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ABSTRACT 

This study aimed to examine the effect of the influence of Company 

Characteristics Influence Analysis, Quality Auditor and Corporate Ownership 

Against Acceptance Going Concern Audit Opinion on companies listed on the 

Stock Exchange Indonesia (BEI) in the period 2011-2013. Characteristics of the 

company is measured by the size of the company, debt default, the financial 

condition of the company, while the auditor-quality measured by the quality of the 

big four auditors affiliated and opinion granting the previous year, while the 

company's ownership is measured through managerial ownership and institutional 

ownership. This research is using secondary data, the data used in this study of 

annual financial statements that have been audited in 2011, 2012, 2013. The 

results of this study indicate that the variable debt default and opinion the 

previous year had a significant effect on audit opinion going concern, while the 

size of the company, the company's financial condition, quality auditors, 

managerial ownership, possession instidusional has no significant effect on the 

going-concern audit opinion. 

 

Keywords: Characteristics Company, Quality Auditor, Corporate Ownership and 

Going Concern Audit Opinion 

 

PENDAHULUAN 

Seiring berkembangnya dunia 

bisnis, pentingnya informasi yang ada 

pada laporan keuangan telah diatur 

oleh berbagai standar yang ada, 

publikasi laporan keuangan bertujuan 

untuk menarik investor agar 

menanamkan sahamnya dan untuk 

kreditor publikasi laporan keuangan 

sangat berguna agar kreditor bisa 

meminjamkan dananya ke perusahaan 

tersebut. Standart akuntansi saat ini 

mengharuskan laporan keuangan harus 

di audit oleh pihak eksternal. Pihak 

eksternal yang dimaksud adalah auditor 

yang tergabung dalam Kantor Akuntan 

Publik (KAP) yang independen. 

Sebuah fenomena muncul 

adanya laporan keuangan auditan yang 

masih bias dikarenakan indepedensi 

yang masih dipertanyakan. Pengalaman 

perusahaan besar internasional 

memanipulasi laporan keuangan 

auditan yang dimanipulasi oleh pihak 

eksternal maupun internalnya. Pada 

akhirnya perusahaan tersebut bangkrut 

dan banyak pihak yang merasa sangat 

dirugikan. Auditor dianggap ikut andil 

dalam memberikan informasi tentang 

laporan keuangan sehingga jika auditor 

memberikan informasi yang salah 

maka banyak pihak yang merasa 

mailto:albertus_windrasuryaputera@yahoo.com


 

 

2 
 

dirugikan terutama untuk investor 

dikarenakan jika auditor salah 

memberikan informasi tentang laporan 

keuangan maka investor bakal menarik 

investasinya dalam perusahaan 

tersebut. 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk memberikan bukti analisis 

pengaruh mengenai faktor – faktor 

seperti ukuran perusahaan, debt default, 

kondisi keuangan (financial distress), 

kualitas auditor, opini audit tahun 

sebelumnya, kepemilikan manajerial 

dan kepemilikan institutional diprediksi 

akan mempengaruhi opini audit going 

concern. Penelitian terdahulu yang 

menjadi rujukan diantaranya adalah 

yang dilakukan Sussanto & Aquariza 

(2012), Yulius Kurnia Susanto (2009), 

Indira Januarti dan Ella Fitrianasari 

(2008), Praptitorini & Januarti (2007), 

Setyarno, Januarti, & Faisal (2006) 

RERANGKA TEORITIS YANG 

DIPAKAI DAN HIPOTESIS 

Teori Keagenan 

Pengertian dari teori kegenan 

ialah hubungan antara pihak agen 

(managemen) dan pihak principal 

(pemegang saham) yang memiliki dua 

kepentingan yang berbeda dalam 

sebuah perusahaan menurut (Pujiastuti, 

2008). Perusahaan terbuka yang berarti 

kepemilikan perusahaan tidak 

sepenuhnya dimiliki oleh orang-orang 

yang bekerja untuk menjalankan 

perusahaan itu saja, tetapi kepemilikan 

perusahaan juga dimiliki oleh orang-

orang yang tidak ikut bekerja di dalam 

perusahaan. Kepemilikan saham di 

perusahaan terbuka menyebar dan bisa 

dimiliki oleh siapapun termasuk oleh 

manajemen perusahaan, institusi lain, 

masyarakat biasa dan lain sebagainya. 

Perbedaan kepentingan antara 

pihak manajemen dan pihak investor 

menyebabkan terjadinya konflik yang 

sering disebut dengan konflik agency. 

Konflik agency ini didasari oleh 

perbedaan kepentingan yang timbul 

antara pihak manajemen dan pihak 

investor yang menginginkan 

kepentingan individu masing-masing 

pihak. Pihak manajemen mempunyai 

kepentingan untuk bisa mendapaatkan 

keuntungan dengan bisa membangun 

dan membawa perusahaan pada masa 

kejayaan serta membuat perusahaan 

yang dikelolanya semakin berkembang. 

Kepentingan yang dimiliki oleh 

pemegang saham adalah untuk bisa 

mendapatkan pengembalian atas 

investasi yang telah dilakukan oleh 

investor ke dalam perusahaan dengan 

pembelian saham. 

Hubungan ukuran perusahaan 

Dengan penerimaan opini audit 

going concern 

Mutchler (1985) menyatakan 

bahwa auditor lebih sering 

mengeluarkan modifikasi opini going 

concern pada perusahaan yang lebih 

kecil. Penerimaan opini audit going 

concern tidak akan diberikan pada 

perusahaan besar melainkan pada 

perusahaan kecil. Hal ini dikarenakan 

auditor mempercayai bahwa 

perusahaan yang lebih besar dapat 

menyelesaikan kesulitan – kesulitan 

keuangan yang dihadapinya daripada 

perusahaan yang lebih kecil.  

