artinya bahwa dari seluruh nilai minimum mewakili 

perusahaan food and beverage untuk perusahaan yang tidak menerima opini audit 

going concern. Nilai maksimum sebesar 1, artinya bahwa dari seluruh nilai 

maksimum mewakili perusahaan food and beverage untuk perusahaan yang 

menerima opini audit going concern. Nilai rata-rata opini audit going concern 

adalah sebesar 0,35 yang lebih kecil dari 0,50 yaitu mendekati 0, artinya rata-rata 

perusahaan food and beverage menerbitkan opini audit non going concern atau 

menerbitkan opini wajar tanpa peneccualian. Dari 60 perusahaan sampel, 21 

perusahaan sampel menerima opini audit going concern, dan sisanya sebesar 39 

perusahaan sampel menerima opini audit non going concern. Standar deviasi pada 

opini audit going concern sebesar 0,481. Standar deviasi digunakan untuk menilai 

penyebaran (dispersi) rata-rata dari sampel, sehingga berarti penyebaran rata-rata 

sampel tentang opini audit going concern sebesar 0,481. 

http://www.idx.co.id/
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Ukuran Perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 26,24 dan nilai 

maksimum  sebesar 32,15. Nilai minimum sebesar 26,24 artinya bahwa dari 

seluruh nilai ukuran perusahaan, nilai terendah sebesar 26,24 1. Nilai maksimum 

sebesar 32,15, artinya bahwa dari seluruh nilai ukuran perusahaan perusahaan 

food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang dijadikan sampel 

penelitian memiliki nilai terbesar sebesar 32,155. Nilai rata-rata ukuran 

perusahaan adalah sebesar 28,7513. Standar deviasi pada ukuran perusahaan 

sebesar 1,55710. Standar deviasi digunakan untuk menilai penyebaran (dispersi) 

rata-rata dari sampel, sehingga berarti penyebaran rata-rata sampel tentang ukuran 

perusahaan sebesar 1,55710. 

Pertumbuhan Perusahaan memiliki nilai minimum sebesar -0,61 dan nilai 

maksimum sebesar 0,56. Nilai minimum sebesar -0,61 artinya bahwa dari seluruh 

nilai pertumbuhan perusahaan, nilai terendah sebesar -0,61. Nilai maksimum 

sebesar 0,56, artinya bahwa dari seluruh nilai pertumbuhan perusahaan  

perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang 

dijadikan sampel penelitian memiliki nilai terbesar sebesar 0,56. Nilai rata-rata 

pertumbuhan perusahaan adalah sebesar 0,1122. Standar deviasi pada 

pertumbuhan perusahaan sebesar 0,17823. Standar deviasi digunakan untuk 

menilai penyebaran (dispersi) rata-rata dari sampel, sehingga berarti penyebaran 

rata-rata sampel tentang pertumbuhan perusahaan sebesar 0,17823. 

Financial distress memiliki nilai minimum sebesar -51,63 dan nilai maksimum 

sebesar 632,72. Nilai minimum sebesar -51,63 artinya bahwa dari seluruh nilai 

financial distress, nilai terendah sebesar -51,63. Nilai maksimum sebesar 632,72, 

artinya bahwa dari seluruh nilai financial distress dari perusahaan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia yang dijadikan sampel penelitian memiliki nilai terbesar 

sebesar 632,72. Nilai rata-rata financial distress adalah sebesar 203,7793. Standar 

deviasi pada financial distress sebesar 203,7793. Standar deviasi digunakan untuk 

menilai penyebaran (dispersi) rata-rata dari sampel. 

Audit tenure memiliki nilai minimum sebesar 1 tahun dan nilai maksimum 

sebesar 6 tahun. Nilai minimum sebesar 1 tahun artinya bahwa dari seluruh nilai 

audit tenure, nilai terendah sebesar 1 tahun. Nilai maksimum sebesar 6 tahun, 



7 

artinya bahwa dari seluruh nilai audit tenure  perusahaan food and beverage yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang dijadikan sampel penelitian memiliki nilai 

terbesar sebesar 6 tahun. Nilai rata-rata audit tenure adalah sebesar 3,63 tahun. 

Standar deviasi pada audit tenure sebesar 1,594. Standar deviasi digunakan untuk 

menilai penyebaran (dispersi) rata-rata dari sampel, sehingga berarti penyebaran 

rata-rata sampel tentang audit tenure sebesar 1,594 tahun. 

