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ABSTRAK 

Penelitian ini merupakan penelitian yang menguji pengaruh Kualitas 

Audit, Debt default, Pertumbuhan Perusahaan dan Opini Audit Sebelumnya 

terhadap penerimaan opini audit Going Concern pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan purposive sampling dan memperoleh sample size sebesar 78 

sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2011-2013. 

Metode analisis yang digunakan adalah regresi logistik. Hasil penelitian ini 

menunjukkan Kualitas audit, Debt Default dan Pertumbuhan Perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap penerimaan opini going concern sedangkan opini audit 

tahun sebelumnya berpengaruh terhadap penerimaan opini going concern. 

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yaitu periode pengambilan sampel 

penelitian hanya 3 tahun sehingga belum optimal untuk melihat kecenderungan 

pengaruh kondisi keuangan. Variabel yang diteliti menggunakan 4 variabel 

independen yaitu Kualitas Audit, Debt Default, Pertumbuhan Perusahaan dan 

opini audit tahun sebelumnya, , serta 1 variabel dependen yaitu opini audit going 

concern. 

Kata Kunci : Opini Going Concern, Kualitas Audit, Debt Default, Pertumbuhan 

Perusahaan dan Opini Audit Tahun Sebelumnya. 



	  

	  

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Sekarang ini informasi keuangan sangat dibutuhkan oleh para investor 

dalam pengambilan keputusan ekonomi. Hal ini mengakibatkan permintaan akan 

laporan keuangan semakin meningkat. Perusahaan-perusahaan Go Public 

diwajibkan untuk melakukan audit atas laporan keuangannya oleh auditor 

independen, yaitu auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP).  

Peran auditor diperlukan untuk mencegah diterbitkannya laporan 

keuangan yang menyesatkan, sehingga dengan menggunakan laporan keuangan 

yang telah diaudit para pemakai laporan keuangan dapat mengambil keputusan 

dengan benar.  

Dengan adanya opini audit going concern dapat membantu para pengguna 

laporan keuangan untuk memastikan perusahaan yang mengalami masalah 

keuangan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak lebih dari satu 

tahun sejak tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit. 

Auditor mempunyai tanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat 

kesangsian besar terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan 

kelangsungan hidupnya dalam periode waktu pantas, tidak lebih dari satu tahun 

sejak tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit (selanjutnya periode tersebut 

akan disebut dengan jangka waktu pantas).  

Evaluasi auditor berdasarkan atas pengetahuan tentang kondisi dan 

peristiwa yang ada pada atau yang telah terjadi sebelum pekerjaan lapangan 

selesai. Informasi tentang kondisi dan peristiwa diperoleh auditor dari penerapan 

prosedur audit yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan audit 

yang bersangkutan dengan asersi manajemen yang terkandung dalam laporan 

keuangan yang sedang di audit (SPAP 2011). 

Tujuan dari keberadaan suatu entitas ketika didirikan adalah untuk mem-

pertahankan kelangsungan hidup (going concern) usahanya melalui asumsi going 

concern. Opini audit going concern merupakan opini yang dikeluarkakan auditor 

untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan 

hidupnya (SPAP, 2011).  



	  

	  

Opini going concern merupakan bad news bagi pemakai laporan 

keuangan. Masalah yang sering timbul bahwa sangat sulit untuk memprediksi 

kelangsungan hidup suatu perusahaan sehingga menyebabkan auditor mengalami 

dilema antara moral dan etika dalam memberikan opini going concern (Venuti, 

2007 dalam Sari 2012). Beberapa masalah yang timbul antara lain, pertama, 

adanya hipotesis self fulfilling prophecy yang menyatakan bahwa jika auditor 

memberikan opini going concern, maka perusahaan akan lebih cepat bangkrut 

karena akan menyebabkan investor membatalkan investasinya atau kreditor 

menarik dananya (Venuti, 2007 dalam Praptitorini dan Januarti 2011).  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Kualitas Audit, Debt Default, 

Pertumbuhan Perusahaan Dan Opini Audit Sebelumnya Berpengaruh Terhadap 

Penerimaan Opini Audit Going Concern . 

 

LANDASAN TEORI 

Teori Agensi 

Menurut Jasen dan Meckling (1976) dalam Praptitorini dan Januarti 

(2011) hubungan agensi merupakan hubungan kontrak antara prinsipal dan agen 

dimana prinsipal dalam hal ini shareholder (pemegang saham) mendelegasikan 

pertanggungjawaban atas decision making atau tugas tertentu kepada agen 

(manajer) sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. 

Dalam kaitan teori agensi dengan penerimaan opini audit going concern, 

agen bertugas dalam menjalankan perusahaan dan menghasilkan laporan 

keuangan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban manajemen. Laporan 

keuangan ini yang nantinya akan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan dan 

digunakan oleh prinsipal sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Agen 

sebagai pihak yang menghasilkan laporan keuangan memiliki keinginan untuk 

mengoptimalisasi kepentingannya, sehingga dimungkinkan agen melakukan 

manipulasi data atas kondisi perusahaan (Astuti 2012). 

