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Abstract 

 

 The primary aim of this study is to investigate the usefulness of financial and non-
financial information’s for assessing going-concern to predict the issuance of going-concern 
opinion. Financial information’s proxied by financial ratios of Liquidity, Profitability, and 
Solvability. Liquidity measured by Loan to Deposit Ratio, Profitability measured by Return 
on Assets (ROA), Solvability measured by Capital Adequacy Ratio (CAR). The variables of 
non-financial information’s proxied by the affiliation of Independent Commissioners with 
Auditor Reputation, Tenure CPA firms, and Company Size .  

The samples for this study are private commercial banks listed in Indonesia Stocks 
Exchange (IDX) for the year 2005 to 2010. There are 114 samples which are selected with 
purposive  sampling method. Binary Logistic Regression SPSS version 16  tool used as aim 
for analyzing.  

Logit regression analysis showed that financial variables such as liquidity, 
profitability and solvability, has a significant on going concern opinion. But variables 
reputation, tenure, and company size has no effect on going concern opinion. 
 
Key words: Going concern, Profitability, Liquidity, Solvability, Auditor Reputation, Tenure 
CPA firms, Company Size 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang Masalah  

 Perekonomian Indonesia pada tahun 2008 sampai dengan awal tahun 2010 penuh 

dengan tantangan yang harus dihadapi akibat terjadinya krisis global. Indonesia merupakan 

negara berkembang yang ikut terpengaruhi oleh krisis global walaupun tidak separah 

negara-negara maju. Dampak krisis sempat memberikan pengaruh buruk  bagi lembaga 

keuangan perbankan dan non perbankan di Indonesia. Dimana gejolak yang mewarnai 

perbankan di tahun 2009 semakin ramai ketika perebutan dana pihak ketiga semakin ketat, 

likuiditas yang ketat membuat perbankan mengurangi ekspansi kredit, obligasi dan pasar 

saham akan semakin lesu, nilai tukar rupiah fluktuatif dan cenderung melemah, suku bunga 

tinggi dan penurunan aktifitas ekonomi (Muhamad Rizky Rizaldy, 2009). 

Namun, sebelumnya dunia perbankan Indonesia juga telah menghadapi masa-masa 

suram yang dimulai dari dilikuidasinya 36 bank pada Maret 1999, berlanjut kepada 

dilikuidasinya beberapa bank seperti Bank Prasidha Utama dan Bank Ratu yang dilikuidasi 

pada tahun 2000, Unibank pada tahun 2001, Bank Asiatic dan Bank Dagang Bali pada tahun 

2004. Peristiwa dilikuidasinya Bank Global International pada tahun 2005 cukup 

mengejutkan karena di tahun sebelumnya opini auditor yang tercantum adalah wajar tanpa 

pengecualian (Yuliawati, 2004).  

 Bank yang paling akhir dilikuidasi pada saat itu adalah Bank IFI pada bulan April 

2009. Menurut Wahyuni (2009), terdapat fakta yang lebih mengejutkan yaitu adanya 
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kemungkinan sekitar 30 hingga 50 bank berskala kecil saat ini menghadapi ancaman yang 

sama dengan kasus Bank IFI. Puluhan bank tersebut adalah bank berskala kecil yang 

memiliki modal di bawah Rp. 1 Triliun. Meski tidak berdampak sistemik, jika semakin 

banyak bank berskala kecil yang menyusul dilikuidasi, maka bisa menurunkan kredibilitas 

perbankan secara nasional.  

Penyebab Bank IFI di likuidasi sangat fatal dimana bank yang berumur 54 tahun itu 

tidak mampu menambah jumlah modal. Rasio modal Bank IFI menurun tajam hingga tidak 

memenuhi syarat permodalan minimal 8 persen sampai batas waktu 15 April 2009. Bank IFI 

masuk pengawasan intensif sejak tahun 2002 karena rasio kredit bermasalah diatas lima 

persen. Pada tanggal 31 Maret 2009, NPL gross Bank IFI menembus 24 persen, BI telah 

meminta saham pengendali untuk menambah modal serta menjaga likuiditas bank. Namun, 

bank tersebut tidak dapat memenuhi yang diminta.  

Peristiwa-peristiwa di atas menimbulkan keanehan dimana ketika terdapat bank yang 

mendapat opini wajar tanpa pengecualian  tiba-tiba bangkrut atau dilikuidasi. Kejanggalan 

ini bahkan sempat mengakibatkan peristiwa pembekuan  ijin empat akuntan publik yang 

terjadi pada tanggal 18 November 2002 dan  kesalahan yang dilakukan oleh sejumlah KAP 

ketika melakukan audit terhadap laporan keuangan 38 Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) 

(Fanny dan Saputra, 2005). 

Pada dasarnya tujuan auditor dalam mengaudit perusahaan adalah memastikan 

apakah laporan keuangan perusahaan yang diauditnya terdapat salah saji yang material dan 

apakah laporan keuangan tersebut sudah sesuai dengan standar akuntansi berlaku umum. 

Sehubungan dengan tujuan dasar itu, idealnya auditor mempunyai peranan penting dalam 
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menjembatani antara kepentingan investor dan kepentingan perusahaan sebagai pemakai dan 

penyedia laporan keuangan. 

Faktor yang mendorong auditor mengeluarkan opini going concern penting untuk 

diketahui karena opini ini dapat dijadikan referensi investor berkaitan dengan investasinya. 

Auditor dipandang sebagai pihak independen yang mampu memberikan pernyataan yang 

bermanfaat mengenai kondisi keuangan klien. Opini audit going concern merupakan opini 

yang dikeluarkan auditor untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan 

kelangsungan hidupnya (SPAP, 2001).  

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mendorong auditor dalam 

menerbitkan opini going concern berbeda-beda dan hasilnya tidak sama. Faktor dari 

penilaian kinerja perusahaan penting dilakukan baik oleh manajemen, pemegang saham, 

pemerintah, dan pihak lain yang berkepentingan. Dengan mendeteksi kinerja keuangan 

perusahaan, kondisi perusahaan dapat diidentifikasi.  

Berdasarkan hal tersebut, sebagaimana yang dinyatakan dalam Standar Professional 

Akuntan Publik (SPAP) SA Seksi 341 tentang Pertimbangan Auditor atas Kemampuan 

Entitas dalam Mempertahankan Kelangsungan Usahanya, auditor memiliki tanggung jawab 

untuk melakukan evaluasi apakah terdapat kesangsian besar tehadap kemampuan entitas 

dalam mempertahankan kelangsungan usahanya dalam periode tidak lebih dari satu tahun 

sejak tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit. 

Dalam menentukan keputusan untuk berinvestasi terhadap suatu perusahaan, sangat 

penting bagi investor untuk mengetahui kondisi keuangan dan non keuangan perusahaan 
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terutama yang menyangkut going concern perusahaan tersebut. Opini audit laporan 

keuangan adalah salah satu pertimbangan yang penting bagi investor dalam menentukan 

keputusan berinvestasi. Oleh karena itu auditor sangat diandalkan dalam memberikan 

informasi yang baik bagi investor. 

Faktor-faktor yang mendorong seorang auditor mengeluarkan opini wajar tanpa 

pengecualian dengan  paragraf  penjelas dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut 

dapat dilihat dari kondisi laporan keuangan perusahaan dan dapat juga dilihat dari kondisi 

non keuangan. Faktor keuangan dapat dlihat dari sisi likuiditas, profitabilitas/rentabilitas, 

dan solvabilitas. Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban finansialnya yang harus segera terpenuhi. Profitabilitas menunjukkan 

kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama  periode tertentu. Sedangkan 

solvabilitas merupakan kemampuan suatu  perusahaan untuk membayar semua hutang-

hutangnya (baik jangka pendek maupun jangka panjang) (Hany dan Cleary, 2003). Profit 

yang tinggi tidak dapat menentukan “sehat” atau tidaknya suatu perusahaan. Banyak contoh 

perusahaan yang memiliki opini audit unqualified dengan profit yang tinggi tetapi tidak 

lama kemudian dinyatakan bangkrut. Oleh karena itu going concern suatu perusahaan tidak 

hanya dinyatakan dalam profitabilitas, tetapi likuiditas dan solvabilitas juga turut 

mempengaruhi. 