Hubungan debt default Dengan 

penerimaan opini audit going 

concern 

Semenjak auditor lebih 

cenderung disalahkan karena tidak 

berhasil mengeluarkan opini going 
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concern setelah peristiwa – peristiwa 

yang menyarankan bahwa opini seperti 

itu mungkin telah sesuai, biaya 

kegagalan untuk mengeluarkan opini 

going concern ketika perusahaan dalam 

keadaan default tinggi sekali. 

Hutang(default) yang tinggi akan 

mengakibatkan auditor akan 

memberikan opini going concern tetapi 

jika hutang (default)rendah maka 

semakin kecil juga auditor 

mengeluarkan opini going concern. 

 

Opini audit going concern 

Opini audit going 

concern adalah opini yang dikeluarkan 

oleh auditor untuk mengevaluasi 

apakah ada kesangsian tentang 

kemampuan perusahaan untuk 

mempertahankan kelangsungan 

hidupnya (IAI, 2011). Laporan audit 

dengan modifikasi mengenai going 

concern merupakan suatu indikasi 

bahwa dalam penilaian auditor terdapat 

risiko auditee tidak dapat bertahan 

dalam bisnis. Keputusan tersebut 

melibatkan beberapa tahap analisis dari 

berbagai sudut pandang auditor. 

Auditor harus mempertimbangkan hasil 

dari operasi, kondisi ekonomi yang 

mempengaruhi perusahaan, 

kemampuan membayar hutang, dan 

kebutuhan likuiditas di masa yang akan 

datang. 

 

Hubungan kondisi keuangan Dengan 

penerimaan opini audit going 

concern 

Kondisi keuangan 

mencerminkan kemampuan perusahaan 

memenuhi kewajibannya yang akan 

jatuh tempo dalam waktu dekat dan 

pelunasan bunga pinjaman kepada 

kreditur (Marisi P. Purba, 2009; hal 

38). Perusahaan yang kondisi 

keuangannya baik maka auditor 

cenderung untuk tidak mengeluarkan 

opini audit going concern. Auditor 

hanya memberikan opini audit going 

concern jika perusahaan mengalami 

kesulitan melanjutkan kelangsungan 

usahanya. 

Hubungan kualitas auditor Dengan 

penerimaan opini audit going 

concern 

Kantor Akuntan Publik besar 

atau yang berafiliasi dengan kantor 

akuntan publik big four akan berupaya 

untuk menjaga nama mereka dan 

menghindari tindakan yang 

mengganggu nama besar mereka. KAP 

besar akan lebih berani memberikan 

opini going concern jika memang 

ditemukan adanya masalah pada 

perusahaan yang diaudit (Mutchler et. 

al ,1997 dalam Indira dan Fitrianasari, 

2008). Kantor Akuntan Publik (KAP) 

yang berafiliasi dengan KAP big four 

lebih banyak mengeluarkan opini audit 

going concern daripada Kantor 

Akuntan Publik (KAP) yang tidak 

berafiliasi dengan KAP big four. 

Hubungan opini audit tahun 

sebelumnya Dengan penerimaan 

opini audit going concern 

Auditee (Perusahaan) yang 

menerima opini audit going concern 

pada tahun sebelumnya akan dianggap 

memiliki masalah mengenai 

kelangsungan hidupnya, maka dari itu 

menjadikan auditor semakin besar 

memberikan opini audit going concern 

pada tahun berjalan semakin besar. 

Hubungan kepemilikan manajerial 

Dengan penerimaan opini audit 

going concern 
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Kepemilikan manajerial yang 

semakin besar diharapkan akan 

meningkatkan efisiensi pemakaian 

aktiva perusahaan. Kepemilikan 

manajerial menyebabkan manajer 

merasa bertanggung jawab untuk 

membuat perusahaan tersebut dapat 

memperoleh laba dan dapat 

mengurangi potensi kebangkrutan. 

Pencegahan dalam kebangkrutan akan 

berdampak terhadap tidak diterimanya 

opini audit going concern. 

Hubungan kepemilikan manajerial 

Dengan penerimaan opini audit 

going concern 

Kepemilikan institusional yang 

semakin besar diharapkan akan 

meningkatkan efisiensi pemakaian 

aktiva perusahaan. Kepemilikan 

Institusional diharapkan dapat 

melakukan monitoring terhadap 

keputusan manajemen, sehingga 

mengurangi potensi kebangkrutan. 

Pencegahan dalam kebangkrutan akan 

berdampak terhadap tidak diterimanya 

opini audit going concern. 

 

Gambar 1 

Kerangka Pemikiran 

 

 
 

METODE PENELITIAN 

Metode Content Analysis, 

Laporan Keuangan yang telah 

diidentifikasi sesuai dengan kriteria 

yang dijadikan data dalam penelitian 

ini kemudian dianalisis guna 

mengelompokkan perusahaan menjadi 

perusahan dengan opini audit going 

concern (GCAO) dan perusahaan 

dengan opini audit non going concern 

(NGCAO). 

Batasan Penelitian 
Penelitian ini hanya terbatas 

pada perusahaan perusahaan industri 

manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) dan sumber data 

yang dipakai berasal dari Indonesian 

Capital Market Directory (ICMD) dan 

www.idx.co.idtahun 2011 – 2013. 

 

 

 

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

1. Variabel dependennya yaitu opini 

audit going concern. 

2. Variabel independennya adalah 

Ukuran Perusahaan, Debt Default, 

Kondisi Keuangan, Kualitas 

Auditor, Opini Audit Tahun 

Sebelumnya, Kepemilikan 

Institusional dan Kepemilikan 

Manajerial. 

Definisi Operasional Dan 

Pengukuran Variabel 

Berikut ini adalah penjelasan tentang 

definisi operasional dan pengkuran 

yang diteliti: 

1. Ukuran Perusahaan 

Penelitian yang dilakukan oleh 

Indira Januarti ; Fitrianasari Ella (2008) 

pengukuran dari ukuran perusahaan 

yaitu menggunakan  

Rumus : 

 

 

 

2. Debt Default 

Variabel dummy digunakan (1 

= status debt default, 0 = tidak debt 

default) untuk menunjukkan apakah 

perusahaan dalam keadaaan default 

atau tidak sebelum mengeluarkan opini 

audit. Peneliti membandingkan antara 

total aktiva di perusahaan apakah lebih 

besar dibandingkan dengan total hutang 

dan bunganya jika total aktiva lebih 

kecil dibandingkan total hutang maka 

bisa dikatakan perusahaan itu dalam 

keadaan default.   