 

 

 



	  

	  

Auditing 

Auditing/pemeriksaan akuntan bertujuan memberikan nilai tambah bagi 

laporan keuangan perusahaan karena tujuan akhir auditing adalah memberikan 

pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan suatu perusahaan (Sukrisno 

Agoes,2009:2). 

Menurut Mulyadi (2008), auditing adalah suatu proses sistematis untuk 

mendapatkan dan mencari bukti-bukti dengan cara objektif yang berkaitan dengan 

pernyataan-pernyataan tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi 

untuk menentukan kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang 

telah ditetapkan dan menyampaikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan.  

 

Opini Audit 

Laporan merupakan hal yang esensial dalam penugasan audit dan 

assurance karena laporan berfungsi mengkomunikasikan temuan-temuan auditor. 

Para pengguna laporan keuangan menyandarkan diri pada laporan auditor untuk 

memperoleh keandalan dari laporan keuangan perusahaan. Auditor diminta untuk 

bertanggung jawab bila ia terlanjur menerbitkan suatu laporan audit yang tidak 

tepat karena laporan audit adalah tahap akhir dari keseluruhan proses audit (Arens 

dkk,2001:66). 

Menurut standar profesional akuntan publik SA Seksi 110, tujuan audit 

atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk 

menyatakan pendapat tentang kewajaran dalam semua hal yang meterial, posisi 

keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip 

akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 

1.  Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) 

2.  Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelasan (Unqualified 

Opinion Report with Explanatory Language) 

3.   Pendapat Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion) 

4.  Pendapat Tidak Wajar (Adverse Opinion) 

5.  Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer of Opinion) 

 



	  

	  

Going Concern 

Menurut Harahap (2008:12) dalam menyusun atau memahami laporan 

keuangan harus dianggap bahwa perusahaan (entity) yang dilaporkan akan terus 

beroperasi di masa-masa yang akan datang, tidak ada sama sekali asumsi bahwa 

perusahaan atau usaha ini akan bubar. Prinsip ini menjadi dasar bagi kewajaran 

nilai yang dicantumkan dalam informasi keuangan. Nilai kekayaan dari suatu 

perusahaan yang dianggap hidup terus atau going concern tidak akan sama 

dengan nilai atau harga kekayaan atau kewajiban dari suatu perusahaan  atau 

lembaga yang akan dilikudasi. Biasanya harga atau nilai asset dari perusahaan 

yang sudah dinyatakan bubar atau likuidasi akan jauh lebih murah dibandingkan 

dengan harga atau nilai aset yang masih berjalan.  

Going concern menurut Belkaoui (1997 : 135) dalam Irfana (2011) adalah 

suatu dalil yang menyatakan bahwa kesatuan usaha akan menjalankan terus 

operasinya dalam jangka waktu yang cukup lama untuk mewujudkan proyeknya, 

tanggung jawab serta aktivitas-aktivitasnya yang tidak berhenti. Dalil ini 

memberikan gambaran bahwa suatu entitas akan diharapkan untuk beroperasi 

dalam jangka waktu yang tidak terbatas atau tidak diarahkan menuju ke arah 

likuidasi. Diperlukannya suatu operasi yang berlanjut dan berkesinambungan 

untuk menciptakan suatu konsekuensi bahwa laporan keuangan yang terbit di 

suatu periode mempunyai sifat sementara sebab masih merupakan satu rangkaian 

laporan keuangan yang berkelanjutan. 

 

Opini Audit Going Concern 

Opini audit going concern merupakan opini yang dikeluarkan oleh auditor 

untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan 

hidupnya (SPAP Seksi 341,2011). Laporan audit dengan modifikasi mengenai 

going concern merupakan suatu indikasi bahwa dalam penilaian auditor terdapat 

risiko auditee tidak dapat bertahan dalam bisnis. Dari sudut pandang auditor, 

keputusan tersebut melibatkan beberapa tahap analisis. Auditor harus 

mempertimbangkan hasil dari operasi, kondisi ekonomi yang mempengaruhi 

perusahaan, kemampuan membayar hutang, dan kebutuhan likuiditas di masa 



	  

	  

yang akan datang (Setyarno dkk, 2006). 

SPAP 2011 (PSA No. 30) memberikan pedoman kepada auditor tentang 

dampak kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan 

hidupnya terhadap opini auditor sebagai berikut: 

1. Jika auditor yakin bahwa terdapat kesangsian mengenai kemampuan satuan 

usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu 

yang pantas, ia harus:  

a. Memperoleh informasi mengenai rencana manajemen yang ditunjukan 

 untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa tersebut.  

b. Menentukan apakah kemungkinan  bahwa rencana tersebut dapat  secara 

efektif dilaksanakan.  

2. Jika manajemen tidak memiliki rencana yang mengurangi dampak kondisi dan 

peristiwa terhadap kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan 

kelangsungan hidupnya, auditor mempertimbangkan untuk memberikan 

pernyataan yang tidak memiliki pendapat.  