Reputasi Auditor memiliki nilai minimum sebesar 0 artinya bahwa dari seluruh 

nilai reputasi auditor nilai terendah sebesar 0. Nilai maksimum sebesar 1 artinya 

bahwa dari seluruh nilai reputasi auditor nilai tetinggi sebesar 1. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa nilai minimum mewakili perusahaan  food and beverage 

yang mewakili KAP non big four dan nilai maksimum mewakili perusahaan food 

and beverage memakai KAP big four  Nilai rata-rata reputasi auditor adalah 

sebesar 0,58 artinya bahwa dari seluruh nilai reputasi auditor rata-rata perusahaan 

food and beverage memakai KAP big four. Standar deviasi reputasi auditor 

sebesar 0,497. Standar deviasi digunakan untuk menilai penyebaran (dispersi) 

rata-rata dari sampel, sehingga berarti penyebaran rata-rata sampel tentang audit 

tenure sebesar 0,497. 

3.1.2 Uji Hipotesis 

1) Menilai Keseluruhan Model Fit (Overall Model Fit)

Tabel 2 

Iteration Historya,b,c,d 

Iteration 
-2 Log 

likelihood 

Coefficients 

Constant 

Step 0 

1 77.699 -0.6 

2 77.694 -0.619 

3 77.694 -0.619 

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2018 

Tabel 3 

Iteration Historya,b,c,d 

Iteratio

n 

-2 Log 

likelihoo

d 

Coefficients 

Consta

nt 

SIZE GROW

TH 

DISTRE

SS 

TENUR

E 

REPUTATI

ON 

Step 1 61.559 -.615 .094 -2.696 -.003 -.483 .120 
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1 2 60.234 -1.636 .156 -3.746 -.005 -.625 .065 

3 60.193 -1.966 .174 -3.990 -.005 -.655 .045 

4 60.193 -1.981 .174 -4.000 -.005 -.656 .044 

5 60.193 -1.981 .174 -4.000 -.005 -.656 .044 

Tabel 2 dan 3 menunjukkan perbandingan antara nilai -2LL blok pertama 

dan dengan -2LL blok kedua. Dari hasil perhitungan nilai -2LL terlihat bahwa 

nilai blok pertama (Block Number = 0) adalah 77,694 dan nilai -2LL pada 

blok kedua (Block Number = 1) adalah 60,193. Dengan hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa model regresi yang kedua lebih baik, karena terdapat 

penurunan nilai dari blok pertama ke blok kedua. 

2) Menilai Kelayakan Regresi

Tabel 4 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square Df Sig. 

1 7.413 8 .493 

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2018 

Dari tabel 4. diatas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,493 yang 

artinya nilai Signifikan lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa model dapat dikatakan fit dan H0 diterima. Selain itu dapat dilakukan 

dengan uji Chi-Square Hosmer and Lemeshow’s, uji ini dilakukan untuk 

mengukur perbedaan antara nilai observasi dan nilai prediksi variabel 

independen, semakin kecil perbedaan akan semakin baik. Pada tabel IV.5 

nilai ChiSquare Hosmer and Lemeshow’s sebesar 7,413 dengan memiliki 

signifikansi sebesar 0,493 yang artinya H0 diterima dan dapat disimpulkan 

bahwa model layak dan dapat diterima. Kelayakan model regresi juga dapat 

dilakukan dengan uji Omnibus Test of Model Coefficients. Uji ini sama 

dengan uji F pada regresi linier berganda dimana dilakukan dengan uji ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama antara variabel (X) 
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dengan variabel (Y), sehingga dapat diketahui apakah model dalam penelitian 

ini layak.  

Berikut ini hasil Chi-Square pada tabel Omnibus Test of Model Coefficients 

Tabel 5 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

Chi-square Df Sig. 

Step 1 

Step 17.5 5 0.004 

Block 17.5 5 0.004 

Model 17.5 5 0.004 

Sumber: Data sekunder diolah, 2018 

Dari tabel Omnibus Test of Model Coefficients diatas menunjukkan nilai 

Chi-Square sebesar 17,500 dengan Signifikansi sebesar 0,004 (p <0,05) 

sehingga H0 diterima, yang artinya variabel independen (X) secara bersama-

sama dapat berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). 

3) Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square)

 Tabel 6. 

Model Summary 

Step -2 Log 

likelihood 

Cox & Snell 

R Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 60.193a 0.253 0.348 

Sumber: Data sekunder diolah, 2018 

 Nilai Nagelkerke R Square pada tabel diatas ditunjukkan sebesar 0,348. 