Selain menguji secara empiris faktor keuangan yang  mempengaruhi opini going 

concern, ada juga faktor-faktor non keuangan yang turut mempengaruhi, diantaranya 

kepemilikan perusahaan, size perusahaan dan tenure. Auditor client tenure merupakan 

jangka waktu perikatan yang terjalin antara kantor akuntan publik (KAP) dengan auditee 
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yang sama. Kecemasan akan kehilangan sejumlah fee yang cukup besar akan menimbulkan 

keraguan bagi auditor untuk menyatakan opini audit going concern. Dengan demikian 

independensi auditor akan terpengaruh dengan lamanya hubungan dengan auditee yang 

sama (Espahbodi,1991). Opini audit going concern tidak hanya dipengaruhi oleh informasi 

finansial dan tenure KAP dengan auditee, juga perlu mempertimbangkan kondisi non 

finansial seperti ukuran perusahaan dapat dilihat dari kondisi keuangan perusahaan misalnya 

besarnya aset total.  

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang meneliti mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi penerimaan opini audit going concern. Faktor yang diteliti mulai dari faktor 

keuangan, faktor non keuangan, dan menggabungkan antara faktor keuangan dan non 

keuangan.  

Arga dan Linda (2007) melakukan penelitian yang menunjukkan hasil bahwa kondisi 

keuangan perusahaan dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan 

penerimaan opini going concern. Sementara opini audit tahun sebelumnya berpengaruh 

positif, artinya bahwa opini audit yang diberikan auditor pada tahun sebelumnya ikut 

mempengaruhi di dalam penerimaan opini audit going concern. 

Penelitian lainnya dilakukan oleh Maria Putri (2009) dimana mencoba melakukan 

penelitian mengenai pengaruh faktor keuangan tetapi berdasarkan faktor keuangan 

perbankan. Faktor-faktor yang diteliti adalah rasio likuiditas (LDR), rasio profitabilitas 

(ROA), rasio solvabilitas (CAR), rasio aktiva produktif (NPL), rasio kepatuhan (GWM), 

arus kas operasi, persentase komisaris independen, dan blockholder ownership. 
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 Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka penulis mengambil judul 

“ANALISIS PENGARUH FAKTOR KEUANGAN & NON KEUANGAN PADA 

PENERIMAAN OPINI GOING CONCERN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

PERBANKAN DI BEI PERIODE 2005 - 2010” 

 

I.2 Identifikasi Masalah 

 Penilaian mengenai kelangsungan hidup satuan usaha sangat dipengaruhi oleh 

kondisi keuangan perusahaan tersebut. Perusahaan yang sedang mengalami kesulitan 

keuangan banyak menemukan indikator yang berlawanan dengan asumsi kelangsungan 

hidup suatu satuan usaha. Permasalahan going concern tersebut dapat mempengaruhi 

seorang auditor di dalam mengeluarkan pendapat opini audit.   

 Pada perusahaan yang mengalami financial distress banyak ditemukan indikator 

masalah going concern. Oleh karena itu auditor hampir tidak pernah mengeluarkan opini 

going concern pada perusahaan yang tidak mengalami masalah keuangan. Masalah 

keuangan atau variabel keuangan yang biasanya memiliki pengaruh terhadap financial 

distress, yaitu profitabilitas, solvabilitas, dan likuiditas. Selain masalah keuangan yang 

menjadi dasar seorang auditor di dalam mengeluarkan opini audit, ada beberapa indikator 

lain yang mendasari seperti tenure KAP, reputasi auditor, dan size perusahaan sebagai 

variabel non keuangan. 
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I.3 Perumusan Masalah 

1. Apakah likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan rasio kepatuhan pada perusahaan 

perbankan secara parsial mempengaruhi auditor dalam memberikan opini audit 

dengan going concern ? 

2. Apakah tenure KAP, reputasi auditor, dan size perusahaan pada perusahaan 

perbankan secara parsial mempengaruhi auditor dalam memberikan opini audit 

going concern ? 

3. Apakah faktor keuangan dan non keuangan secara simultan mempengaruhi auditor 

dalam memberikan opini audit going concern (GCAR)? 

I.4 Pembatasan Masalah 

 Adapun penelitian ini dibatasi pada beberapa faktor yang digunakan sebagai 

penunjang: 

1. Industri perbankan yang mengeluarkan secara periodik laporan keuangan dalam 

rentang waktu 2005-2010, tidak termasuk perusahaan yang baru terdaftar dalam 

rentang waktu tersebut. 

2. Perusahaan yang digunakan di dalam penelitian adalah perusahaan yang memiliki 

laporan keuangan secara lengkap. 

3. Likuiditas perusahaan perbankan dihitung dengan LDR (Loan Deposit Ratio). 

4. Profitabilitas perusahaan perbankan dihitung dengan ROA (Return On Assets). 

5. Solvabilitas perusahaan perbankan dihitung dengan CAR (Capital Adequacy Ratio). 
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6. Ratio kepatuhan dihitung berdasarkan kepatuhan perusahaan terhadap Giro Wajib 

Minimum yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

7. Kondisi non keuangan perusahaan dihitung berdasarkan tenure KAP, reputasi 

auditor, dan size perusahaan. 

8. Penelitian ini juga terbatas terhadap perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia dan laporan keuangan ada di www.idx.co.id sebagai website resmi 

Bursa Efek Indonesia. 

I.5 Tujuan Penelitian 

Di dalam melakukan penelitian ini, penulis memiliki tujuan yang ingin dicapai. 

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis didalam melakukan penelitian atas analisa pengaruh 

faktor keuangan dan faktor non keuangan pada opini audit unqualified dengan paragraf 

penjelas going concern adalah :  

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kondisi likuiditas perusahaan 

terhadap penerimaan opini going concern yang diberikan auditor.  

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kondisi profitabilitas perusahaan 

terhadap penerimaan opini going concern yang diberikan auditor.  

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kondisi solvabilitas perusahaan 

terhadap penerimaan opini going concern yang diberikan auditor.  

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kondisi kepatuhan perusahaan 

terhadap penerimaan opini going concern yang diberikan auditor.  

5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tenure KAP, reputasi auditor, dan 

size perusahaan terhadap penerimaan opini going concern yang diberikan auditor.  
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I.6 Manfaat Penelitian : 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara akademis 

tentang teori di Indonesia, khususnya mengenai going concern.  

2. Bagi investor 

Untuk memberikan informasi bagi investor bahwa opini audit yang diberikan 

oleh KAP terhadap perusahaan telah memperhatikan kelangsungan hidup perusahaan 

hanya berdasarkan opini audit. 

3. Bagi perusahaan 

Untuk memberikan masukan pada manajemen bahwa laporan keuangan yang 

di audit KAP benar-benar memperhatikan kondisi riil perusahaan yang tercermin 

dalam laporan keuangan perusahaan, dan faktor-faktor non keuangan lainnya yang 

turut mempengaruhi. 

I.7  Sistematika Penulisan 

  Sistematika penulisan terbagi dalam 5 bab sebagai berikut: 

 

 BAB 1 – PENDAHULUAN 
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Bab ini berisikan latar belakang penelitian, perumusan masalah, pembatasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

BAB 2 – TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan tinjauan literatur yang mencakup teori yang digunakan 

sebagai dasar penelitian. Selain itu, bab ini akan berisi hipotesa awal dan rerangka 

penelitian yang dikembangkan berdasarkan tinjauan literatur. 

 

BAB 3 – METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menguraikan konsep dan metode yang diterapkan dalam penetapan 

populasi dan sampel penelitian, pengumpulan data, variabel penelitian, perumusan 

model penelitian, penjelasan uji asumsi klasik, uji normalitas data, dan uji hipotesis 

yang digunakan dalam penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi opini audit going concern. 

 

BAB 4 – ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan gambaran objek penelitian dan hasil penelitian yang 

dilakukan dan menganalisis hasil penelitian tersebut. 