3. Kondisi Keuangan 

Variabel ini menggunakan 

revised Altman Model, model yang 

dikembangkan sebelumnya mengalami 

revisi yang tujuannyaadalah model 

prediksinyatidakhanyadigunakan pada 

perusahaan manufaktur tetapi juga 

dapat digunakan di perusahaan selain 

manufaktur. Model Revisi Altman 

adalah sebagai berikut : 

Z’ = 0,717Z1 + 0,874Z2 + 3,107Z3 + 

0,420Z4 + 0,998Z5 

Z1 =working capital/total asset 

Z2 =retained earnings/total asset 

Z3 =earning before interest and 

taxes/total asset 

Z4  =book value of equity/book value 

of debt 

Z5 = sales/total asset 

4. Kualitas Auditor 

Merupakan kualitas jasa audit 

yang diberikan auditor kepada 

kliennya. Kualitas audit ini dapat 

dilihat dari kompetensi dan tingkat 

independensi seorang auditor. Menurut 

Ramadhany (2004) dalam penelitian 

Susanto (2009), variabel ini diukur 

dengan menggunakan variabel dummy, 

yaitu (1) Perusahaan yang diaudit oleh 

auditor yang bekerja di KAP yang 

berafiliasi dengan KAP big four diberi 

nilai “1” (2) Perusahaan yang diaudit 

oleh auditor yang bukan bekerja di 

KAP yang berafiliasi dengan KAP big 

four diberi nilai “0”. 

5. Opini Audit Tahun Sebelumnya 

Didefinisikan sebagai opini 

audit yang diterima oleh perusahaan 

pada tahun sebelumnya. Variabel ini 

diukur dengan menggunakan variable 

dummy, opini audit going concern 

diberi angka 1 sedangkan opini audit 

non going concern diberi nilai 0 

6. Kepemilikan Manajerial 

Tingginya kepemilikan 

manajerial membuat manajemen lebih 

berhati – hati dalam membuat 

keputusan dan akan kecil kemungkinan 

SIZE = ln total aktiva 
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auditor memberikan opini audit going 

concern. 

Rumus : 

 

 

 

 

 

7. Kepemilikan Institusional 

Semakin besarnya prosentase 

kepemilikan Institusional dalam sebuah 

perusahaan akan memperketat 

pengawasan terhadap kinerja 

manajemen dan akan mengurangi 

pemberian opini audit going concern.  

Rumus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DATA DAN 

PEMBAHASAN 

Uji Statistik Deskriptif 

1. Variabel debt default 

Debt Default atau kegagalan 

membayar hutang didefinisikan sebagai 

kelalaian atau kegagalan perusahaan 

untuk membayar hutang pokok atau 

bunganya pada saat jatuh tempo (Chen 

dan Church, 1992) dalam penelitian 

(Praptitorini & Januarti, 2007). 

Variabel dummy digunakan (1 = status 

debt default, 0 = tidak debt default) 

untuk menunjukkan apakah perusahaan 

dalam keadaaan default atau tidak 

sebelum mengeluarkan opini audit. 

Peneliti membandingkan antara total 

aktiva di perusahaan apakah lebih besar 

dibandingkan dengan total hutang dan 

bunganya jika total aktiva lebih besar 

dibandingkan total hutang maka bisa 

dikatakan perusahaan itu dalam 

keadaan default. Hasil analisis bisa 

dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut :

 

Tabel 1 

Analisa deskriptif variabel dummy 

DEBT DEFAULT 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

non debt 

default 
52 91,2 91,2 91,2 

debt default 5 8,8 8,8 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

Sumber : hasil pengolahan data dengan SPSS 21 

 

Tabel 1 menunjukkan data 

dengan jumlah sampel 57 yang terdiri 

dari tahun 2011, 2012 dan tahun 2013 

masing – masing sebanyak 19 

perusahaan. Analisis deskriptif 

terhadap debt default dibagi menjadi 2 

yaitu dari 57 sampel terdapat 52 sampel 

tidak mengalami debt default dengan 

persentase 91,2, sedangkan 5 sampel 

INSD=  Saham milik manajerial 

       Saham beredar 

INST = saham milik pihak instusional 

  saham beredar 



 

 

7 
 

dengan persentase sebesar 8,8 

mengalami debt default. 

2. Variabel kualitas auditor 

Merupakan kualitas jasa audit yang 

diberikan auditor kepada kliennya. 

Kualitas audit ini dapat dilihat dari 

kompetensi dan tingkat 

independensi seorang auditor. 

Menurut Ramadhany (2004) dalam 

penelitian Susanto (2009), variabel 

ini diukur dengan menggunakan 

variabel dummy, yaitu (1) 

Perusahaan yang diaudit oleh 

auditor yang bekerja di KAP yang 

berafiliasi dengan KAP big four 

diberi nilai “1” (2) Perusahaan yang 

diaudit oleh auditor yang bukan 

bekerja di KAP yang berafiliasi 

dengan KAP big four diberi nilai 

“0”. Hasil analisis akan nampak 

pada tabel 2 sebagai berikut :

 

Tabel 2 

Analisa deskriptif variabel dummy 

Sumber : hasil pengolahan data dengan SPSS 21 

 

Tabel 2 menunjukkan variabel 

kualitas auditor dengan data sejumlah 

57 sampel yang terdiri dari tahun 2011, 

2012 dan tahun 2013 masing – masing 

sebanyak 19 perusahaan. Analisis 

deskriptif terhadap kualitas 

auditordibagi menjadi 2 yaitu dari 57 

sampel terdapat 37 sampel yang 

menggunakan jasa audit dari kantor 

akuntan publik yang tidak berafiliasi 

dengan kantor akuntan publik big four 

dengan persentase 64,9, sedangkan 20 

sampel dengan persentase sebesar 35,1 

yang menggunakan jasa audit dari 

kantor akuntan publik yang berafiliasi 

dengan kantor akuntan publik big four. 

