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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI OPINI AUDIT 

GOING CONCERN (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang 

terdapat di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016) 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh audit tenure, profitabilitas, 

leverage dan opini audit terhadap opini audit going concern. Jenis penelitian 

adalah penelitian kuantitatif. Data penelitian ini diperoleh dari www.idx.co.id. 

Sampel penelitian ini berjumlah 75 perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

annual report perusahaan selama tahun 2014-2016. Metode pengambilan sampel 

dalam penelitian ini menggunakan metode metode purposive sampling. Metode 

analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit tenure dan profitabilitas (ROA) tidak 

berpengaruh terhadap opini audit gong concern dan profitabilitas berpengaruh 

terhadap opini audit going concern. 

 

Kata Kunci: going concern, audit tenure, profitabilitas, leverage. 

 

Abstract 

This study aims to determine the effect of audit tenure, profitability, leverage and 

audit opinion on going concern audit opinion. This type of research is quantitative 

research. This research data was obtained from www.idx.co.id. The research 

sample consisted of 75 manufacturing companies listed in the company's annual 

report during 2014-2016. The sampling method in this study uses a purposive 

sampling method. Data analysis method used in this study is logistic regression 

analysis. The results showed that audit tenure and profitability (ROA) did not 

affect the audit gong concern opinion and profitability affected the going concern 

audit opinion. 

 

Keywords: going concern, audit tenure, profitability, leverage. 

 

1. PENDAHULUAN 

Salah satu bentuk pertanggungjawaban seorang manajemen kepada masyarakat, 

khususnya para pemegang saham adalah berupa laporan keuangan. Laporan 

keuangan memberikan gambaran mengenai posisi keuangan, kinerja perusahaan, 

dan perubahan posisi keuangan perusahaan. 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 seorang akuntan publik sebagai pihak independen dalam 

menjembatani kepentingan para pengguna laporan keuangan dan para penyedia 

http://www.idx.co.id/
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laporan keuangan. Pernyataan auditor melalui sebuah opininya akan membuat 

data-data yang ada di dalam laporan keuangan perusahaan dapat dipercaya oleh 

para pengguna laporan keuangan. Peran auditor sangat diperlukan untuk 

mencegah diterbitkannya laporan keuangan yang menyesatkan. Adanya laporan 

keuangan yang telah diaudit, maka para pemakai laporan keuangan dapat 

mengambil keputusan dengan benar sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. 

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 

kendala internal perusahaan itu sendiri seperti karyawan melakukan kecurangan 

(korupsi) atau tidak tersedianya modal sehingga mengakibatkan perusahaan tidak 

mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya atau bangrut. Oleh karena itu 

tidaklah mengherankan apabila terjadi peningkatan jumlah perusahaan yang 

memperoleh opini audit going concern dan disclaimer (Praptitorini dan Januarti, 

2011) dalam (Ningtias dan Yustrianthe, 2016). Opini tersebut diberikan karena 

adanya keraguan dalam diri auditor mengenai kelangsungan hidup perusahaan 

dimasa depan dan hal tersebut merupakan bad news bagi pemakai laporan 

keuangan. 

Jangka waktu perikatan yang terjalin antara Kantor Akuntan Publik (KAP) 

dengan auditee yang sama disebut dengan Audit tenure. Kecemasan akan 

kehilangan sejumlah fee yang cukup besar akan menimbulkan keraguan bagi 

auditor untuk menyatakan opini audit going concern. Dengan demikian 

independensi auditor akan berpengaruh terhadap lamanya hubungan dengan 

auditee yang sama (Nanda dan Siska, 2015). 

Menurut Keown (2004:32) dalam Benny dan Dwirandra (2016) menyatakan 

laba atau profit diperoleh dari pendapatan bersih perusahaan dikurangi dengan 

beban yang dikeluarkan pada periode yang bersangkutan. Jadi laba merupakan 

hasil akhir kinerja perusahaan. Perusahaan yang mampu menghasilkan laba 

disebut dengan perusahaan yang profitable. Investor memiliki sejumlah harapan 

atas sejumlah pengembalian dari investasinya. Return On Asset (ROA) adalah 
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rasio yang didapatkan dari membagi laba atau rugi bersih dengan total asset. 