 

BAB 5 – KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan, , dan saran-

saran yang mungkin dapat dipergunakan dalam pengembangan penelitian 

selanjutnya 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

II.1 Laporan Keuangan  

 Laporan keuangan adalah laporan pertanggungjawaban manajer atau pimpinan 

perusahaan atas pengelolaan perusahaan yang dipercayakan kepadanya kepada pemangku 

kepentingan atau pihak-pihak yang mempunyai kepentingan (stakeholders) diluar 

perusahaan; pemilik perusahaan, pemerintah, kreditor, dan pihak lainnya (Budi Rahardjo, 

2005). 

 Menurut standar akuntansi keuangan laporan keuangan adalah catatan informasi 

keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk 

menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Tujuan dari laporan keuangan yaitu untuk 

menyediakan informasi keuangan yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta 

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai 

dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan dengan tujuan tersebut memenuhi 

kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak 

menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai di dalam mengambil 

keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan  dan kejadian 

masa lalu, dan tidak diwajibkan menyampaikan informasi non keuangan. Laporan keuangan 

juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen, atau pertanggungjawaban 

manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin melihat 
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apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar 

mereka dapat membuat keputusan ekonomi. 

Menurut Arief Suyono dan Edy Susanto (2008), laporan keuangan merupakan hasil 

akhir dari kegiatan akuntansi (siklus akuntansi) yang mencerminkan kondisi keuangan dan 

hasil operasi perusahaan. Laporan keuangan terdiri dari empat laporan dasar yaitu: 

1. Neraca, menunjukkan posisi keuangan yang meliputi kekayaan, kewajiban, dan 

modal pada satu waktu tertentu. 

2. Laporan laba rugi, menyajikan hasil usaha perusahaan yang meliputi pendapatan dan 

biaya (beban) yang dikeluarkan sebagai akibat dari pencapaian tujuan dalam suatu 

periode tertentu. 

3. Laporan perubahan modal/ laba ditahan, yang memuat tentang saldo awal dan saldo 

akhir laba ditahan dalam neraca untuk menunjukkan suatu analisa perubahan 

besarnya laba dalam satu periode tertentu. 

4. Laporan arus kas, memperhatikan aliran kas selama periode tertentu, serta 

memberikan informasi terhadap sumber-sumber kas serta penggunaan kas dari setiap 

kegiatan dalam periode yang dicakup. 

Untuk mengetahui kondisi suatu perusahaan harus dilakukan proses analisis laporan 

keuangan dimana merupakan proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu 

mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa 

lalu, dengan tujuan untuk menentukan estimasi dan prediksi yang paling mungkin mengenai 

kondisi dan kinerja perusahaan pada masa mendatang. Tujuan dari analisis laporan 

keuangan dapat juga dipergunakan untuk menilai kewajaran dari laporan keuangan yang 
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disajikan. Kegunaan analisa laporan keuangan adalah sebagai berikut (Arief Suyono dan 

Edy Susanto, 2008) : 

1. Untuk memberikan informasi yang lebih mendalam terhadap laporan keuangan itu 

sendiri. 

2. Untuk mengungkapkan hal-hal yang bersifat tidak konsisten dalam hubungannya 

dengan suatu laporan keuangan. 

3. Dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil keputusan. 

4. Dapat digunakan untuk membandingkan dengan perusahaan lain atau dengan 

perusahaan lain secara industri (vertikal). 

5. Untuk memahami situasi dan kondisi keuangan perusahaan. 

6. Dapat juga digunakan untuk memprediksi bagaimana keadaan perusahaan dimasa 

mendatang (proyeksi). 

Tujuan analisa laporan keuangan secara garis besar adalah sebagai berikut : 

a) Screening (sarana informasi), analisa dilakukan hanya berdasarkan laporan 

keuangan saja. Dengan demikian seorang analis tidak perlu turun langsung ke 

lapangan untuk mengetahui situasi serta kondisi perusahaan yang dianalisa. 

b) Understanding (pemahaman), analisa dilakukan dengan cara memahami 

perusahaan, kondisi keuangannya dan bidang usahanya serta hasil dari usahanya. 

c) Forecasting (peramalan), analisa dapat digunakan juga untuk meramalkan kondisi 

perusahaan pada masa yang akan datang. 
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d) Diagnosis (diagnosa), analisa memungkinkan untuk dapat melihat kemungkinan 

terdapatnya masalah baik didalam manajemen ataupun masalah lain yang terdapat 

di dalam perusahaan. 

e) Evaluation (evaluasi), analisa digunakan untuk menilai serta mengevaluasi kinerja 

perusahaan termasuk manajemen dalam meningkatkan tujuan perusahaan serta 

efisiensi. 

II.2 Laporan Keuangan Perbankan 

 Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.7/56/DPbS Tahun 2005 Perihal Laporan 

Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan serta Laporan tertentu dari 

Bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia, bank diwajibkan untuk menyampaikan 

keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank dalam rangka 

pemantauan keadaan usaha Bank oleh publik dan Bank Indonesia. Untuk mencapai dan 

memelihara kepercayaan investasi masyarakat terhadap Bank serta upaya meningkatkan 

transparansi kondisi keuangan Bank kepada publik, maka informasi dalam laporan tersebut 

harus bisa menyajikan hak dan kewajiban dari pihak terkait, memberikan kontribusi untuk 

melindungi aset Bank dan pemenuhan prinsip syariah dalam semua transaksi, serta dapat 

memberikan informasi yang berguna tentang perkembangan usaha dan kinerja Bank kepada 

para pihak terkait (stakeholders) dalam hubungannya dengan Bank.  

 Bentuk penyampaian keterangan dan pengumuman atau publikasi kegiatan usaha 

Bank dalam rangka pemantauan oleh publik dan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud 

adalah berupa Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi, dan Laporan Informasi 

Tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan 
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yang wajib disajikan oleh Bank adalah laporan keuangan untuk posisi akhir Maret, Juni, 

September dan Desember. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan ini selain wajib 

diumumkan dalam surat kabar juga akan diumumkan dalam home page Bank Indonesia. 

Bank Indonesia juga akan mengumumkan Laporan Bulanan dalam bentuk Laporan 

Keuangan Publikasi Bulanan pada home page Bank Indonesia. Apabila Laporan Tahunan, 

Laporan Keuangan Publikasi dan Laporan Informasi Tertentu juga dibuat selain dalam 

Bahasa Indonesia, baik dalam dokumen yang sama maupun terpisah, maka Laporan 

dimaksud harus memuat informasi yang sama. 

 Menurut Surat Edaran tersebut Laporan Tahunan Bank paling sedikit mencakup : 

1. Informasi Umum 

Informasi umum dalam Laporan Tahunan paling sedikit berisi : 

a) Kepengurusan, meliputi susunan Dewan Komisaris, Direksi, Dewan 

Pengawas Syariah dan pejabat eksekutif beserta jabatan dan ringkasan 

riwayat hidupnya ; 

b) Rincian kepemilikan saham, berupa nama pemilik dan besaran 

kepemilikan; 

c) Perkembangan usaha bank dan kelompok usaha bank, yang memuat 

data mengenai : 

1) Ikhtisar data keuangan penting paling sedikit mencakup 

pendapatan penyaluran dana, laba rugi bersih, laba operasi, 

laba sebelum pajak, aktiva produktif, sumber dana dan 

komposisinya, pembiayaan dan komposisinya, modal sendiri, 

jumlah lembar saham yang ditempatkan dan disetor; dan 
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2) Rasio keuangan yang wajib disajikan paling sedikit mencakup 

rasio keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank 

Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank 

khususnya bab tentang Laporan Keuangan Publikasi Bank 

Umum. 

d) Sasaran, strategi dan kebijakan manajemen yang digunakan dalam 

pengembangan usaha Bank 

e) Laporan manajemen yang menyajikan informasi mengenai 

pengelolaan Bank oleh pengurus atau manajemen dalam rangka good 

corporate governance, dan paling sedikit mencakup : 

1) Struktur organisasi ; 

2) Aktivitas utama ; 

3) Teknologi infromasi ; 

4) Jenis produk dan jasa yang ditawarkan, termasuk penyaluran 

Kredit Usaha Kecil (KUK) ; 

5) Tanggung jawab sosial perusahaan; 

6) Perkembangan perekonomian dan target pasar ; 

7) Jaringan kerja dan mitra usaha baik di dalam dan atau di luar 

negeri ; 

8) Jumlah, jenis, dan lokasi kantor ; 

9) Kepemilikan, Direksi, Komisaris dan pemegang saham dalam 

kelompok usaha Bank, dan perubahan dari tahun sebelumnya ; 
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10) Perubahan-perubahan penting yang terjadi di Bank dan 

kelompok usaha dalam tahun yang bersangkutan ; 

11) Hal-hal penting yang terjadi di masa mendatang ; 

12) Sumber daya manusia, meliputi jumlah, struktur pendidikan, 

pelatihan, dan pengembangan SDM ; 

13) Pengungkapan remuneration policy yang mencakup fees and 

salaries, dan fasilitas yang diterima lainnya termasuk bonus 

dan tantiem untuk direksi sampai dengan satu level dibawah : 

14) Pemeringkatan oleh perusahaan pemeringkat yang diakui. 