 

3. Variabel opini tahun sebelumnya 

Didefinisikan sebagai opini audit 

yang diterima oleh perusahaan pada 

tahun sebelumnya. Variabel ini 

diukur dengan menggunakan 

variable dummy, opini audit going 

concern diberi angka 1 sedangkan 

opini audit non going concern diberi 

nilai 0. Laporan auditor Independen 

masing – masing perusahaan pada 

tahun 2011 opini tahun sebelumnya 

2010, 2012 opini audit tahun 

sebelumnya adalah 2011 dan 2013 

opini tahun sebelumnya 2012. Hasil 

analisis tersebut nampak pada tabel 

3 sebagai berikut :

 

 

 

 

 

 

KUALITAS  AUDITOR 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

KAP non big four 37 64,9 64,9 64,9 

KAP big four 20 35,1 35,1 100,0 

Total 57 100,0 100,0  
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Tabel 3 

Analisa variabel dummy 

Opini Tahun Sebelumnya 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

opini audit non going concern 

tahun sebelumnya 
49 86,0 86,0 86,0 

opini audit going concern tahun 

sebelumnya 
8 14,0 14,0 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

Sumber : hasil pengolahan data dengan SPSS 21 

 

Berdasarkan Tabel 3 dapat 

diketahui dari 57 sampel dibagi 

menjadi 2 kelompok besar yaitu 

kelompok penerima opini audit going 

concern dan kelompok penerima audit 

non going concern yang pada tahun 

sebelumnya untuk tahun pengamatan 

yaitu tahun 2011, 2012 dan 2013. 

Kelompok penerima opini audit going 

concern adalah 8 sampel atau sebanyak 

14,0 dan kelompok penerima opini 

audit non going concern adalah 49 

sampel atau sebanyak 86,0. 

4. Variabel ukuran perusahaan, kondisi 

keuangan, kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional

 

Tabel 4 

Analisa variabel non dummy 

 

Tabel 4 dapat menjelaskan 

bahwa dari 57 sampel (N) nilai 

minimum yang paling terendah adalah 

kondisi keuangan dengan nilai -2,3795 

dan nilai minimum tertinggi ada pada 

ukuran perusahaan (SIZE) dengan nilai 

9,2670. Berbeda dengan nilai maximum 

dan Std Deviation nilai ukuran 

perusahaan (SIZE) berada dibawah 

KONDISI KEUANGAN yaitu sebesar 

16,0382 untuk maximum dan 

1,5963361 untuk nilai dari Standard 

Deviation. Nilai terendah dari 4 

variabel menurut tabel 4 adalah 

kepemilikan manajerial (INSD) yaitu 

0,0000 untuk Minimum, 0,7778 untuk 

Maximum, 0,106285 untuk Mean dan 

0,2113773 untuk Standard Deviation. 

Menilai model fit dan keseluruhan 

model (overall model fit) 

  

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

SIZE 57 9,2670 16,0382 13,320406 1,5963361 

KONDISI 

KEUANGAN 
57 -2,3795 34,9062 1,812761 4,8273903 

INSD 57 ,0000 ,7778 ,106285 ,2113773 

INST 57 ,0000 ,9991 ,687343 ,3071877 

Valid N (listwise) 57     
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 Tabel 5 

 Model Fit 

Iteration History
a,b,c

 

Iteration -2 Log likelihood 
Coefficients 

Constant 

Step 0 

1 50,480 -1,368 

2 49,728 -1,647 

3 49,723 -1,674 

4 49,723 -1,674 

a. Constant is included in the model. 

b. Initial -2 Log Likelihood: 49,723 

c. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates 

changed by less than ,001. 

Sumber : hasil pengolahan data dengan SPSS 21 

 

Output SPSS pada tabel 5 

menunjukkan nilai -2 Log Likelihood 

pertama sebesar 49,723 angka ini 

secara matematik signifikan pada alpha 

(α) 5% dan hipotesis nol ditolak. Hal 

ini berarti bahwa hanya konstanta saja 

yang tidak fit dengan data.

 Tabel 6 

Iteration History
a,b,c,d

 

Iteration 
-2 Log 

likelihood 

Coefficients 

Constant Size 
Debt 

Default 

Kondisi 

Keuangan 

Kualitas 

Auditor 

Opini Th 

Sblm 
Insd Inst 

Step 1 

1 37,304 1,987 ,002 -1,631 ,045 -,131 -1,642 -,666 -,508 

2 33,740 3,305 ,007 -2,377 ,063 -,311 -2,129 -1,662 -1,266 

3 33,373 4,275 ,014 -2,746 ,069 -,477 -2,261 -2,589 -1,947 

4 33,362 4,535 ,016 -2,826 ,070 -,526 -2,275 -2,855 -2,132 

5 33,362 4,546 ,017 -2,829 ,070 -,528 -2,276 -2,866 -2,139 

6 33,362 4,546 ,017 -2,829 ,070 -,528 -2,276 -2,866 -2,139 

a. Method: Enter 

b. Constant is included in the model. 

c. Initial -2 Log Likelihood: 49,723 

d. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less 

than ,001. 

 

Pada tabel 6 setelah keseluruhan 

variabel bebas yaitu ukuran perusahaan 

(size), debt default, kondisi keuangan, 

kualitas auditor, opini tahun 
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sebelumnya, kepemilikan manajerial 

(INSD) dan kepemilikan institusional 

(INST) dimasukkan ke dalam model -2 

Log Likelihood menunjukkan angka 

sebesar 33,362 atau terjadi penurunan 

nilai -2 Log Likelihood sebesar 16,361. 

 

 Tabel 7 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square Df Sig. 