Hasil ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu ukuran perusahaan, 

pertumbuhan perusahaan, financial distress, audit tenure, dan reputasi auditor 

mampu menjelaskan variabel dependen  yakni opini audit going concern 

sebesar 34,8%. Sedangkan sisanya sebesar 0,652 atau 65,2% dijelaskan oleh 

variabel independen lain yang tidak diikut sertakan dalam penelitian ini. 
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4) Matriks Klasifikasi Model

Tabel 7 
Classification Tablea 

Observed 

Predicted 

OAGC 
Percentage Correct 

0 1 

Step 1 
OAGC 

0 33 6 84.6 

1 7 14 66.7 

Overall Percentage 78.3 

Dari tabel 7 menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi untuk 

memprediksi kemungkinan perusahaan untuk menerima opini audit going 

concern sebesar 66,7% dan kekuatan prediksi dari model regresi untuk 

memprediksi kemungkinan perusahaan untuk menerima opini audit non going 

concern sebesar 84,6%. Jadi dari tabel diatas dapat dilihat kekuatan prediksi 

dari model regresi kemungkinan perusahaan yang menerima opini audit going 

concern sebanyak 14 sampel dari 60 sampel yang ada. Selain itu terdapat 33 

sampel yang diprediksi menerima opini audit non going concern dari 60 

sampel. 

5) Hasil Uji Regresi Logitik

Tabel 8 

Variables in the Equation 

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1a 

SIZE 0.174 0.209 0.695 1 0.404 1.191 0.79 1.794 

GROWTH -4 2.167 3.409 1 0.065 0.018 0 1.279 

DISTRESS -0.005 0.003 2.832 1 0.092 0.995 0.989 1.001 

TENURE -0.656 0.232 7.982 1 0.005 0.519 0.329 0.818 

REPUTATION 0.044 0.703 0.004 1 0.95 1.045 0.263 4.144 

Constant -1.981 5.753 0.119 1 0.731 0.138 

 𝐿𝑛
OAGC

1−OAGC
 = -1,981 + 0,174SIZE - 4,000GROWTH – 0,005DISTRESS – 0,656TENURE + 

0,044REPUTATION + € 

Berdasarkan persamaan regresi tersebut, dapat dinterpretasikan sebagai 

berikut:  
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a) Konstanta sebesar -1,981

Artinya apabila terdapat variabel ukuran perusahaan kecil, rasio pertumbuhan

perusahaan rendah, terjadi financial distress, audit tenure dengan janga waktu

yang lama, dan reputasi auditor yang baik maka terdapat peluang perusahaan

menerima opini audit going concern. Sebaliknya, apabila terdapat variabel

ukuran perusahaan besar, rasio pertumbuhan perusahaan tinggi, tidak terjadi

financial distress, audit tenure dengan jangka waktu yang singkat, dan reputasi

auditor yang tidak baik maka terdapat peluang perusahaan menerima opini

audit going concern.

b) Koefisien ukuran perusahaan sebesar + 0,174.

Tanda positif berarti bahwa apabila terjadi kenaikan ukuran perusahaan , maka

opini audit going concern mengalami penurunan. Sebaliknya, jika ukuran

perusahaan mengalami penurunan, maka opini audit going concern akan

mengalami kenaikan.

c) Koefisien pertumbuhan perusahaan sebesar  - 4,000.

Tanda negatif berarti bahwa apabila terjadi penurunan pertumbuhan

perusahaan, maka opini audit going concern mengalami kenaikan. Sebaliknya,

jika pertumbuhan perusahaan mengalami kenaikan, maka opini audit going

concern akan mengalami penurunan.

d) Koefisien financial distress sebesar – 0,005.

Tanda negatif berarti bahwa apabila terjadi penurunan financial distress, maka

opini audit going concern mengalami kenaikan. Sebaliknya, jika terjadi

kenaikan  financial distress, maka opini audit going concern akan mengalami

penurunan.

e) Koefisien audit tenure sebesar – 0,656.

Tanda negatif berarti bahwa apabila terjadi penurunan audit tenure KAP dan

auditor dengan perusahaan, maka opini audit going concern mengalami

penurunan. Sebaliknya, jika audit tenure KAP dan auditor dengan perusahaan

mengalami kenaikan, maka opini audit going concern mengalami kenaikan.
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f) Koefisien reputasi auditor sebesar + 0,044.

Tanda positif berarti bahwa apabila terjadi kenaikan reputasi auditor, maka

opini audit going concern mengalami kenaikan. Sebaliknya, jika reputasi

auditor mengalami penurunan, maka opini audit going concern akan

mengalami penurunan.

3.2 Pembahasan 

3.2.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Opini Audit Going Concern 

Berdasarkan hasil pengujian statistik menunjukkan koefisien regresi variabel 

ukuran perusahaan menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,174 dengan nilai 

signifikan sebesar 0,404. Nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Hal ini 

menunjukkan  bahwa H1 ditolak. Dengan demikian berarti bahwa ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern. 