2. Laporan Keuangan Tahunan 

Laporan keuangan tahunan ini paling sedikit mencakup hal-hal sebagai 

berikut: 

1) Laporan Keuangan yang terdiri dari :  

a) Neraca ; 

b) Laporan Laba Rugi ; 

c) Laporan Arus Kas ; 

d) Laporan perubahan ekuitas ; 

e) Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat ; 

f) Catatan atas Laporan Keuangan, termasuk informasi mengenai 

Komitmen dan Kontijensi serta Hak Minoritas ; 

2) Laporan Keuangan Konsolidasi yang telah diaudit yang merupakan 

konsolidasi Laporan Keuangan Bank dan Perusahaan Anak, yang 

terdiri dari : 
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a) Neraca ;  

b) Laporan Laba Rugi ; 

c) Laporan Perubahan Ekuitas ; 

d) Laporan Arus Kas ; 

e) Catatan atas Laporan Keuangan, termasuk informasi mengenai 

Komitmen dan Kontijensi serta Hak Minoritas ; 

Laporan keuangan konsolidasi ini disertai dengan opini dari akuntan 

publik. 

II.3 Informasi Keuangan  

 II.3.1 Rasio-Rasio Keuangan Umum 

Analisis rasio merupakan salah satu alat analisis keuangan yang paling 

populer dan banyak digunakan. Subramanyam (2010) mengatakan bahwa rasio 

merupakan alat utnuk menyediakan pandangan terhadap kondisi yang mendasari. 

Analisis rasio dapat mengungkapkan hubungan penting dan menjadi dasar 

perbandingan dalam menemukan kondisi dan trend yang sulit untuk dideteksi 

dengan mempelajari masing-masing komponen yang membentuk rasio. Seperti alat 

analisis lainnya, rasio paling bermanfaat bila berorientasi ke depan. Hal ini berarti 

kita sering menyesuaikan faktor-faktor yang mempengaruhi rasio untuk 

kemungkinan trend dan ukurannya di masa depan. 

Berbagai rasio dapat dihitung dengan menggunakan laporan keuangan 

perusahaan. Beberapa rasio memiliki aplikasi umum dalam analisis keuangan, 

sementara yang lainnya bersifat unik untuk situasi atau industri yang spesifik. 
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Subramanyam (2010) menyajikan analisis rasio untuk diterapkan pada tiga area 

penting analisis laporan keuangan: 

1. Analisis kredit (Risiko) 

a) Likuiditas. Untuk mengevaluasi kemampuan memenuhi kewajiban jangka 

pendek. 

b) Struktur modal dan solvabilitas. Untuk menilai kemampuan memenuhi 

kewajiban jangka panjang. 

2. Analisis Profitabilitas 

a) Tingkat pengembalian atas investasi (return on investment-ROI). Untuk 

menilai kompensasi keuangan kepada penyedia pendanaan ekuitas dan 

hutang. 

b) Kinerja operasi. Untuk mengevaluasi margin laba dari aktivitas operasi. 

c) Pemanfaatan aset (asset utilization). Untuk menilai efektivitas dan intensitas 

aset dalam menghasilkan penjualan, disebut pula perputaran (turnover). 

3. Valuasi  

a) Untuk mengestimasi nilai instrinsik perusahaan (saham). 

II.3.2 Rasio-rasio Keuangan Perbankan 

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/11/DPNP – Perubahan 

Kedua atas SE BI No.3/20/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal Laporan 

Keuangan Publikasi Triwulan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang 

disampaikan kepada Bank Indonesia. Didalam surat edaran tersebut disampaikan 

mengenai rasio-rasio keuangan yang wajib disampaikan oleh bank sesuai dengan 
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ketentuan Bank Indonesia. Berikut, merupakan beberapa penjelasan mengenai rasio-

rasio keuangan yang  yang wajib disampaikan oleh bank sesuai dengan ketentuan 

yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 

12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010. 

II.3.2.1 Rasio Likuiditas 

Rasio ini dapat dijadikan ukuran untuk menilai kemampuan bank dalam 

memenuhi kebutuhan likuiditas akibat penarikan dana oleh pihak ketiga dengan 

menggunakan alat-alat likuid bank yang tersedia. 

1. Loan to Deposits Ratio (LDR). Perbandingan antara total kredit yang 

diberikan oleh bank dengan total Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dapat 

dihimpun oleh bank. Rasio ini dapat menunjukkan tingkat kemampuan bank 

dalam menyalurkan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank 

bersangkutan. Kredit merupakan kredit yang diberikan kepada pihak ketiga 

(tidak termasuk kredit kepada bank lain). Dana pihak ketiga mencangkup 

giro, tabungan,  dan deposito (tidak termasuk giro dan deposito antar bank). 

Bank Indonesia menetapkan LDR antara 78% - 110% sesuai dengan 

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 12/19/PBI/2010. Rumus LDR menurut 

Kashmir (2000) :  

퐿퐷푅 =  
푇표푡푎푙 퐿표푎푛푠

푇표푡푎푙 푑푒푝표푠푖푡푠 + 푒푞푢푖푡푦  × 100% 

 

II.3.2.2 Rasio Profitabilitas 
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Jenis rasio ini mengukur kemampuan perusahaan di dalam menghasilkan 

keuntungan. Dengan menggunakan rasio ini juga dapat terlihat seberapa efisien 

perusahaan di dalam mengelola aset nya untuk mendapatkan keuntungan melalui 

kegiatan operasinya. 

1. Return On Asset (ROA) 

Return On Asset adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara 

laba setelah pajak dengan total aset bank. Rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi 

pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank. Rumus ROA menurut SE BI No 

6/73/INTERN DPNP tgl 24 Desember 2004 : 

 푅푂퐴 =    
 ( ) 

× 100% 

 

2. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) 

BOPO adalah rasio perbandingan antara biaya operasional dengan 

pendapatan operasional. Semakin rendah tingkat BOPO, berarti semakin baik 

kinerja manajemen tersebut, karena semakin efisien di dalam menggunakan 

sumber daya yang ada di perusahaan. Rumus BOPO menurut SE BI No 

6/73/INTERN DPNP tgl 24 Desember 2004 : 

퐵푂푃푂 =  
푇표푡푎푙 푏푖푎푦푎 표푝푒푟푎푠푖표푛푎푙

푡표푡푎푙 푝푒푛푑푎푝푎푡푎푛 표푝푒푟푎푠푖표푛푎푙 

 

3. Net Interest Margin (NIM) 
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Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank 

dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga 

bersih. Rasio membandingkan pendapatan bunga bersih dengan rata-rata aktiva 

produktif. Pendapatan bunga bersih diperoleh dari pendapatan bunga dikurangi 

dengan beban bunga. Semakin besar rasio ini maka meningkatnya pendapatan 

bunga atas aktiva produktif yang dikelola oleh bank sehingga kemungkinan suatu 

bank berada di dalam kondisi bermasalah kecil. Rasio ini dirumuskan sebagai 

berikut (SE BI No 6/73/INTERN DPNP tgl 24 Desember 2004): 