1 6,922 8 ,545 

Sumber : hasil pengolahan data dengan 

SPSS 21 

 

Tabel 7 bisa juga untuk menguji 

model fit suatu variabel bahwa data 

empiris cocok atau sesuai dengan 

model. Jika nilai Hosmer – Lemeshow 

signifikan atau lebih kecil dari 0,05 

maka hipotesis 0 ditolak dan model 

dikatakan tidak fit. Sebaliknya jika 

tidak signifikan maka hipotesis nol 

tidak dapat ditolak yang berarti data 

empiris sama dengan model atau model 

dikatakan fit (Ghozali, 2011 : 345 - 

346). Hasil output SPSS menunjukkan 

bahwa nilai Hosmer – Lemeshow 

sebesar 6,922 dan signifikan pada 

0,545. Penurunan nilai -2 Log 

Likelihood ini dapat diartikan bahwa 

penambahan variabel bebas ke dalam 

model dapat memperbaiki model fit 

serta menunjukkan model regresi yang 

lebih baik atau dengan kata lain model 

yang dihipotesiskan fit dengan data dan 

nilai signifikan dari Hosmer – 

Lemeshow diatas 0,05 menandakkan 

bahwa kedua faktor tersebut 

menunjukkan bahwa model tersebut fit 

dengan data. 

1. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi 

digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar variabilitas variabel – variabel 

independen mampu memperjelas 

variabilitas variabel dependen. 

Koefisien determinasi pada regresi 

logistik dapat dilihat pada nilai 

Nagelkerke’s R square. Nilai 

Nagelkerke’s R square dapat 

diinterpretasikan seperti nilai R 

Squarepada multiple regression 

(Ghozali, 2011 :346).  

 

 Tabel 8 

Model Summary 

Step 
-2 Log 

likelihood 

Cox & 

Snell R 

Square 

Nagelkerke 

R Square 

1 33,362
a
 ,250 ,429 

 

a. Estimation terminated at iteration 

number 6 because parameter 

estimates changed by less than ,001. 

Sumber : hasil pengolahan data dengan 

SPSS 21 

 

Tabel 8 menunjukkan nilai 

Nagelkerke’s R square, dilihat dari 

output pengolahan data nilai 

Nagelkerke’s R square adalah sebesar 

0,429 yang berarti variabilitas 

dependen yang dapat dijelaskan oleh 

variabel independen adalah sebesar 

42,9% sisanya sebesar 57,1% 

dijelaskan oleh variabilitas variabel – 

variabel lain di luar model penelitian 

atau secara bersama – sama variasi 

variabel ukuran perusahaan (size), debt 

default, kondisi keuangan, kualitas 

auditor, opini tahun sebelumnya, 

kepemilikan manajerial (INSD) dan 

kepemilikan institusional (INST) dapat 

menjelaskan variasi variabel opini 

going concern sebesar 42,9%. 

 

 

 



 

 

11 
 

Uji Hipotesis 

Dalam uji hipotesis dengan 

regresi logistik yang akan ditunjukkan 

oleh tabel 9, hipotesis yang dinyatakan 

diterima bisa kita lihat pada tingkat 

signifikansi yaitu dibawah 0,05 atau 

5%. Jika tingkat signifikansi variabel 

independen dibawah 0,05 atau 5% 

maka hipotesis tersebut dapat diterima 

dan dinyatakan berpengaruh terhadap 

variabel dependen (penerimaan opini 

audit going concern)

 

Tabel 9 

Sumber : hasil pengolahan data dengan SPSS 21 

Hasil dari tabel 9: 

1) Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan yang 

diproksikan dengan Ln total aktiva, 

pada Tabel 4.9 menunjukkan 

koefisien negatif sebesar 0,017 

dengan tingkat signifikansi 0,956 > 

0,05 yang berarti hipotesis pertama 

ditolak.  

2) Debt Default 

Debt default yang diproksikan 

dengan membandingkan total aktiva 

dengan total hutang, pada Tabel 4.9 

menunjukkan koefisien negatif 

sebesar 2,829 dengan tingkat 

signifikan 0,042 < 0,05 yang berarti 

hipotesis kedua dapat diterima.  

 

3) Kondisi Keuangan 

Kondisi keuangan yang diproksikan 

dengan Z-score, pada Tabel 4.9 

menunjukkan koefisien sebesar 

0,070 dengan tingkat signifikansi 

0,460 > 0,05 yang berarti hipotesis 

ketiga ditolak. 

4) Kualitas Auditor 

Kualitas auditor yang diproksikan 

dengan menggunakan auditor yang 

berafiliasi dengan kantor akuntan 

publik (KAP) big four, pada Tabel 

4.9 menunjukkan koefisien negatif 

sebesar 0,528 dengan tingkat 

signifikan 0,610 > 0,05 yang berarti 

hipotesis keempat ditolak. 

 

 

Variables in the Equation 

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

95% C.I.for 

EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1
a
 

Size -,017 ,302 ,003 1 ,956 ,984 ,544 1,779 

Debt Default -2,829 1,392 4,132 1 ,042 ,059 ,004 ,904 

KondisiKeuangan ,070 ,095 ,547 1 ,460 1,073 ,891 1,292 

Kualitas Auditor -,528 1,034 ,260 1 ,610 ,590 ,078 4,479 

Opini Th Sblm -2,276 1,083 4,412 1 ,036 ,103 ,012 ,859 

Insd -2,866 5,016 ,326 1 ,568 ,057 ,000 1059,613 

Inst -2,139 3,209 ,444 1 ,505 ,118 ,000 63,457 

Constant 4,546 5,245 ,751 1 ,386 94,230   

a. Variable(s) entered on step 1: SIZE, DEBT DEFAULT, KONDISI KEUANGAN, 

KUALITAS AUDITOR, OPINI TH SBLM, INSD, INST. 
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5) Opini Audit Tahun Sebelumnya 

Opini audit tahun sebelumnya yang 

menggunakan opini audit tahun 

sebelum tahun pengamatan yaitu 

tahun 2010, 2011 dan 2012 pada 

Tabel 4.9 menunjukkan koefisien 

negatif sebesar 2,276 dengan tingkat 

signifikan 0,036 < 0,05 yang berarti 

hipotesis kelima diterima. 

6) Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial pada Tabel 

4.9 menunjukkan koefisien negatif 

sebesar 2,866 dengan tingkat 

signifikan 0,568 > 0,05 yang berarti 

hipotesis keenam ditolak. 

7) Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional pada 

Tabel 4.9 menunjukkan koefisien 

negatif sebesar 2,139 dengan tingkat 

signifikan 0,505 > 0,05 yang berarti 

hipotesis ketujuh ditolak. 

Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh ukuran 

perusahaan, debt default, kondisi 

keuangan, kualitas auditor, opini audit 

tahun sebelumnya, kepemilikan 

manajerial dan kepemilikan 

institusional terhadap pemberiaan opini 

audit going concern. Seperti yang 

dijelaskan pada bab- bab sebelumnya, 

penelitian ini menganalisis 

perusahaanmanufakturyang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2011 – 2013. Sesuai dengan kriteria 

pengambilan sampel dalam penelitian 

ini maka sampel yang diteliti berkurang 

menjadi 57 sampel. Uji model regresi 

logistik dinyatakan dapat digunakan 

untuk memprediksi penerimaan opini 

audit going concern. Berikut adalah 

penjelasan masing - masing variabel 

independen terhadap variabel 

dependen: 

Pengaruh ukuran perusahaan 

terhadap penerimaan opini audit 

going concern 

Perusahaan skala besar dengan 

pertumbuhan yang positif memberikan 

tanda bahwa kemungkinan untuk 

menjadi bankrut kecil. Dijelaskan 

bahwa 57 sampel selama tahun 2011, 

2012 dan 2013 dibagi menjadi dua 

bagian yaitu perusahaan yang 

menerima opini audit going concern 

dan perusahaan yang tidak menerima 

opini audit going concern. Perusahaan 

yang menerima opini audit going 

concern ada 9 sampel yang terdapat 

pada tahun 2011, 2012 dan 2013. 

Perusahaan argo pantes pada tahun 

2013 adalah perusahaan yang 

menerima opini audit going concern 

dengan nilai Ln total aktiva tersebar 

yaitu 14,6678 dan total aktiva 

2.345.033 (dalam jutaan). Perusahan 

argo pantes mendapatkan opini audit 

going concern 3 tahun berturut – turut. 

Perusahaan Perdana Bangun 

Pusaka, Tbk (KONI) pada tahun 2011 

adalah perusahaan yang menerima 

opini audit going concern dengan nilai 

Ln total aktiva yang paling rendah 

yaitu 11,2292 dan total aktiva sebesar 

75.296 (dalam jutaan). Perusahaan 

yang menerima opini audit non going 

concern ada 48 sampel yang diambil di 

tahun 2011, 2012 dan 2013. Bentoel 

International Investama adalah 

perusahaan yang menerima opini audit 

non going concernyang memiliki nilai 

Ln total aktiva tertinggi yaitu 16,0382 

dan total aktiva sebesar 9.232.016 

(dalam jutaan). 
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Pengaruh debt default terhadap 

penerimaan opini audit going 

concern 

Persyaratan Standar Auditor 

(PSA) 30 mengatakan  bahwa indikator 

going concern yang banyak digunakan 

dalam memberikan keputusan opini 

audit adalah kegagalan dalam 

memenuhi kewajiban hutangnya 

(default) menurut penelitianPraptitorini 

dan Januarti (2007).Debt default 

didefinisikan sebagai kegagalan debitor 

(perusahaan) untuk membayar hutang 

pokok dan atau bunganya pada waktu 

jatuh tempo (Chen dan Church, 1992). 

Salah satu indikator auditor 

memberikan opini audit going 

concernpada perusahaan adalah 

petunjuk lain tentang kemungkinan 

kesulitan keuangan, sebagai contoh 

kegagalan dalam memenuhi kewajiban 

utangnya atau perjanjian serupa, 

penunggakan pembayaran deviden, 

penolakan oleh pemasok terhadap 

pengajuan permintaan pembelian kredit 

biasa restrukturisasi utang dll (IAI, 

2011 Paragraf 6). 

Perusahaan yang menerima opini 

audit going concern ada 9 perusahaan 

dan yang mengalami default atau 

keadaaan dimana perusahaan tidak bisa 

membayar hutangnya ada 3 perusahaan 

yaitu Primarindo Asia Infrastructure 

(2012), SLJ global Tbk (2012) dan SLJ 

Global Tbk (2013). Perusahaan yang 

menerima opini audit non going 

concern ada 48 perusahaan dan yang 

mengalami default ada 2 perusahaan 

yaitu Primarindo Asia Infrastructure 

(2011) dan Primarindo Asia 

Infrastructure (2013). Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa 

ketika auditee atau perusahaan 

mempunyai status default 

mempengaruhi auditor untuk 

memberikan opini audit going concern. 

Hasil ini tidak mendukung pendapat 

yang dikemukakan oleh Susanto (2009) 

bahwa auditor tidak berpengaruh 

terhadap status default atau kegagalan 

dalam membayar hutang pokok atau 

bunganya pada saat jatuh tempo. 

Pengaruh kondisi keuangan 

terhadap penerimaan opini audit 

going concern 

Kondisi keuangan perusahaan 

yang diproksikan dengan Z score pada 

tabel 4.9 menunjukkan koefisien 

negatif sebesar 0,070 dengan tingkat 

signifikansi 0,460 > 0,05 yang berarti 

hipotesis ketiga ditolak. Dari hasil 

pengujian terhadap hipotesis tersebut 

diperoleh bukti empiris bahwa kondisi 

keuangan perusahaan yang diproksikan 

dengan Z Score tidak berpengaruh 

negatif. Perusahaan yang menerima 

opini audit going concern rata – rata 

perusahaan tersebut mengalami gejala 

– gejala bangkrut dan rawan. Satu 

perusahaan yang dinyatakan sehat dan 

tetap menerima opini audit going 

concern yaitu argo pantes,Tbk tahun 

2013 tetapi menerima opini audit going 

concern. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa walaupun auditee 

(perusahaan) mempunyai status ragu – 

ragu atau bahkan bangkrut tidak 

mempengaruhi auditor untuk 

memberikan opini audit going concern. 