3. Jika manajemen memiliki rencana tersebut, langkah selanjutnya yang harus 

dilakukan oleh auditor adalah menyimpulkan bahwa efektifitas rencana 

tersebut, diantaranya: 

a. Jika auditor berkesimpulan rencana tersebut tidak efektif, auditor 

menyatakan tidak memberikan pendapat.  

b. Jika auditor berkesimpulan rencana tersebut efektif dan klien 

mengungkapkan dalam catatan laporan keuangan, auditor menyatakan 

pendapat wajar tanpa pengecualian.  

c. Jika auditor berkesimpulan rencana tersebut efektif akan tetapi klien tidak 

mengungkapkan dalam catatan laporan keuangan, auditor memberikan 

pendapat tidak wajar. 

 

 

 

 

 



	  

	  

Kualitas Audit  

Kualitas audit didefinisikan sebagai probabilitas bahwa laporan keuangan 

tidak memuat penghilangan ataupun kesalahan penyajian yang material. Kualitas 

audit juga didefinisikan dari segi risiko audit, dengan jasa bermutu tinggi akan 

mencerminkan risiko audit yang lebih kecil (Belkaoui,2011).  

DeAngelo (1981) dalam Setyarno dkk (2006) menyatakan bahwa auditor 

skala besar memiliki insentif yang lebih untuk menghindari kritikan kerusakan 

reputasi dibandingkan pada auditor skala kecil. Auditor skala besar juga lebih 

cenderung untuk mengungkapkan masalah-masalah yang ada karena mereka lebih 

kuat menghadapi risiko proses pengadilan. Argumen tersebut berarti bahwa 

auditor skala besar memiliki insentif lebih untuk mendeteksi dan melaporkan 

masalah going concern kliennya. 

 

Debt Default 

Dalam PSA 30, indikator going concern yang banyak digunakan auditor 

dalam memberikan keputusan opini audit adalah kegagalan dalam memenuhi 

kewajiban hutang (default). Debt default didefinisikan sebagai kegagalan debitur 

(perusahaan) untuk membayar hutang pokok dan/atau bunganya pada waktu jatuh 

tempo (Chen dan Church, 1992) dalam Praptitorini dan Januarti (2011).  

Manfaat status default hutang sebelumnya telah diteliti oleh Chen dan Church 

(1992) dalam Praptitorini dan Januarti (2011) yang menemukan hubungan yang 

kuat status default terhadap opini going concern. Semenjak auditor lebih 

cenderung disalahkan karena tidak berhasil mengeluarkan opini going concern 

setelah peristiwa-peristiwa yang menyarankan bahwa opini seperti itu mungkin 

telah usai, biaya kegagalan untuk mengeluarkan opini going concern ketika 

perusahaan dalam keadaan default, tinggi sekali. Karenanya, diharapkan status 

default dapat meningkatkan kemungkinan auditor mengeluarkan laporan going 

concern. 

 

 

 



	  

	  

Pertumbuhan Perusahaan 

Dalam penelitian ini pertumbuhan perusahaan diproksikan dengan rasio 

pertumbuhan penjualan. Rasio ini mengukur seberapa baik perusahaan 

mempertahankan posisi ekonominya, baik dalam industrinya maupun dalam 

kegiatan ekonomi secara keseluruhan (Weston dan Copeland,1992) dalam 

Setyarno dkk 2006 . Penjualan merupakan kegiatan operasi utama auditee, auditee 

yang mempunyai rasio pertumbuhan penjualan yang positif mengindikasikan 

bahwa auditee dapat mempertahankan posisi ekonominya dan lebih dapat 

mempertahankan kelangsungan hidupnya (going concern). 

 

Opini Audit Sebelumnya  

Mutchler (1984) dalam Setyarno dkk (2006) melakukan wawancara 

dengan praktisi auditor yang menyatakan bahwa perusahaan yang menerima opini 

audit going concern pada tahun sebelumnya lebih cenderung untuk menerima 

opini yang sama pada tahun berjalan. Mutchler (1985) dalam Setyarno dkk 2006 

menguji pengaruh ketersediaan informasi publik terhadap prediksi opini audit 

going concern, yaitu tipe opini audit yang telah diterima perusahaan. 

 

PENGEMBANGAN HIPOTESIS  

 

1. Pengaruh Pengaruh Kualitas Audit terhadap penerimaan opini audit going 

concern 

𝐻1 = Diduga Kualitas Audit berpengaruh terhadap penerimaan opini going 

concern 

2. Pengaruh Debt Default terhadap penerimaan opini audit going concern 

𝐻2 = Diduga Debt Default berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going 

concern 

3. Pengaruh Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan terhadap penerimaan opini audit 

going concern 

𝐻3 = Diduga Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh terhadap penerimaan opini 



	  

	  

going concern. 