Hal ini menunjukan bahwa besar kecilnya ukuran suatu perusahaan 

tidak mempengaruhi auditor untuk memberikan opini audit going concern. 

Perusahaan-perusahaan besar mempunyai manajemen yang baik dalam 

mengatur perusahaan dan kemampuan untuk menghasilkan laporan keuangan 

yang lebih berkualitas daripada perusahaan kecil. Perusahaan yang 

manajemennya baik dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan 

kenyataan yang terjadi di perusahaan, cenderung menerima opini bersih dari 

auditor. Dengan demikian, bila perusahaan kecil juga mampu memiliki 

manajemen yang baik dan menyajikan laporan keuangan dengan wajar, maka 

juga bisa mendapat opini bersih dari auditor. Jadi, auditor dalam memberikan 

opini tidak terpengaruh pada ukuran perusahaan, melainkan tetap 

berpedoman pada standar yang telah ditetapkan. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Krissindiastuti dan Rasmini (2016), Listantri dan Mudjiyanti (2016), dan 

Rahman dan Siregar (2012) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap opini audit going concern. 

3.2.2 Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan terhadap Opini Audit Going Concern 

 Berdasarkan hasil pengujian statistik menunjukkan koefisien regresi 

variabel pertumbuhan perusahaan menunjukkan nilai koefisien sebesar -4,000 
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dengan nilai signifikan sebesar 0,065. Nilai signifikan lebih besar dari 0,05. 

Hal ini menunjukkan  bahwa H2 ditolak. Dengan demikian berarti bahwa 

pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap opini audit going 

concern. 

 Hal ini menunjukkan bahwa naik turunnya pertumbuhan perusahaan tidak 

mempengaruhi auditor untuk memberikan opini audit going concern. 

Pertumbuhan perusahaan yang diproksikan dengan pertumbuhan penjualan 

dari tahun ke tahun tidak selalu mengidentifikasi bahwa laba yang diperoleh 

perusahaan juga akan meningkat. Pada kenyataan peningkatan beban 

operasional yang lebih tinggi dibandingkan peningkatan penjualan akan 

mengakibatkan rugi usaha dan berdampak pada saldo laba ditahan. 

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Setiawan dan Suryono (2015), namun tidak mendukung hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Ginting dan Suryana (2014), Krissindiastuti dan Rasmini 

(2016), dan Rahman dan Siregar (2012). 

3.2.3 Pengaruh Financial Distress terhadap Opini Audit Going Concern 

Berdasarkan hasil pengujian statistik menunjukkan koefisien regresi 

variabel financial distress menunjukkan nilai koefisien sebesar  -0,005 

dengan nilai signifikan sebesar 0,092. Nilai signifikan lebih besar dari 0,05. 

Hal ini menunjukkan  bahwa H3 ditolak. Dengan demikian berarti bahwa 

financial distress tidak berpengaruh terhadap opini audit going goncern. 

 Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang mengalami financial distress 

tinggi tidak mempengaruhi auditor untuk memberikan opini audit going 

concern. Financial distress perusahaan yang tinggi bukan menjadi alasan 

utama auditor untuk tidak memberikan opini audit going concern, yang 

berarti bahwa auditor lebih percaya terhadap hasil temuan auditnya dalam 

memberikan opini auditnya. Auditor dalam memberikan opini sudah 

didasarkan pada keyakinan profesionalnya. Terkadang ada beberapa auditor 

yang tidak memberikan opini dengan paragraf penjelas going concern dimana 

perusahaan mengalami kerugian dua periode berturut-turut dikarenakan 

auditor ingin memberi kesempatan kepada auditee untuk melakukan 
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perbaikan kinerja supaya perusahaan dapat menghasilkan laba atau 

menunjukkan kinerja perusahaan yang lebih baik. 

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Listantri 

dan Mudjiyanti (2016) dan Rahman dan Siregar (2012), namun tidak 

mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Ginting dan Suryana (2014).  

3.2.4 Pengaruh Audit Tenure terhadap Opini Audit Going Concern 

 Berdasarkan hasil pengujian statistik menunjukkan koefisien regresi 

variabel audit tenure menunjukkan nilai koefisien sebesar  -0,656 dengan 

nilai signifikan sebesar 0,005. Nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Hal ini 

menunjukkan  bahwa H4 diterima. Dengan demikian berarti bahwa audit 

tenure berpengaruh terhadap opini audit going concern. 