Rasio ini digunakan untuk menggambarkan kemampuan manajemen perusahaan 

dalam memperoleh laba dan manajerial efisiensi secara keseluruhan. Semakin 

tinggi rasio ini membuktikan kinerja entitas yang semakin bagus dalam 

menghasilkan keuntungan maka tidak menyebabkan keraguan auditor akan 

keahlian entitas untuk melanjutkan usahanya dan dapat mengurangi kemungkinan 

pemberian opini going concern. 

Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibanya ke pihak lain dapat 

menunjukkan suatu kinerja perusahaan. Leverage merupakan rasio yang 

menggambarkan tingkat utang dibandingkan dengan aset perusahan. Semakin 

tinggi hutang perusahaan terhadap kemampuan perusahaan atau total aktiva akan 

semakin buruk kinerja suatu perusahaan dan menimbulkan ketidakpastian dalam 

kelangsungan hidup perusahaan sehingga berpeluang mendapatkan opini audit 

going concern (Nursasi dan Maria, 2015). 

Seorang auditor memberikan opini audit going concern juga tidak terlepas dari 

opini audit yang diberikan tahun sebelumnya, karena kegiatan usaha pada suatu 

perusahaan untuk tahun tertentu tidak terlepas dari keadaan yang terjadi pada 

tahun sebelumnya (Wati et.al, 2017). Jika tahun sebelumnya auditor memberikan 

opini audit going concern maka pada tahun berjalan semakin besar auditor akan 

memberikan kembali opini audit going concern. Hal ini salah satunya terjadi 

karena makin parahnya keadaan perusahaan jika menerima 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. 
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Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Fahmi (2015) dengan menambah tiga variabel independen yang digunakan yaitu 

ukuran perusahaan, profitabilitas dan leverage. Ukuran perusahaan dapat dilihat 

dari kondisi keuangan perusahaan yaitu jika total aset perusahaan semakin tinggi 

maka perusahaan dianggap sebagai perusahaan besar dan mampu 

mempertahankan kelangsungan usahanya sehingga akan menerima opini audit 

non going concern. Perusahaan dengan profitabilitas yang baik atau ROA yang 

tinggi maka tidak akan memberikan keraguan auditor dalam memberikan 

opininya, sedangkan perusahaan dengan tingkat leverage rendah menunjukkan 

perusahaan tersebut semakin baik karena aset perusahaan dapat menutupi 

kewajiban perusahaan. Sedangkan variabel disclosure tidak digunakan dalam 

penelitian ini karena penulis kesulitan dalam mencari data-data yang diperlukan 

dan dalam penelitian Fahmi (2015) disclosure tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap opini audit going concern. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan mengambil judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Opini 

Audit Going Concern ( Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang terdapat 

di bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2016) 

 

2. METODE 

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 (BEI). 

Data penelitian ini diperoleh dari Annual Report perusahaan selama tahun 2014-

2016 yang diakses melalui situs resmi BEI yakni (www.idx.co.id). Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) yang bergerak dalam bidang manufaktur pada tahun 2014 - 2016. 

Sedangkan, sampel penelitian ini adalah perusahaan Manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) yang bergerak dalam bidang manufaktur pada tahun 

2014 - 2016 yang dipilih dengan metode purposive sampling. Metode yang 

http://www.idx.co.id/
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digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis 

Regresi Logitik. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Penelitian  

Tabel 1. Hasil Analisa Deskriptif Statistik 

Variabel N Mean Std. Deviation Minimum Maksimum 

Audit tenure 225 1.782 0.803 1 3 

Profitabilitas (ROA) 225 8.729 4.591 0.06 99.925 

Leverage (DER) 225 0.643 0.815 0.039 6.360 

  

Hasil statistik diskriptif pada tabel 1 menunjukan bahwa variabel Audit tenure 

dari 225 perusahaan selama 3 tahun, diketahui bahwa kerjasama antara 

perusahaan dengan auditor paling cepat 1 tahun dan paling lama 3 tahun. dengan 

rata-rata bekerja sama selama 1.782 dengan standar deviasi 0.803.  

Variabel Profitabilitas dari 225 perusahaan selama 3 tahun, diketahui 

bahwa profitabilitas (laba) perusahaan minimal 0.06 dan maksimal 99.925 dengan 

rata-rata laba8.729 dengan standar deviasi 4.591. 