 

푁퐼푀 =  
푃푒푛푑푎푝푎푡푎푛 푏푢푛푔푎푛 푏푒푟푠푖ℎ
푅푎푡푎 − 푟푎푡푎 푎푘푡푖푣푎 푝푟표푑푢푘푡푖푓 

 

4. Return On Equity (ROE) 

Return On Equity, perbandingan antara laba setelah pajak dan rata-rata 

equity. Analisis ROE merupakan teknik analisis yang lazim digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Dengan 

menggunakan ROE kemampuan bank dalam memperoleh laba tidak diukur 

menurut jumlah besar kecilnya laba yang dicapai akan tetapi jumlah laba 

tersebut harus dibandingkan dengan jumlah dana yang telah digunakan di 

dalam menghasilkan laba tersebut. ROE merupakan pengukuran efektivitas 

perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dengan menggunakan modal 

perusahaan yang dimilikinya. Rumus ROE menurut Kashmir (2000) : 

푅푂퐸 =  
푁푒푡 푖푛푐표푚푒

퐸푞푢푖푡푦 퐶푎푝푖푡푎푙 × 100 
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  II.3.2.2.1 Penilaian Profitabilitas 

Menurut Paket Kebijaksanaan 28 Februari 1991 (Pakri 

28/1991) dalam Malayu S.P. Hasibuan (2009), penilaian rentabilitas  

bank didasarkan pada posisi laba/rugi menurut pembukuan 

perkembangan laba/rugi dalam tiga tahun terakhir, dan laba/rugi yang 

diperkirakan. Untuk masing-masing faktor tersebut ditetapkan ukuran 

sebagai berikut : 

1. Ditinjau dari posisi laba/rugi menurut pembukuan, rentabilitas 

bank dinilai: 

1) Sehat apabila laba break even point. 

2) Cukup sehat apabila rugi yang besarnya tidak melebihi 5% 

dari nilai modal yang disetor. 

3) Kurang sehat apabila rugi yang besarnya lebih dari 5 % tetapi 

tidak melebihi 25 % dari nilai modal yang disetor. 

4) Tidak sehat apabila rugi yang besarnya lebih dari 25% dari 

jumlah modal yang disetor. 

2. Ditinjau dari rata-rata dan perkembangannya selama tiga tahun 

terakhir, rentabilitas bank dinilai: 

1) Sehat apabila selalu laba atau rata-rata laba dengan trend 

membaik, dengan catatan pada tahun buku kedua dan atau 

ketiga laba. 
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2) Cukup sehat apabila rata-rata laba dengan trend memburuk 

dengan catatan pada tahun buku kedua dan atau ketiga rugi. 

3) Kurang sehat apabila rata-rata rugi dengan trend membaik, 

dengan catatan setiap tahun kerugian berkurang atau dalam 

tahun buku kedua dan atau ketiga menunjukan laba. 

4) Tidak sehat apabila menunjukan angka rata-rata rugi dengan 

trend konstan atau memburuk. 

3. Ditinjau dari laba/rugi yang diperkirakan, rentabilitas bank dinilai 

: 

1) Sehat apabila laba/rugi yang diperkirakan menunjukan laba. 

2) Cukup sehat apabila laba/rugi yang diperkirakan pada bulan 

penilaian menunjukkan break even point atau rugi dalam 

jumlah sama atau lebih kecil dari rata-rata laba yang telah 

diperoleh pada bulan-bulan sebelumnya dalam tahun buku 

yang bersangkutan, sehingga dalam tahun buku tersebut 

diperkirakan tidak akan rugi. 

3) Kurang sehat apabila laba/rugi yang diperkirakan pada bulan 

penilaian menunjukkan rugi yang lebih besar dari rata-rata 

laba yang telah diperoleh pada bulan-bulan sebelumnya dalam 

tahun tersebut diperkirakan akan rugi, tetapi tidak dihapuskan 

laba yang diperoleh pada tahun-tahun lalu yang belum 

dibagikan. 
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4) Tidak sehat apabila laba/rugi yang diperkirakan pada bulan 

penilaian menunjukkan rugi yang lebih besar dari rata-rata 

laba yang telah diperoleh pada bulan-bulan sebelumnya dalam 

tahun buku tersebut diperkirakan akan rugi yang dapat 

menghapuskan laba tahun-tahun lalu yang belum dibagikan. 

II.3.2.3 Rasio Solvabilitas 

Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban 

jangka panjang dan jangka pendeknya dengan kekayaan yang dimilikinya 

(Malayu S.P. Hasibuan, 2009). Penilaian kesehatan solvabilitas didasarkan pada 

perbandingan modal sendiri dengan kebutuhan modal berdasarkan perbandingan 

Capital Adequacy Ratio (CAR) dan atau perbandingan antara kerugian (setelah 

dikompensasikan dengan cadangan) dengan modal disetor. Rasio ini disebut 

financial leverage ratio. 

1. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

CAR adalah rasio kewajiban pemenuhan modal minimum yang harus 

dimiliki oleh bank. Untuk saat ini minimal CAR adalah sebesar 8% dari 

Aktiva Tertimbang Menurut Resiko. Rasio ini sangat penting karena 

memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang 

mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank 

lain) ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari 

sumber-sumber diluar bank. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 

6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat 
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Kesehatan Bank Umum, semakin tinggi nilai CAR menunjukkan semakin 

sehat bank tersebut. Jika CAR suatu bank semakin tinggi, kepercayaan 

masyarakat terhadap bank tersebut akan semakin besar sehingga 

meningkatkan nilai saham perusahaan tersebut. Meningkatnya nilai saham 

akan meningkatkan pertumbuhan return saham yang akan diterima investor. 

Rumus CAR menurut SE BI No 6/73/INTERN DPNP tgl 24 Desember 2004: 

 

퐶퐴푅 =  
푀표푑푎푙 푏푎푛푘
푇표푡푎푙 퐴푇푀푅 × 100% 

2. Aktiva Tetap Terhadap Modal 

Rasio ini dihitung berdasarkan perbandingan antara total aktiva tetap dan 

inventaris bank terhadap modal. Perhitungan modal dilakukan berdasarkan 

ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang berlaku. Termasuk 

dalam aktiva tetap adalah inventaris dan aktiva sewa guna usaha. 

II.3.2.4 Rasio Kepatuhan 

1. Giro Wajib Minimum 

Likuiditas bank sangat penting karena besar Giro Wajib Minimum 

(GWM) bank telah ditetapkan Bank Indonesia selaku Bank Sentral. 

Manajemen Giro Wajib Minimum sangat penting, sulit, dan kompleks 

pengaturannya karena pimpinan bank harus memenuhi ketentuan (yuridis) 

dan ekonomis. Jadi pimpinan bank tidak bebas menetapkan besarnya GWM 

bank yang dipimpinnya. 
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Giro Wajib Minimum (statutory reserve) adalah simpanan minimum 

yang harus dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank 

Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase 

tertentu dari Dana Pihak Ketiga (DPK). DPK yang dimaksud adalah 

kewajiban Bank kepada penduduk maupun bukan penduduk dalam bentuk 

mata uang rupiah maupun valuta asing. Rekening giro adalah rekening pihak 

eksternal tertentu di Bank Indonesia yang merupakan sarana bagi 

penatausahaan transaksi dari simpanan dan penarikannya dapat dilakukan 

setiap saat.  

Rekening giro di Bank Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu rekening 

giro rupiah dan valuta asing. Rekening giro dalam rupiah, yang selanjutnya 

disebut rekening giro rupiah adalah rekening giro dalam mata uang rupiah 

yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek Bank 

Indonesia, bilyet giro Bank Indonesia, atau sarana lainnya sebagaimana 

dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Hubungan 

Rekening Giro Antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern. Sementara itu, 

rekening giro dalam valuta asing adalah rekening giro dalam valuta asing 

yang penarikannya dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau sarana 

lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

GWM yang ditetapkan oleh Bank Indonesia terbagi menjadi dua 

yaitu, GWM utama (primary reserve) dan GWM sekunder (secondary 

reserve). Primary reserve adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara 
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oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia yang 

besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari 

DPK. GWM sekunder atau secondary reserve adalah cadangan minimum 

yang wajib dipelihara oleh bank berupa SBI, SUN dan atau excess reserve, 

yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu 

dari DPK. 