 Hal ini menunjukkan bahwa lama tidaknya perikatan KAP terhadap 

perusahaan yang diauditnya mempengaruhi auditor dalam memberikan opini 

audit going concern. Perusahaan dengan lama perikatan yang lama dengan 

KAP akan mengurangi probabilitas mendapatkan opini audit going concern. 

Sebagaimana konsep audit tenure dimana semakin lama masa perikatan 

perusahaan dengan KAP akan cenderung dapat mengurangi tingkat 

independensi KAP dalam memberikan opini atas laporan keuangan yang 

diauditnya. Dengan masa perikatan perusahaan dengan KAP yang lama maka 

dapat memunculkan kesan bahwa KAP akan dapat terbawa oleh informasi 

yang diberikan oleh perusahaan dengan mengurangi tingkat objektivitasnya 

dalam melakukan proses audit. Di sisi lain kemungkinan KAP akan 

kehilangan klien juga dapat menciptakan kondisi bahwa KAP menjadi kurang 

independen.  

 Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Krissindiastuti dan Rasmini (2016) dan Arsianto dan Rahardjo (2013), namun 

tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Rakatenda dan Putra 

(2016). 

3.2.5 Pengaruh Reputasi Auditor terhadap Opini Audit Going Concern 

 Berdasarkan hasil pengujian statistik menunjukkan koefisien regresi 

variabel reputasi auditor menunjukkan nilai koefisien sebesar  0,004 dengan 
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nilai signifikan sebesar 0,950. Nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Hal ini 

menunjukkan  bahwa H5 ditolak. Dengan demikian berarti bahwa reputasi 

auditor tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern. 

 Hal ini menunjukkan bahwa baik tidaknya reputasi auditor terhadap 

perusahan tidak mempengaruhi auditor untuk memberikan opini audit going 

concern. KAP yang berafiliasi dengan KAP The Big Four atau KAP yang 

tidak berafiliasi dengan KAP The Big Four sama-sama mempunyai porsi atau 

peluang yang sama dalam memberikan opini audit going concern. KAP yang 

memiliki reputasi baik maka KAP tersebut akan berusaha mempertahankan 

reputasinya dan menghindari hal-hal yang dapat merusak reputasi baiknya, 

sehingga KAP tersebut akan selalu bersikap obyektif terhadap pekerjaan agar 

reputasinya tetap terjaga. Kualitas audit yang baik akan menghasilakn 

informasi yang sangat berguna bagi para pemakai keuangan dalam hal 

pengambilan keputusan. Oleh karena itu, auditor bertanggungjawab untuk 

menyediakan jasa audit yang berkualitas. 

 Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Rakatenda dan Putra (2016) dan Arsianti dan Rahardjo (2013), namun 

penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Ginting 

dan Suryana (2014) dan Krissindiastuti dan Rasmini (2016).  

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data serta pembahasan pada bab-bab   

sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1) Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Opini Audit Going Concern.

Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien sebesar 0,174  dengan tingkat

signifikansi 0,404 > 0,05 yang berarti H1  ditolak.

2) Pertumbuhan Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Opini Audit Going

Concern. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien sebesar -4,000 dengan

tingkat signifikansi 0,065 > 0,05 yang berarti H2  ditolak.
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3) Financial Distress tidak berpengaruh terhadap Opini Audit Going Concern.

Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien sebesar -0,005 dengan tingkat

signifikansi 0,092 > 0,05 yang berarti H3 ditolak.

4) Audit Tenure tidak berpengaruh terhadap Opini Audit Going Concern. Hal ini

dibuktikan dengan nilai koefiien sebesar -0,656 dengan tingkat signifikansi

0,005 < 0,05 yang berarti H4  dierima.

5) Reputasi Auditor tidak berpengaruh terhadap Opini Audit Going Concern. Hal

ini dibuktikan dengan nilai koefisien sebesar 0,004 dengan tingkat signifikansi

0,950 > 0,05 yang berarti H5  ditolak.

4.2 Saran 

Atas dasar kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, penulis memberikan 

rekomendasi sebagai berikut: 

1) Diharapkan menambahkan variabel independen untuk penelitian selanjutnya

selain Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Perusahaan, Financial Distress, Audit

Tenure, dan Reputasi Auditor dengan memasukkan komponen lainnya seperti

Leverage, Opinion Shopping, dan sebagainya.

2) Penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperluas objek penelitian dengan

melakukan penelitian selain pada perusahaan makanan dan minuman yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia seperti perusahaan real estate dan property,

perusahaan tekstil, dan sebagainya.

3) Diharapkan penelitian selanjutnya mampu memperbanyak tahun periode

penelitian karena dengan data yang banyak lebih mampu menggambarkan

keadaan sebenarnya dalam penyajian data.
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