 

4. Pengaruh Pengaruh Opini Audit Tahun Sebelumnya terhadap penerimaan opini 

audit going concern 

𝐻4 = Diduga Opini Audit tahun sebelumnya berpengaruh terhadap penerimaan 

opini audit going concern 

5. Pengaruh Kualitas Audit, Debt Default, Pertumbuhan Perusahaan dan Opini 

Audit Tahun Sebelumnya terhadap penerimaan opini audit going concern 

𝐻4 = Diduga Kualitas Audit, Debt Default, Pertumbuhan Perusahaan dan Opini 

Audit Tahun Sebelumnya berpengaruh secara bersama-sama terhadap penerimaan 

opini audit going concern. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Operasional Variabel 

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 (SPAP, 

2011). Menurut SA Seksi 341, SPAP (2011), opini audit yang termasuk opini 

going concern adalah sebagai berikut: 

1. Laporan yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa 

penjelasan (unqualified opinion report with explanatory language)  

2. Laporan yang berisi pendapat wajar dengan pengecualian (qualified 

opinion report)  

3. Opini adverse (tidak wajar)  

4. Laporan yang didalamnya auditor tidak menyatakan pendapat  (disclaimer 

of opinion report)  

Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel dummy. Opini audit going 

concern diberi kode 1, sedangkan yang termasuk dalam opini audit non going 

concern (opini wajar tanpa pengecualian) diberi kode 0. 



	  

	  

Kualitas Audit 

Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel dummy dimana angka 1 

diberikan jika auditor yang mengaudit perusahaan merupakan auditor dari KAP 

big-four sedangkan KAP non big-four diberikan angka 0. KAP yang 

diklasifikasikan adalah :  

1. Purwantono, Sarwoko, Sandjaja beralifiasi dengan Ernst & Young.  

2. Osman Bing Satrio dan Rekan beralifiasi dengan Deloitte Touche 

Tohmatsu. 

3. Sidharta dan Widjaja beralifiasi dengan KPMG.  

4. Tanudiredja, Wibisana & Rekan beralifiasi dengan Price Waterhouse 

Cooper.   

 

Debt Default 

Debt Default didefinisikan sebagai Kelalaian atau kegagalan perusahaan 

untuk membayar utang pokok maupun bunganya pada saat jatuh tempo atau 

kegagalan perusahaan memenuhi perjanjian hutang. (Chen dan Church, 1992) 

dalam Praptitorini dan Januarti (2011). 

Variabel Dummy digunakan (1 untuk status Debt Default dan 0 untuk 

tidak Debt Default) untuk menunjukkan apakah perusahaan dalam keadaan 

default atau tidak sebelum pengeluaran opini audit. 

 

Pertumbuhan Perusahaan 

Rasio pertumbuhan perusahaan digunakan untuk mengukur kemampuan 

auditee dalam pertumbuhan tingkat penjualan (Setyarno dkk, 2006). 

Pertumbuhan Penjualan =  𝑷𝒆𝒏𝒋𝒖𝒂𝒍𝒂𝒏  𝑩𝒆𝒓𝒔𝒊𝒉𝒕!𝑷𝒆𝒏𝒋𝒖𝒂𝒍𝒂𝒏  𝑩𝒆𝒓𝒔𝒊𝒉𝒕!𝟏
𝑷𝒆𝒏𝒋𝒖𝒂𝒍𝒂𝒏  𝑩𝒆𝒓𝒔𝒊𝒉𝒕!𝟏

 

 

Opini Audit Tahun Sebelumnya 

Opini audit yang yang diterima oleh auditor pada tahun 

sebelumnya. Variabel ini menggunakan Variabel Dummy, yaitu 1 untuk Opini 

audit going concern dan 0 untuk opini audit non going concern tahun sebelumnya. 



	  

	  

JENIS DAN SUMBER DATA  

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berupa laporan keuangan 

perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan 

tahun penelitian 2011-2013  

 

TEKNIK PENGUMPULAN DATA.  

Alat pengumpulan data yaitu menggunakan teknik dokumentasi, yaitu 

dengan melihat dokumen yang sudah terjadi (laporan keuangan dan laporan audit 

perusahaan). Laporan keuangan auditan perusahaan diperoleh dari akses website 

Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).  

 

POPULASI DAN SAMPEL  

Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur dengan tahun 

penelitian 2011, 2012 dan 2013. Metode pengumpulan data menggunakan metode 

purposive sampling. Dalam penentuannya ditetapkan kriteria sebagai berikut: 

1. Auditee berturut-turut terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 

pengamatan 2011-2013  

2.  Menerbitkan laporan keuangan yang lengkap dan telah diaudit sesuai 

dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dari tahun 2011-2013  

3.  Penyajian laporan keuangan menggunakan kurs rupiah (Rp) 

4.  Mengalami masalah financial distress minimal 1 tahun penelitian , yang 

ditandai dengan salah satu kondisi berikut: 

  1)  Modal kerja negatif  

  2)  Ekuitas negatif  

  3)  Laba operasi tahun berjalan negatif  

  4)  Laba bersih negatif atau perusahaan mengalami kerugian bersih  

 

TEKNIK ANALISIS DATA  

Pada penelitian ini, pengujian dilakukan dengan analisis regresi Lgistik. 