Berikut ini adalah peraturan Bank Indonesia yang berhubungan 

dengan GWM dari tahun 2004-2010 : 

 Pada tanggal 28 Juni 2004, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan 

Bank Indonesia Nomor 6/15/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum 

Bank Umum pada Bank Indonesia, yang menyatakan bahwa selain 

dari GWM sebesar 5% untuk rekening rupiah dan 3% untuk rekening 

valuta asing. Kemudian ditambahkan dengan Surat Edaran Bank 

Indonesia No. 6/26/DPNP perihal : Giro Wajib Minimum Bank 

Umum pada Bank Indonesia dalam rupiah dan valuta asing. 

Berdasarkan dari kedua pertaturan tersebut dapat diambil kesimpulan 

bahwa bank umum wajib memenuhi tambahan Giro Wajib Minimum 

yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam persentase tertentu 

sesuai dengan DPK yang dimiliki oleh bank, yang efektif berlaku 

mulai 1 Juli 2004 sebagai berikut (dalam jutaan) : 

≥ Rp. 1.000.000         : tidak ada penambahan 

GWM 
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< Rp.1.000.000 – Rp.10.000.000  : Penambahan GWM 

sebesar 1% 

< Rp.10.000.000 – Rp.50.000.000: Penambahan GWM 

sebesar 2% 

≤ Rp.50.000.000         : Penambahan GWM 

sebesar 3% 

 Tanggal 16 September 2005, Bank Indonesia mengeluarkan 

peraturan No. 7/29/PBI/2005 mengenai pembaruan atas Peraturan 

Bank Indonesia No. 6/15/PBI/2004. Penentuan jumlah GWM bank 

umum ditetapkan berdasarkan dari jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) 

dan Loan Deposit Ratio (LDR), tambahan GWM dari Dana Pihak 

Ketiga yang telah dimiliki bank telah dibahas dalam peraturan No. 

6/15/PBI/2004, sementara Peraturan Bank Indonesa No. 

7/29/PBI/2005 melengkapi dengan menjelaskan tentang kewajiban 

memelihara tambahan GWM dalam rupiah berdasarkan besar LDR 

yang dimiliki sebagai berikut : 

> 90%   : Tidak ada penambahan GWM 

> 75% - 90%  : Penambahan GWM sebesar 1% 

> 60% - 75%  : Penambahan GWM sebesar 2% 

> 50% - 60%  : Penambahan GWM sebesar 3% 

> 40% - 50%   : Penambahan GWM sebesar 4% 

< 40%   : Penambahan GWM sebesar 5% 
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 Pada tanggal 28 Oktober 2008, Bank Indonesia mengeluarkan 

peraturan No. 10/25/PBI/2008 tentang perubahan peraturan Bank 

Indonesia No. 10/19/PBI/2008 tentang Giro Wajib Minimum 

(GWM) bank umum pada Bank Indonesia dalam rupiah dan valuta 

asing. Berdasarkan peraturan tersebut GWM rupiah ditetapkan 

sebesar 7,5% dari dana pihak ketiga dalam rupiah yang terdiri dari 

GWM primer dan GWM sekunder, dan GWM valuta asing 

ditetapkan sebesar 1% dari DPK dalam valuta asing. GWM utama 

dalam rupiah ditetapkan 5% dari DPK dalam rupiah yang mulai 

berlaku 24 Oktober 2008 dan GWM sekunder ditetapkan 2,5% dari 

DPK dalam rupiah yang berlaku pada tanggal 24 Oktober 2009. 

2. Posisi Devisa Neto 

Maksimum posisi devisa neto yang harus dijaga oleh bank-bank di 

Indonesia adalah sebesar 20% dari modal.  

II.4 Informasi Non Keuangan 

Selain informasi keuangan yang disajikan di dalam laporan keuangan 

perusahaan, di dalam mengambil keputusan ekonomi dapat juga ditambah dengan 

informasi non keuangan. Informasi non keuangan tersebut dapat berupa informasi 

umum yang berkaitan dengan entitas itu sendiri. Informasi non keuangan yang 

dipakai dalam variabel ini adalah: 

 II.4.1 Tenure Kantor Akuntan Publik 
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Audit client tenure merupakan jumlah tahun dimana KAP melakukan 

perikatan audit pada klien yang sama. Perikatan yang sama akan mengurangi 

independensi auditor, sehingga di beberapa negara menetapkan peraturan 

yang berbeda mengenai rotasi auditor (Indira dan Ella, 2008). Untuk menjaga 

kepercayaan publik dalam fungsi audit dan untuk melindungi objektivitas 

auditor, melalui serangkaian ketentuan, profesi auditor dilarang memiliki 

hubungan pribadi dengan klien mereka yang dapat menimbulkan konflik 

kepentingan potensial. Salah satu anjuran adalah memiliki rotasi wajib auditor 

(AICPA, 1978a; AICPA 1978b dalam Nasser et al., 2006) karena dapat 

meningkatkan kemampuan auditor dalam melindungi publik melalui 

peningkatan kewaspadaan untuk setiap kemungkinan ketidaklayakan, 

peningkatan kualitas pelayanan dan mencegah hubungan yang lebih dekat 

dengan klien (Mautz, 1974; Winters, 1976; Hoyle, 1978; Brody dan Moscove, 

1998 dalam Nasser et al., 2006). 

Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa 

Akuntan Publik yang merupakan penyempurnaan Keputusan Menteri 

Keuangan No. 423/KMK.06/2002 dan No. 359/KMK.06/2003. Dalam 

Peraturan Menteri Keuangan tersebut terdapat pokok-pokok penyempurnaan 

peraturan mengenai pembatasan masa pemberian jasa bagi akuntan, laporan 

kegiatan, dan asosiasi profesi akuntan publik. Untuk pembatasan masa 

pemberian jasa bagi akuntan publik, sebelumnya KAP dapat memberikan 

jasa audit umum paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut 

kemudian diubah menjadi 6 (enam) tahun buku berturut-turut. 
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 II.4.2 Reputasi Kantor Akuntan Publik 

Reputasi auditor yang biasanya di proksikan dengan KAP Big Four 

dimana kantor akuntan publik besar memiliki kualitas yang lebih tinggi 

dibandingkan kantor akuntan publik yang lain, selain itu KAP Big Four juga 

memiliki pelatihan dan pengakuan internasional yang lebih tinggi, sehingga 

akan mempertinggi skala kantor akuntan publik tersebut dibandingkan 

dengan KAP Non Big Four ( Margaretta, 2005 dalam Indira dan Ella, 2008). 

KAP Big Four cenderung memiliki tingkat materialitas yang tinggi 

dibandingkan dengan KAP Non Big Four, sehingga KAP Big Four  ingin 

mengungkapkan masalah yang ada dalam perusahaan sehingga di dalam 

mengeluarkan opini audit going concern akan semakin besar. Berdasarkan 

penelitian Carlino (2005), Geiger dan Rama (2006), Rahayu (2006), dan 

Palilingan (2007), dalam penelitian Marie (2009) mengatakan bahwa reputasi 

auditor dapat dibedakan berdasarkan Kantor Akuntan Publik (KAP), yaitu 

KAP Big Four dan Non Big Four, dimana KAP Big Four terdiri dari KPMG, 

Erns & Young, Price Waterhouse Coopers, dan Deloitte. 