Variabel Leverage dari 225 perusahaan selama 3 tahun, diketahui bahwa 

Leverage (kemampuan perusahaan memenuhi kewajibanyya) minimal 0.039 dan 

maksimal 6.360 dengan rata-rata kemampuan memnuhi kewajiban sebesar 0.643 

dan standar deviasi 0.815. 

Tabel 2. Diskripsi Frekuensi Opini Audit Tahun Sebelumnya 

Opini Tahun Sebelumnya Frekuensi Persentase 

Non OTS 213 94.7 

OTS 12 5.3 

Total 225 100 

 

Diketahui bahwa distribusi frekuensi berdasarkan opini tahun sebelumnya, 

perusahaan yang mempunyai opini sebanyak 12 (5.3%) perusahaan adn yang 

tidak ada opini di tahun sebelunya sebanyak 213 (94.7%) perusahaan. 

Tabel 3. Diskripsi Frekuensi Opini Audit Going Concern 

Opini Audit Going Concern Frekuensi Persentase 

Non Going Concern 219 97.3 

Going Concern 6 2.7 

Total 225 100 
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Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa distribusi frekuensi berdasarkan 

opini audit going concern, perusahaan yang tidak mendapatkan opini audit going 

concern sebanyak 219 (97.3%) perusahaan dan yang mendapatkan opini audit 

going concern sebanyak 6 (2.7%) perusahaan. 

3.2 Uji Keseluruhan Model 

Tabel 4. Hasil Overall Model fit 

Keterangan Nilai -2 log L 

Block Nmber = 0 (awal) 85.836 

Block Nmber = 1 (akhir) 32.669 

 

Berdasarkan tabel 4. menunjukkan hasil; bahwa  nilai -2 log L pertama (awal) 

sebesar 85.836 dan nilai -2 log L akhir sebesar 32.669, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa model regresi yang kedua lebih baik karena penurunan nilai 

dari blok pertama ke blok kedua. 

3.3 Koefisien Determinasi  

Tabel 5. Hasil Koefisien Determinasi 

-2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

8.786 0.187 0.857 

    

Dari tabel  diketahui bahwa nilai cox &Snell R Square sebesar 0.187 dan nilai 

Nagelkerke R quare sebesar 0.857.  hal ini berarti bahwa variabillitas variabel 

dependen Opini Audit (Going Concern) yang dapat dijelaskan oleh variabilitas 

variabel independen (Audit tenure, Profitabilitas, Leverage) sebesar 85.7% dan 

sebesar 14.3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

3.4 Matriks Klasifikasi Model 

   Tabel 6. Hasil Matrik Klasifikasi 

Observed 

Predicted 

Kualitas 
Percentage Corret 

0 1 

Kualitas 0 218 1 99.5 

 1 1 5 83.3 

Overall Percentage   99.1 

     

Dari tabel 6. menunjukkan bahwa model regresi logistik yang digunakan cukup 

baik. 



7 

3.5 Uji Kelayakan Model Regresi 

Tabel 7. Hasil Kelayakan Model Regresi 

Nilai Chi Square Df Sig Keterangan 

3.906 8 .865 Model Diterima 

     

Dari tabel 7 diketahui  bahwa besarnya nilai statistik hosmer and lemeshow 

Goodness of Fit sebesar 3.906 dengna nilai probabilitas signifikan 0.865 > 0.05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa model diterima (model fit) dan layak karena 

sesuai dengan data observasinya. 

3.6 Model Regresi Logistik 

Tabel 8. Uji Signifikan Data 

Variabel B S.E Wald Df Sig. Keterangan 

Audit tenure (X1) 0.542 0.671 0.654 1 0.419 Ho diterima 

Profitabilitas 

(ROA) (X3) 

-0.149 0.094 2.518 1 0.113 Ho diterima 

Leverage (DER) 

(X4) 

1.490 0.437 11.617 1 0.001 Ho ditolak 

Opini tahun 

sebelumnya 

23.852 1842.102 0.000 1 0.990 Ho diterima 

Constant -5.591 1.615 11.988 1 0.001 Constant 

     

Uji Wald dilakukan untuk menguji masing-masing variabel koefisien regresi 

logistik. Dari tabel 4.7 didapatkan persamaan regresi sebagai berikut: 

Opini Audit = -5.591 + 0.542 AT + (-0.149) ROA + 1490 DER+23.852 OTS    (1) 

Nilai Konstanta -5.591, hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel audit 

tenure, ukuran perusahaan, Profitabilitas (ROA) dan Leverage (DER) konstan 

atau tidak berubah, maka opini audit akan menurun. 