Regresi Logistik adalah regresi yang digunakan untuk menguji apakah 

probabilitas terjadinya variabel terikat dapat diprediksi dengan variabel bebasnya 



	  

	  

(Ghozali, 2013: 268). Teknik analisis ini tidak memerlukan uji normalitas dan uji 

asumsi klasik pada variabel bebasnya (Ghozali, 2013:333). 

Adapun model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:  

 

Ln 𝑮𝑪
𝟏!𝑮𝑪

  = α + β1KA + β2DD + β3PP + β4OATS + ε 

Ln 𝑮𝑪
𝟏!𝑮𝑪

    = Variabel Dummy opini audit, kode 1 untuk auditee dengan opini       

audit Going Concern (GCAO) dan kode 0 untuk auditee dengan 

opini audit Non Going Concern (NGCAO). 

α   = Konstanta. 

KA  = Kualitas audit  

DD  = Debt Default  

PP   = Rasio pertumbuhan penjualan auditee. 

OATS   = Opini Audit yang diterima pada tahun sebelumnya 

  ε   = Kesalahan Residual 

 

Analisis Statistika Deskriptif  

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara statistic 

dari variabel yang ada dalam penelitian ini, dilihat dari nilai minimum, 

maksimum, mean dan standar deviasi (Ghozali,2013:19). 

 

Uji Model  

Menilai Kelayakan Model Regresi 

Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan Hosmer and 

Lemeshow’s Goodness of Fit Test. Model ini untuk menguji hipotesis nol bahwa 

data empiris sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara model dengan data 

sehingga model dapat dikatakan fit). Adapun hasilnya jika (Ghozali, 2013:97): 

1. Hal ini berarti ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai 

observasinya sehingga Goodness fit model tidak baik karena model tidak 

dapat memprediksi nilai observasinya. Jika nilai statistik Homer dan 



	  

	  

Lemeshow’s Goodness of Fit Test sama dengan atau kurang dari 0.05 maka 

hipotesis nol ditolak.  

2. Jika nilai statistik Hosmer dan Lemeshow’s Goodness of Fit Test lebih besar 

dari 0.05, maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan berarti model mampu 

memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan bahwa model dapat 

diterima karena sesuai dengan data observasinya.  

Menilai Model Fit 

Adanya Penurunan nilai antara -2LLN awal (initial –2LL function) dengan 

nilai -2LL pada langkah berikutnya. Hal tersebut menunjukkan model yang di 

hipotesiskan fit dengan data, dengan kata lain penurunan Log Likelihood 

menunjukkan model regresi semakin baik. Log Likelihood pada regresi logistik 

mirip dengan pengertian “Sum of Square Error” pada model regresi. Sehingga 

penurunan Log Likelihood menunjukkan model regresi semakin baik (Ghozali, 

2013:340). 

Koefisien Determinan 

Koefisien Determinan menunjukkan nilai nagelkerke R Square yang dapat 

diinterpretasikan seperti nilai R Square pada Regresi Berganda. Nagelkerke R 

Square merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

variabel independen mampu menjelaskan dan mempengaruhi variabel dependen. 

Nilai Nagelkerke R Square bervariasi antara 1 (satu) dan 0 (nol). Semakin 

mendekati nilai 1 maka model dianggap semakin goodness of fit semenatara 

semakin mendekati 0 maka model semakin tidak goodness of fit 

(Ghozali,2013:97). 

Estimasi Parameter dan Interprestasinya 

Apabila terlihat angka signifikan lebih kecil dari 0,05 maka koefisien 

regresi adalah signifikan pada tingkat 5% maka berarti H0 ditolak dan H1 

diterima, yang berarti bahwa variabel bebas berpengaruh secara signifikan 



	  

	  

terhadap terjadinya variabel terikat. Begitu pula sebaliknya, jika angka 

signifikansi lebih besar dari 0,05 maka berarti H0 diterima dan H1 ditolak, yang 

berarti bahwa variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

terjadinya variabel terikat (Ghozali,2013). 

Uji Hipotesis  

Analisis Regresi Logistik 

Regresi Logistik adalah regresi yang digunakan untuk menguji apakah 

probabilitas terjadinya variabel terikat dapat diprediksi dengan variabel bebasnya 

(Ghozali, 2013: 268).  

HASIL PENELITIAN 

Statistik Deskriptif 

Output deskriptif statistics menunjukkan bahwa jumlah observasi (N) 

adalah 78. Nilai pertumbuhan perusahaan yang diwakili oleh Pertumbuhan 

Penjualan menunjukkan nilai maksimum sebesar 2.94 dan nilai minimum -0.73 

dengan nilai mean 0.1177 dan standar deviasi 0.44598. 

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah opini wajar tanpa 

pengecualian atau NGCAO sebanyak 21 perusahaan dengan persentase sebesar 

26.9%. Sedangkan perusahaan yang memperoleh opini going concern atau GCAO 

sebesar 57 perusahaan dengan persentase sebesar 73.1%. 