 II.4.3 Size Perusahaan 

Perusahaan dengan pertumbuhan yang positif memberikan suatu 

tanda bahwa ukuran perusahaan tersebut semakin berkembang dan 

mengurangi kecenderungan kearah kebangkrutan. Auditor lebih sering 

mengeluarkan opini audit going concern pada perusahaan kecil dibandingkan 

dengan perusahaan besar, karena auditor mempercayai bahwa perusahaan 

besar dapat menyelesaikan kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapinya 
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dibandingkan dengan perusahaan kecil (Mutchler, 1985 dalam Arga & Linda, 

2007). Ballesta dan Gracia (2005) dalam penelitian Junaidi dan Jogiyanto 

(2010) mengatakan bahwa perusahaan besar mempunyai manajemen yang 

lebih baik dalam mengelola perusahaan dan berkemampuan menghasilkan 

laporan keuangan yang berkualitas jika dibandingkan dengan perusahaan 

kecil. Dalam penelitiannya mengenai opini audit qualified yang diterima oleh 

perusahaan publik di Spanyol, mereka mendapatkan bukti empiris bahwa, 

kecenderungan perusahaan yang menerima opini audit qualified adalah 

perusahaan yang mengalami masalah finansial, sedangkan perusahaan yang 

dikelola dengan baik dan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas 

dalam artian sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya, cenderung 

menerima clean opinion dari auditor. 

II.5 Going Concern 

 II.5.1 Definisi Going Concern 

Definisi istilah Going Concern sendiri dapat diartikan dengan dua 

cara, yaitu going concern sebagai suatu asumsi yang terdapat pada 

karakteristik kualitatif laporan keuangan dan going cocern sebagai opini 

audit (Marisi P. Purba, 2009). 

Asumsi going concern digunakan apabila suatu perusahaan dapat 

mempertahankan kelangsungan hidupnya. Namun, kemungkinan perusahaan 

mengalami kegagalan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya selalu 

ada, apalagi dalam kondisi krisis ekonomi dan keuangan. Besar kecilnya 
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kemungkinan tersebut berbeda-beda pada setiap perusahaan (Marisi P. Purba, 

2009). 

 II.5.2 Indikator Kegagalan usaha 

Keberlangsungan hidup entitas bisnis dipengaruhi oleh kendala 

internal dan eksternal. Kendala eksternal dapat berupa kendala di luar 

perusahaan seperti pasar, kondisi moneter, sosial, politik, dan lain-lain. 

Sedangkan kendala internal adalah kendala di dalam perusahaan itu sendiri 

seperti kondisi keuangan, sumber daya manusia, budaya perusahaan, 

penguasaan teknologi, pengawasan internal, dan lain-lain. Kendala eksternal 

tersebut dapat dijadikan indikator dalam menentukan apakah asumsi going 

concern masih berlaku atau tidak, atau dengan kata lain, apakah terdapat 

keraguan atas kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan 

hidupnya. 

Kondisi keuangan perusahaan merupakan kunci utama dalam melihat 

apakah perusahaan akan mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya 

atau tidak pada masa yang akan datang. Kondisi keuangan mencerminkan 

kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya yang akan jatuh tempo 

dalam waktu dekat dan pelunasan bunga pinjaman kepada kreditur, dan lain-

lain. Kondisi keuangan dapat dilihat melalui rasio-rasio keuangan seperti 

likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas perusahaan. 
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 II.5.3 Tanggung Jawab Auditor Terhadap Masalah Going Concern 

Auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat 

kesangsian besar terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan 

kelangsungan hidupnya dalam periode waktu yang pantas, tidak lebih dari 

satu tahun sejak tanggal laporan keuangan yang diaudit. 

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 

memperoleh tujuan audit yang bersangkutan dengan asersi manajemen yang 

terkandung di dalam laporan keuangan yang sedang di audit. 

Menurut Toto Prihadi (2009), auditor harus mengevaluasi apakah 

terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam 

mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu yang pantas 

dengan cara : 

1. Auditor mempertimbangkan apakah hasil prosedur yang dilaksanakan 

dalam perencanaan, pengumpulan bukti audit untuk berbagai tujuan audit, 

dan penyelesaian auditnya, dapat mengidentifikasi keadaan atau peristiwa 

yang secara keseluruhan menunjukkan adanya kesangsian besar mengenai 

kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya di 

dalam jangka waktu yang pantas. Mungkin diperlukan untuk memperoleh 

informasi tambahan mengenai kondisi dan peristiwa beserta bukti-bukti 

yang mendukung yang dapat mengurangi kesangsian auditor. 

ANALISIS PENGARUH..., Dhea Dwinata Hertanti, Ak.-IBS, 2011



51 
 

2. Jika auditor yakin bahwa terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan 

entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka 

waktu yang pantas ia harus: 

a. Memperoleh informasi mengenai rencana manajemen yang ditujukan 

untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa tersebut. 

b. Menentukan apakah kemungkinan bahwa rencana tersebut dapat 

secara efektif dilaksanakan. 

3. Setelah auditor mengevaluasi rencana manajemen, ia mengambil 

kesimpulan apakah ia masih memiliki kesangsian besar mengenai 

kemampuan entitas di dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya 

dalam jangka waktu yang pantas.  

 

Auditor tidak bertanggung jawab untuk memprediksi kondisi atau 

peristiwa yang akan datang. Fakta bahwa entitas kemungkinan akan berakhir 

kelangsungan hidupnya setelah menerima laporan dari auditor yang tidak 

memperlihatkan kesangsian besar, dalam jangka waktu satu tahun setalah 

tanggal laporan keuangan, tidak berarti dengan sendirinya menunjukkan 

kinerja audit yang tidak baik. Oleh karena itu, tidak dicantumkannya 

kesangsian besar dalam laporan auditor tidak seharusnya dipandang sebagai 

jaminan mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan 

hidupnya. 

Auditor tidak perlu merancang prosedur audit dengan tujuan khusus 

untuk mengidentifikasikan kondisi dan peristiwa yang menunjukkan bahwa 
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terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam 

mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu yang pantas. 

Signifikan tidaknya kondisi atau peristiwa akan tergantung atas 

keadaan dan beberapa diantaranya kemungkinan akan menjadi signifikan jika 

ditinjau secara bersama-sama dengan kondisi dan peristiwa yang lain. 

Peristiwa atau kondisi tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Trend negatif 

Adanya trend negatif dalam perusahaan. Informasi tersebut yang biasanya 

bersifat numerik, merupakan informasi keuangan. Contoh: laporan arus 

kas, rasio keuangan, dll. 

2. Petunjuk lain tentang kesulitan keuangan 

Terdapat indikasi bahwa perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan 

membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan itu. Contoh: kegagalan dalam 

memenuhi kewajiban hutang, penunggakan pembayaran deviden, 

penolakan dari pemasok terhadap pengajuan pembelian kredit, 

restrukturisasi hutang, kebutuhan untuk mencari sumber atau metode 

pendanaan baru, atau penjualan sebagian besar aktiva. 

3. Masalah intern 

Adanya masalah yang terjadi di dalam perusahaan, yang diperkirakan akan 

mempengaruhi secara signifikan kelangsungan usaha suatu perusahaan. 

Contoh: pemogokan kerja atau kesulitan perburuhan yang lain, 

ketergantungan besar atas sukses proyek tertentu, komitmen jangka 
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panjang yang bersifat ekonomis, kebutuhan untuk secara signifikan 

memperbaiki operasi. 

4. Masalah ekstern yang telah terjadi 

Adanya masalah ekstern diluar perusahaan yang akan mempengaruhi 

secara signifikan kelangsungan usaha suatu perusahaan. Contoh: 

pengaduan gugatan pengadilan, keluarnya undang-undang baru, dan 

sebagainya. 

Jika setelah mempertimbangkan kondisi atau peristiwa yang telah 

teridentifikasi secara keseluruhan, auditor yakin ada kesangsian besar 

mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan 

hidupnya dalam jangka waktu yang pantas, ia harus mempertimbangkan 

rencana dalam menghadapi dampak yang merugikan dari kondisi ini, auditor 

harus memperoleh informasi tentang rencana manajemen tersebut, dan 

mempertimbangkan apakah ada kemungkinan dari rencana tersebut dapat 

secara efektif dilaksanakan, mampu mengurangi dampak yang terjadi. 