Penelitian ini berlawanan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Susanto 

(2009) yang mengatakan bahwa 

kondisi keuangan yang buruk 

menjadikan auditor lebih banyak 

mengeluarkan opini going concern, 

karena ada beberapa perusahaan yang 

pada tahun pertama dalam kondisi 

“RAWAN” menjadi “SEHAT” itu bisa 

dilihat pada lampiran 5 
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Pengaruh kualitas auditor terhadap 

penerimaan opini audit going 

concern 

Kualitas auditor yang 

dinyatakan dalam pemakaian auditor 

yang berafiliasi dengan kantor akuntan 

publik (KAP). Beberapa perusahaan 

yang menerima opini audit going 

concern menggunakan 5 auditor yang 

tidak berafiliasi dengan KAP big four 

dan 4 lainnya menggunakan atau 

mempercayakan pada auditor yang 

berafiliasi dengan KAP big four. Hal 

ini dikarenakan setiap kantor akuntan 

publik (KAP) akan berusaha 

mempertahankan reputasi yang 

dimilikinya dan menghindari dari hal – 

hal yang merusak reputasinya. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian  

Sussanto & Aquariza (2012)  dan 

Susanto (2009) dimana vaiabel kualitas 

auditor tidak berpengaruh signifikan 

terhadap penerimaan opini audit going 

concern. 

Pengaruh opini audit tahun 

sebelumnya terhadap penerimaan 

opini audit going concern 

Opini audit going concern 

merupakan opini yang dikeluarkan 

auditor untuk memastikan apakah 

perusahaan dapat mempertahankan 

kelangsungan hidupnya. Hal ini telah 

diatur dalam IAI (2011) yang 

menyatakan bahwa keraguan yang 

besar tentang kemampuan satuan usaha 

dalam mempertahankan kelangsungan 

hidupnya (going concern) merupakan 

keadaan yang mengharuskan auditor 

menambahkan paragraf penjelasan 

dalam laporan audit walaupun tidak 

mempengaruhi pendapat wajar tanpa 

pengecualian. 

Pengujian atas variabel opini 

audit tahun sebelumnya ditemukan 

bukti bahwa opini audit yang dterima 

tahun sebelumnya secara signifikan dan 

berpengaruh negatif terhadap 

penerimaan opini audit going concern 

pada tahun berikutnya. Hasil dari 

penelitian ini juga memberikan bukti 

bahwa, meskipun opini tahun 

sebelumnya secara signifikan 

berpengaruh tetapi auditor tidak 

mempertimbangkan opini audit going 

concern yang telah diterima oleh 

perusahaan pada tahun sebelumnya. 

Perusahaan yang menerima opini audit 

going concern dalam penelitian ini ada 

9 sampel dan yang sama mendapatkan 

opini audit going concern tahun 

sebelumnya ada 5 perusahaan dan 4 

perusahaan lainnya tidak sama dengan 

opini audit going concern tahun 

sebelumnya. 

Pengaruh kepemilikan manajerial 

terhadap penerimaan opini audit 

going concern 

Manajer mendapat kesempatan 

untuk terlibat dalam kepemilikan 

saham dengan tujuan mensetarakan 

dengan pemegang saham. Melalui 

kebijakan ini manager diharapkan 

menghasilkan kinerja yang baik serta 

mengarahkan dividen pada tingkat 

yang rendah. Meningkatnya 

kepemilikan manajerial maka manajer 

akan termotivasi untuk meningkatkan 

kinerjanya sehingga dalam hal ini akan 

berdampak baik kepada perusahaan 

serta memenuhi keinginan dari para 

pemegang saham. Semakin besar 

kepemilikan manajerial dalam 

perusahaan maka manajemen akan 

lebih giat untuk meningkatkan 

kinerjanya karena manajemen 

mempunyai tanggung jawab untuk 

memenuhi keinginan dari pemegang 

saham yang tidak lain adalah dirinya 

sendiri. Manajemen akan lebih berhati-
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hati dalam mengambil suatu keputusan, 

karena manajemen akan ikut 

merasakan manfaat secara langsung 

dari keputusan yang diambil. 

Manajemen juga ikut menanggung 

kerugian apabila keputusan yang 

diambil oleh mereka salah, maka dari 

itulah dengan kepemilikan manajerial 

yang besar akan berpengaruh terhadap 

pengendalian dan auditor semakin kecil 

juga untuk memberi opini audit going 

concern  kepada perusahaan. 

Perusahaan yang memperoleh 

atau menerima opini audit going 

concern memiliki rata – rata 0,672 

dengan nilai maksimal 0,1756 dan nilai 

minimum 0,000 yang berarti persentase 

kepemilikan manajerial di perusahaan 

yang menerima opini audit going 

concern sekitar 17,56% sampai dengan 

0%. Perusahaan yang menerima opini 

audit non going concern memiliki nilai 

rata – rata 0,1136 dengan nilai 

maksimal 0,778 dan nilai minimal 

0,000. Variabel kepemilikan manajerial 

tidak berpengaruh terhadap penerimaan 

opini audit going concern. Pengaruh 

paling besar adalah tidak adanya saham 

yang dimiliki oleh manajerial (direktur, 

komisaris, wakil komisaris dll) yang 

membuat kelompok manajerial tidak 

ikut turun serta untuk membuat 

perusahaan menjadi berkembang dan 

itu juga tidak membuat auditor untuk 

menjadikan kepemilikan manajerial 

sebagai indikator pemberian opini 

tersebut.  

Pengaruh kepemilikan institusional 

terhadap penerimaan opini audit 

going concern 

Semakin besarnya prosentase 

kepemilikan Institusional dalam sebuah 

perusahaan akan memperketat 

pengawasan terhadap kinerja 

manajemen dan akan mengurangi 

pemberian opini audit going concern. 