Kualitas audit dapat diketahui bahwa jumlah Non Big Four sebesar 55 dari 

KAP yang tidak berafiliasi dengan persentase sebesar 70.5%. Sedangkan untuk 

kualitas Big Four sebesar 23 dari KAP yang berafiliasi dengan persentase sebesar 

29.5%.  

Debt default dapat diketahui sebanyak 7 dari perusahaan yang dianalisis 

dengan persentase sebesar 9.0%. Sedangkan untuk Non Debt Default sebanyak 71 

perusahaan dengan persentase sebesar 91.0%. Opini tahun sebelumnya dapat 

diketahui bahwa jumlah NGCAO sebesar 22 perusahaan dengan persentase 

sebesar 28.2%. Sedangkan untuk GCAO sebesar 56 perusahaan dengan persentase 

sebesar 71.8%. Opini tahun sebelumnya dapat diketahui bahwa jumlah NGCAO 



	  

	  

sebesar 22 perusahaan dengan persentase sebesar 28.2%. Sedangkan untuk GCAO 

sebesar 56 perusahaan dengan persentase sebesar 71.8%. Auditor cenderung 

mengeluarkan opini audit going concern pada tahun berikutnya yang sama dengan 

opini audit going concern yang dikeluarkan pada tahun sebelumnya. 

Uji Model 

Menilai Kelayakan Model Regresi 

Dari hasil pengujian Hosmer and Lemeshow’ s Goodness of Fit Test 

diketahui bahwa Chi-Square sebesar 5.004 dengan df 8 dan tingkat signifikansi 

0.757. Level signifikansi tersebut lebih besar dari 0.05, yang berarti bahwa model 

mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan bahwa model dapat 

diterima karena sesuai dengan data observasinya. 

Menilai Model Fit 

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa Log Likelihood mengalami 

penurunan dari semula pada step 0 sebesar 90.869 menjadi 68.138 pada step 1. 

Dengan adanya penurunan nilai dari Log Likelihood, maka model regresi ini 

dinyatakan semakin membaik. 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa selisih -2LogL untuk model yang 

hanya memasukan konstanta saja dengan -2LogL untuk model dengan konstanta 

dan variabel bebas adalah 22.731 dengan signifikansi 0,000. Nilai signifikansi 

yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa hipotesis nol ditolak dan 

penambahan variabel bebas ke dalam model memperbaiki model fit. 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan hasil uji regresi logistik dan didapat 

Nagelkerke R Square sebesar 0.367. Hal ini berarti bahwa ada kontribusi sebesar 

36.7% dalam memprediksi opini audit going concern secara bersama-sama. 

Sedangkan sisanya (100% - 36.7% = 63.3%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain di 

luar variabel yang diteliti. 



	  

	  

1. Pengujian Hipotesis 1 

Hipotesis 1 menyatakan bahwa Kualitas Audit berpengaruh terhadap 

kemungkinan penerimaan opini going concern. Hasil pengujian hipotesis dengan 

regresi logistik menunjukkan nilai Wald 2.005 dengan koefisien regresi -0,499 

dan tingkat signifikansi sebesar 0.157. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis 1 

ditolak, hal ini terlihat dari tingkat signifikansi yang lebih besar dari 5%. Hasil 

pengujian hipotesis 1 Kualitas auditor diproksikan dengan skala KAP big four dan 

KAP non big four tidak berpengaruh terhadap kemungkinan penerimaan opini 

audit going concern.  

2. Pengujian Hipotesis 2 

Hipotesis 2 menyatakan bahwa debt default berpengaruh terhadap 

kemungkinan penerimaan opini audit going concern. Hasil pengujian hipotesis 

dengan regresi logistik menunjukkan nilai Wald 0.000 dengan koefisien regresi 

19.656 dan tingkat signifikansi sebesar 0.999. Hasil ini menunjukkan bahwa 

hipotesis 2 ditolak, hal ini terlihat dari tingkat signifikansi yang lebih besar dari 

5%.  

3. Pengujian Hipotesis 3 

Hipotesis 3 menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh 

terhadap kemungkinan penerimaan opini audit going concern. Hasil pengujian 

hipotesis dengan regresi logistik menunjukkan nilai Wald 1.273 dengan koefisien 

regresi 0.931 dan tingkat signifikansi sebesar 0.259. Hasil ini menunjukkan bahwa 

hipotesis 3 ditolak, hal ini terlihat dari tingkat signifikansi yang lebih besar dari 

5%. Hasil pengujian hipotesis 3 menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan 

yang diproksikan dengan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap 

penerimaan opini audit going concern. 

 

 



	  

	  

4. Pengujian Hipotesis 4 

Hipotesis 4 menyatakan bahwa opini audit tahun sebelumnya berpengaruh 

terhadap kemungkinan penerimaan opini audit going concern. Hasil pengujian 

hipotesis dengan regresi logistik menunjukkan nilai Wald 14.519 dengan 

koefisien regresi 2.531 dan tingkat signifikansi sebesar 0.000. Hasil ini 

menunjukkan bahwa hipotesis 4 diterima, hal ini terlihat dari tingkat signifikansi 

yang lebih kecil dari 5%. Hasil hipotesis 2 menujukkan bahwa opini audit tahun 

sebelumnya berpengaruh terhadap kemungkinan penerimaan opini audit going 

concern. 