Nilai koefisien regresi Audit tenure sebesar 0.542, hal ini menunjukkan 

bahwa apabila audit tenure meningkat, maka opini audi meningkat 

Nilai koefisien regresi profitabilitas sebesar -0.149, hal ini menunjukkan 

bahwa apabila profitabilitas meningkat, maka opini audi menurun. 

Nilai koefisien regresi leverage sebesar 1.490, hal ini menunjukkan bahwa 

apabila leverage meningkat, maka opini audi meningkat. 
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Niali koefisien regresi opini audit tahun sebelumnya sebesar 23.852 hal ini 

menunjukkan bahwa apabila opini tahun sebelumnya meningkat, maka opini audit 

meningkat. 

3.7 Pembahasan  

3.7.1 Pengaruh Audit Tenure terhadap Opini Audit Going Goncern 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan hasil koefisien regresi sebesar 0.542 

dan nilai wald sebesar 0.654 dengan nilai p-value sebesar 0.419 > 0.05, 

kesimpulan Ho diterima, sehingga audit tenure tidak berpengaruh terhadap opini 

audit going concern. 

3.7.2 Pengaruh Profitabilitas (ROA) terhadap Opini Audit Going concern 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan hasil koefisien regresi sebesar -0.149 

dan nilai wald sebesar 2.518 dengan nilai p-value sebesar 0.113 > 0.05, 

kesimpulan Ho diterma, sehingga profitabilitas tidak berpengaruh terhadap opini 

audit going concern. 

3.7.3 Pengaruh Leverage (Det To Asset Ratio) (DER) terhadap Opini Audit 

Going concern 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan hasil koefisien regresi sebesar 1.490 

dan nilai wald sebesar 11.617 dengan nilai p-value sebesar 0.001 > 0.05, 

kesimpulan Ho ditolak, sehingga leverage (Det To Asset Ratio)  berpengaruh 

terhadap opini audit going concern. 

3.7.4 Pengaruh opini audit tahun sebelumnya terhadap Opini Audit Going 

concern 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan hasil koefisien regresi sebesar 23.852 

dan nilai wald sebesar 0.000 dengan nilai p-value sebesar 0.990 < 0.05, 

kesimpulan Ho diterima, sehingga opini tahun sebelumnya  tidak berpengaruh 

terhadap opini audit going concern. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan didapatkan kesimpulan sebagai 

berikut: 
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Tidak terdapat pengaruh audit tenure terhadap opini audit going concern 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-

2016, dengan nilai p-value sebesar 0.419 > 0.05. Tidak terdapat pengaruh 

profitabilitas (ROA) terhadap opini audit going concern pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016, dengan nilai 

p-value sebesar 0.113 > 0.05. Terdapat pengaruh leverage (Det To Aset 

Ratio)(DER) terhadap opini audit going concern pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016, dengan nilai p-value 

sebesar 0.001 < 0.05. Tidak terdapat pengaruh opini audit tahun sebelumnya 

terhadap opini audit going concern pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016, dengan nilai p-value sebesar 0.990 > 

0.05. 

Dari keterbatasan penelitian diatas, maka penulis memberikan saran-saran 

untuk penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis (opini audit 

going concer ) sebagai berikut: (1) Diharapkan untuk menambahkan variabel-

variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini seperti manajemen laba, 

kondisi keuangan dan lain-lain. (2) Diharapkan untuk menambahkan waktu 

pengamatan perkembanagn perusahaan sehingga hasil pengamatan bisa 

menggambarkan keadaan yang sesungguhnya dalam penyajian data tentang opini 

audit going concern. (3) Diharapkan peneliti selanjutnya tidak hanya meneliti 

perusahaan manufaktur saja tetapi juga meneliti perusahaan non manufaktur 

ataupun semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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