Perusahaan yang memperoleh atau 

menerima opini audit going concern 

memiliki rata – rata 0,673 dengan nilai 

maksimal 0,9325 dan nilai minimum 

0,4523 yang berarti persentase 

kepemilikan institusional di perusahaan 

yang menerima opini audit going 

concern berkisar 93,25% sampai 

dengan 45,23%. Perusahaan yang 

menerima opini audit non going 

concern memiliki nilai rata – rata 

0,6900 dengan nilai maksimal 

0,9991dan nilai minimal 0,000. 

Kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh terhadap penerimaan opini 

audit going concern. Dijelaskan juga 

meskipun seberapa besar kepemilikan 

institusional tidak bisa dijadikan 

pertimbangan auditor untuk 

memberikan opini audit going concern. 

KESIMPULAN, KETERBATASAN 

DAN SARAN 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis yang 

telah dilakukan sebelumnya, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan nilai hosmer dan 

lemeshow dan -2 Log Likelihood 

dari step 0ke step 1 mengalami 

penurunanmenunjukkan bahwa 

variabel fit dengan data yang artinya 

model regresi tersebut dapat 

digunakan untuk memprediksi 

ukuran perusahaan, debt default, 

kondisi keuangan, kualitas auditor, 

opini audit tahun sebelumnya, 

kepemilikan institusional dan 

kepemilikan manajerial berpengaruh 

terhadap penerimaan opini audit 

going concern. Hasil dari uji hosmer 

dan lemeshowdi dapat nilai 

signifikan sebesar 0,545dan -2 Log 
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Likelihood dari step 0ke step 1 

mengalami penurunan. 

2. Berdasarkan uji Koefisien 

Determinasi (R
2
) menunjukkan 

bahwa variabel ukuran perusahaan, 

debt default, kondisi keuangan, 

kualitas auditor, opini audit tahun 

sebelumnya, kepemilikan 

institusional dan kepemilikan 

manajerialhanya dapat menjelaskan 

penerimaan opini audit going 

concern sebesar 42,9%. Sedangkan 

sisanya 57,1% dijelaskan oleh 

variabel lain diluar model. 

3. Berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis menunjukkan hasil analisis 

sebagai berikut: 

1. Variabel ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh signifikan, berarti 

hipotesis pertama ditolak. 

Menjelaskan bahwa ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap penerimaan opini audit 

going concern. 

2. Variabel Debt 

defaultberpengaruh secara 

signifikan dan berhubungan 

negatif yang berarti bahwa 

hipotesis kedua diterima. 

Menjelaskan bahwa Debt Default 

atau kegagalan membayar hutang 

naik maka pemberian opini audit 

going concern akan turun jadi 

semakin perusahaan mengalami 

status default maka belum pasti 

perusahaan itu mendapatkan 

opini audit going concern. 

3. Variabel Kondisi Keuangan tidak 

berpengaruh secara signifikan 

yang berarti hipotesis ketiga 

ditolak. Menjelaskan bahwa 

kondisi keuangan tidak 

menjadikan salah satu faktor 

yang menentukan auditor untuk 

memberikan opini audit going 

concern. 

4. Variabel Kualitas Auditor tidak 

berpengaruh secara signifikan 

yang berarti bahwa hipotesis 

keempat ditolak. Menjelaskan 

bahwa kualitas auditor tidak 

berpengaruh terhadap 

penerimaan opini audit going 

concern. Auditor yang berafiliasi 

dengan Kantor Akuntan Publik 

(KAP) big four dan non big four 

tetap mengeluarkan opini audit 

going concern ketika auditor 

menemukan masalah di 

perusahaan. 

5. Variabel Opini audit tahun 

sebelumnya berpengaruh secara 

signifikan dan berhubungan 

negatif yang berarti hipotesis 

kelima diterima. Menjelaskan 

bahwa Opini Audit Tahun 

Sebelumnya berpengaruh tetapi 

tidak juga menjadikan auditor 

untuk memberikan opini audit 

going concernpada tahun 

sebelumnya. 

6. Variabel Kepemilikan manajerial 

tidak berpengaruh secara 

signifikan yang berarti hipotesis 

keenam ditolak. Dengan 

demikian terbukti bahwa 

Kepemilikan Manajerial tidak 

berpengaruh terhadap 

penerimaan opini audit going 

concern. 

7. Variabel Kepemilikan 

institusional tidak berpengaruh 

secara signifikan yang berarti 

hipotesis ketujuh ditolak. Dengan 

demikian terbukti bahwa 

Kepemilikan Institusional tidak 

berpengaruh terhadap 

penerimaan opini audit going 

concern. 
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Keterbatasan Penelitian 

1. Model Altman tidak sesuai 

dengan keadaan di Indonesia jadi 

tidak perlu digunakan oleh 

peneliti selanjutnya 

2. Banyaknya perusahaan yang 

tidak masuk dalam sampel 

penelitian ini 

dikarenakanperusahaan 

memperoleh laba, dalam 

penelitian ini hanya 

menggunakan perusahaan yang 

mengalami kerugian minimal 1 

tahun karena adanya kondisi dari 

pemberian opini audit going 

concern yang dikeluarkan oleh 

auditor. 

Saran  

Adanya keterbatasan dalam 

penelitian ini, maka saran yang dapat 

diberikan dalam penelitian ini adalah: 

1. Menambahkan variabel yang ada, 

seperti variabel auditor client 

tenure, opinion shopping karena 

variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini belum cukup untuk 

menjelaskan tentang penerimaan 

opini audit going concern. 

2. Menggunakan cara atau rumus 

lain untuk menghitung kondisi 

keuangan yang sesuai dengan 

kondisi di Indonesia. 

3. Memperpanjang tahun 

pengamatan sehingga trend 

penerimaan atau bahkan 

pemberian opini audit going 

concern dapat terlihat. 
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