PENUTUP 

Kesimpulan 

 Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji secara empiris pengaruh 

kualitas audit, debt default, pertumbuhan perusahaan dan opini audit tahun 

sebelumnya terhadap penerimaan opini audit going concern pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian dilakukan selama 

tiga tahun berturut-turut dari tahun 2011-2013, sampel yang digunakan adalah 26 

perusahaan dengan periode 3 tahun yaitu sebanyak 78 data. 

 Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan hasil analisis data 

yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : Kualitas audit, Debt default dan Pertumbuhan perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern sedangkan Opini 

audit tahun sebelumnya berpengaruh terhadap opini audit going concern.  

 

Keterbatasan Penelitian 

Berikut ini beberapa keterbatasan penelitian yang dapat dijadikan 

bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian selanjutnya : 

1. Jumlah tahun pengamatan yang terbatas hanya 3 tahun (2011-2013). 

Untuk memprediksi pemberian opini audit going concern akan lebih baik 



	  

	  

apabila dilakukan pengamatan dalam jangka waktu yang cukup panjang;  

2. Penelitian ini hanya menganalisis 1 variabel dependen yaitu opini going 

concern dan 3 variabel independen yaitu terdiri dari 2 variabel non 

keuangan (Kualitas Audit, Opini Audit Tahun Sebelumnya) dan 2 variabel 

keuangan (Debt Default dan Pertumbuhan Perusahaan). 

3. Proksi yang digunakan untuk variabel Kualitas Auditor hanya 

menggunakan  KAP big four dan Non big four.  

4. Proksi yang digunakan untuk variabel Pertumbuhan Perusahaan hanya 

 menggunakan pertumbuhan penjualan.  

Saran 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya dan penarikan 

kesimpulan akhir yang dilakukan serta keterbatasan penelitian, terdapat beberapa 

saran sebagai implikasi dari hasil penelitian yang diperoleh, yaitu: 

1. Penelitian yang akan datang disarankan untuk memperpanjang tahun 

pengamatan sehingga dapat melihat kecenderungan trend penerbitan opini 

audit going concern dalam jangka panjang.  

2. Penelitian yang akan datang disarankan untuk memasukkan variabel-

variabel lainnya yang mungkin lebih bisa memprediksi kemungkinan 

penerimaan opini audit going concern. Serta dapat memasukkan variabel 

tambahan seperti rasio keuangan yang lain seperti Profitabilitas, Likuiditas 

dan Leverage, serta ukuran perusahaan, dan kualitas auditor, sehingga 

hasil penelitian akan lebih bisa memprediksi penerbitan opini going 

concern dengan lebih tepat.  
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LAMPIRAN  

HASIL ANALISIS SPSS 

 
 
1. Hasil Statistik Deskriptif 

 
Descriptive Statistics 

 N 
Minimu

m Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
PP 78 -.73 2.94 .1177 .44598 
Valid N 
(listwise) 

78     

 
 
 
2. Distribusi frekuensi 

 
OAGC 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 0 21 25.9 26.9 26.9 

1 57 70.4 73.1 100.0 
Total 78 96.3 100.0  

Missing System 3 3.7   
Total 81 100.0   

 
KA 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 0 55 67.9 70.5 70.5 

1 23 28.4 29.5 100.0 
Total 78 96.3 100.0  

Missing System 3 3.7   
Total 81 100.0   

 
 
 



	  

	  

 
DD 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 0 71 87.7 91.0 91.0 

1 7 8.6 9.0 100.0 
Total 78 96.3 100.0  

Missing System 3 3.7   
Total 81 100.0   

 
 

OATS 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 0 22 27.2 28.2 28.2 

1 56 69.1 71.8 100.0 
Total 78 96.3 100.0  

Missing System 3 3.7   
Total 81 100.0   

 
 
 
Logistic Regression 
 
[DataSet1] F:\Untitledbaru.sav 
 
 

Case Processing Summary 
Unweighted Casesa N Percent 
Selected Cases Included in 

Analysis 
78 96.3 

Missing Cases 3 3.7 
Total 81 100.0 

Unselected Cases 0 .0 
Total 81 100.0 
a. If weight is in effect, see classification table for the 
total number of cases. 

 
 



	  

	  

 
Dependent Variable 

Encoding 
Original 
Value 

Internal 
Value 

0 0 
1 1 

 
 

3. Hasil Pengujian Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit 

Hosmer and Lemeshow Test 
Step Chi-square df Sig. 
1 5.004 8 .757 

 

4. Hasil Pengujian -2LogL (Awal) 

 
Block 0: Beginning Block 
 
 

Iteration Historya,b,c 

Iteration 
-2 Log 

likelihood 

Coefficient
s 

Constant 
Step 0 1 90.957 .923 

2 90.869 .997 
3 90.869 .999 
4 90.869 .999 

a. Constant is included in the model. 
b. Initial -2 Log Likelihood: 90.869 
c. Estimation terminated at iteration 
number 4 because parameter estimates 
changed by less than .001. 

 
 
 
 
 
 



	  

	  

Classification Tablea,b 
 

Observed 

Predicted 
 OAGC Percentage 

Correct  0 1 
Step 0 OAGC 0 0 21 .0 

1 0 57 100.0 
Overall 
Percentage 

  73.1 

a. Constant is included in the model. 
b. The cut value is .500 
 
 

Variables in the Equation 
 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
Step 0 Constant .999 .255 15.301 1 .000 2.714 

 
 
 

Variables not in the Equation 
 Score df Sig. 
Step 0 Variables KA 1.024 1 .312 

DD 2.833 1 .092 
PP .373 1 .541 
OATS 16.116 1 .000 

Overall Statistics 21.217 4 .000 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

5. Hasil Pengujian -2LogL (Akhir) 

 
Block 1: Method = Enter 
 
 

Iteration Historya,b,c,d 

Iteration 
-2 Log 

likelihood 
Coefficients 

Constant KA DD PP OATS 
Step 1 1 71.610 -.433 -.583 .646 .641 1.942 

2 68.878 -.478 -.863 1.552 .878 2.413 
3 68.378 -.495 -.932 2.597 .931 2.522 
4 68.224 -.498 -.935 3.634 .931 2.530 
5 68.169 -.498 -.935 4.648 .931 2.531 
6 68.149 -.499 -.935 5.653 .931 2.531 
7 68.142 -.499 -.935 6.655 .931 2.531 
8 68.139 -.499 -.935 7.656 .931 2.531 
9 68.138 -.499 -.935 8.656 .931 2.531 
10 68.138 -.499 -.935 9.656 .931 2.531 
11 68.138 -.499 -.935 10.656 .931 2.531 
12 68.138 -.499 -.935 11.656 .931 2.531 
13 68.138 -.499 -.935 12.656 .931 2.531 
14 68.138 -.499 -.935 13.656 .931 2.531 
15 68.138 -.499 -.935 14.656 .931 2.531 
16 68.138 -.499 -.935 15.656 .931 2.531 
17 68.138 -.499 -.935 16.656 .931 2.531 
18 68.138 -.499 -.935 17.656 .931 2.531 
19 68.138 -.499 -.935 18.656 .931 2.531 
20 68.138 -.499 -.935 19.656 .931 2.531 

a. Method: Enter 
b. Constant is included in the model. 
c. Initial -2 Log Likelihood: 90.869 
d. Estimation terminated at iteration number 20 because maximum iterations has been 
reached. Final solution cannot be found. 

 
 
 
 



	  

	  

6. Hasil Pengujian -2LogL 

 
 

Omnibus Tests of Model Coefficients 
 Chi-square df Sig. 
Step 1 Step 22.731 4 .000 

Block 22.731 4 .000 
Model 22.731 4 .000 

 

7.  Hasil Pengujian Nagelkerke R Square 

 
Model Summary 

Step 
-2 Log 

likelihood 
Cox & Snell 

R Square 
Nagelkerke 
R Square 

1 68.138a .253 .367 
a. Estimation terminated at iteration number 20 
because maximum iterations has been reached. 
Final solution cannot be found. 
 
 

Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test 

 
OAGC = 0 OAGC = 1 

Total Observed Expected Observed Expected 
Step 1 1 7 5.899 1 2.101 8 

2 4 4.843 4 3.157 8 
3 2 3.377 6 4.623 8 
4 2 1.928 6 6.072 8 
5 2 1.593 6 6.407 8 
6 1 1.090 7 6.910 8 
7 1 .867 7 7.133 8 
8 2 .791 6 7.209 8 
9 0 .612 8 7.388 8 
10 0 .000 6 6.000 6 

 
 



	  

	  

 
Classification Tablea 

 

Observed 

Predicted 
 OAGC Percentage 

Correct  0 1 
Step 1 OAGC 0 13 8 61.9 

1 6 51 89.5 
Overall 
Percentage 

  82.1 

a. The cut value is .500 
 

8. Hasil Pengujian Regresi Logistik 

 
Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
Step 1a KA -.935 .661 2.005 1 .157 .392 

DD 19.656 14465.3
30 

.000 1 .999 3439387
11.303 

PP .931 .825 1.273 1 .259 2.537 
OATS 2.531 .664 14.519 1 .000 12.562 
Constant -.499 .505 .974 1 .324 .607 

a. Variable(s) entered on step 1: KA, DD, PP, OATS. 
 
 

Correlation Matrix 
 Constant KA DD PP OATS 
Step 1 Constant 1.000 -.226 .000 -.263 -.660 

KA -.226 1.000 .000 -.078 -.301 
DD .000 .000 1.000 .000 .000 
PP -.263 -.078 .000 1.000 .260 
OATS -.660 -.301 .000 .260 1.000 

 

 

 
 
 