Pertimbangan auditor yang berhubungan dengan rencana manajemen dapat 

berupa : 

1. Rencana menjual aktiva 

2. Rencana penarikan hutang atau restrukturisasi hutang 

3. Rencana untuk mengurangi dan menunda pengeluaran 

4. Rencana untuk menaikkan modal pemilik. 
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II.5.4 Prosedur Audit dalam Menilai Going Concern 

Auditor tidak perlu merancang prosedur audit dengan tujuan tunggal 

untuk mengidentifikasikan kondisi going concern. Hasil prosedur audit yang 

dirancang dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan audit yang lain harus 

cukup untuk tujuan tersebut. Berikut adalah contoh prosedur yang dapat 

mengidentifikasi kondisi going concern : 

1. Prosedur analitis 

2. Penelaahan peristiwa kemudian 

3. Penelaahan kepatuhan terhadap syarat-syarat utang dan perjanjian 

penarikan utang. 

4. Pembacaan notulen rapat pemegang saham, dewan komisaris, dan komite 

atau panitia penting yang dibentuk. 

5. Pengajuan pertanyaan kepada penasehat hukum auditee tentang perkara 

pengadilan, tuntutan, dan pendapatnya mengenai hasil suatu perkara 

pengadilan yang melibatkan auditee. 

6. Konfirmasi kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dan 

pihak ketiga mengenai rincian perjanjian penyediaan atau pemberian 

bantuan keuangan. 

 II.5.5 Jenis - Jenis Opini Audit 

Opini-opini audit yang dikeluarkan auditor berkaitan dengan 

kelangsungan hidup suatu perusahaan yang tercantum dalam SPAP SA Seksi 

341 tentang Pertimbangan Auditor atas Kemampuan Entitas dalam 
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Merpertahankan Kelangsungan Usahanya paragraf 10 sampai dengan 14 

adalah sebagai berikut : 

1. Bila setelah mempertimbangkan dampak kondisi dan peristiwa auditor 

tidak menyangsikan kemampuan entitas dalam mempertahankan 

kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu yang pantas maka auditor 

memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian. 

2. Apabila setelah mempertimbangkan dampak peristiwa auditor 

menyangsikan kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan 

kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas maka auditor wajib 

mengevaluasi rencana manajemen. Jika perusahaan tidak memiliki rencana 

manajemen atau auditor menganggap bahwa rencana manajemen entitas 

tidak dapat diandalkan dalam mengurangi dampak negatif kondisi atau 

peristiwa tersebut maka auditor menyatakan tidak memberikan pendapat. 

3. Apabila auditor telah berkesimpulan bahwa rencana manajemen dapat 

secara efektif dilaksanakan maka auditor harus mempertimbangkan 

mengenai kecukupan pengungkapan mengenai sifat dan dampak kondisi 

dan peristiwa yang semula menyebabkan auditor yakin adanya kesangsian 

mengenai kelangsungan hidup suatu perusahaan, miltigating factor dan 

rencana manajemen. Jika auditor menganggap bahwa pengungkapan 

tersebut cukup, auditor akan memberikan pendapat wajar tanpa 

pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai kemampuan satuan 

usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. 
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4. Jika auditor berkesimpulan bahwa pengungkapan tersebut tidak memadai 

maka ia akan memberikan pendapat wajar dengan pengecualian atau 

pendapat tidak wajar karena tedrapat penyimpangan dari prinsip akuntansi 

yang berlaku umum. 

Gambar 2.1 
Tanggung Jawab Auditor Terhadap Masalah Going Concern 

 

 

 

    

  

   

 

 

Sumber : Konsep Dasar dan Pedoman Pemeriksaan Akuntansi Publik, 2010 

II.6 Penelitian Sebelumnya 

 Beberapa penelitian empiris melakukan penelitian terhadap penerimaan opini audit 

going concern dimana penelitian ini kebanyakan berfokus terhadap faktor-faktor yang 

mempengaruhi auditor di dalam mengeluarkan opini going concern. Berikut ini merupakan 

penelitian-penelitian terdahulu mengenai penerimaan opini audit going concern oleh 

perusahaan : 

Auditor sangsi  
atas going concern  

YA 
Apakah ada rencana 
Manajemen? 

TIDAK 

DISCLAIMER 

TIDAK 

UNQUALIFIED 
OPINION 

YA 

Apakah rencana tersebut 
dapat dilaksanakan 
secara efektif 

YA 

Apakah disclosure cukup 
memadai 

YA 

DISCLAIMER 
TIDAK 

QUALIFIED 
OPINION atau 
ADVERSE 

TIDAK 
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Tabel 2.2 

Penelitian Sebelumnya 

Nama Judul Variabel Hasil Keterangan 
Hany, Cleary, 
dan Mukhlasin 
(2003) 
 

 1. Quick Ratio 
2. Banking Ratio 
3. ROA 
4. Interest 

Margin on 
Loans 

5. Capital Ratio 
6. CAR 

Quick ratio, 
ROA, Interest 
Margin on 
Loans 
berpengaruh 
signifikan. 

Regresi 
Logistik, 
terhadap 24 
perusahaan 
perbankan 

Karyanti & 
Suryo Pratolo 
(2007) 
Tahun 
Penelitian: 
2002-2006 

Pengaruh 
kualitas auditor, 
kondisi 
keuangan, opini 
audit tahun 
sebelumnya, 
pertumbuhan 
perusahaan dan 
debt default 
terhadap 
kemungkinan 
penerimaan 
opini audit going 
concern 

1. Kualitas 
auditor 

2. Kondisi 
keuangan 

3. Opini audit 
tahun 
sebelumnya 

4. Pertumbuhan 
perusahaan 

5. Debt default 

Opini audit 
tahun 
sebelumnya dan 
debt default 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap opini 
going concern, 
selebihnya 
faktor lain tidak 
berpengaruh. 

Regresi logistik, 
terhadap 190 
perusahaan 
perbankan. 

Thio Anastasia 
Petronela 
(2004) 

Pertimbangan 
going concern 
perusahaan 
dalam 
pemberian opini 
audit. 

1. Profitabilitas 
2. Leverage 

 

Profitabilitas 
dan leverage 
sebagai ukuran 
kinerja 
perusahaan 
yang terkait erat 
dengan going 
concern 
perusahaan. 
Dimana ROA 
berpengaruh 
signifikan. 

Analisis 
diskriminan 
berganda, 
terhadap 141 
perusahaan. 

Amilin & Ady 
Indrawan 
(2008) 

Analisis 
penilaian going 
concern 
perusahaan dan 
opini audit oleh 
KAP Big Four 

1.Kualitas 
auditor 

2.Profitabilitas 
3.Leverage 

Tidak ada 
perbedaan KAP 
Big Four dan 
Non Big Four 
dalam 
pemberian opini 

Regresi logistik, 
terhadap 100 
perusahaan. 
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dan Non Big 
Four 

audit terhadap 
penilaian going 
concern 
perusahaan 
dengan variabel 
tersebut. 

Indira Januarti 
& Ella 
Fitrianasari 
Tahun 
penelitian: 
2000-2005 

Analisis rasio 
keuangan dan 
rasio non 
keuangan yang 
mempengaruhi 
auditor dalam 
memberikan 
opini audit going 
concern. 

1. Profitabilitas 
2.Leverage 
3.Pertumbuhan 

penjualan 
4.Rasio harga 

pasar saham 
5.Size 

perusahaan 
6.Reputasi 

akuntan 
7.Audit client 

tenure 
8.Audit lag 

Rasio keuangan 
likuiditas dan 
rasio non 
keuangan opini 
audit tahun 
sebelumnya dan 
audit lag 
berpengaruh 
dalam 
penerimaan 
opini going 
concern. 

Regresi logistik, 
terhadap 282 
perusahaan. 

Junaidi & 
Jogiyanto 
Hartono 
Tahun 
penelitian: 
2003-2008 

Faktor non 
keuangan pada 
opini going 
concern. 

1. Reputasi 
auditor 

2. Tenure 
3. Disclosure 
4. Ukuran 

perusahaan 

Ada 3 variabel 
non keuangan 
tenure, reputasi, 
dan disclosure 
yang 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap 
penerimaan 
going concern. 

Regresi logistik, 
terhadap 89 
perusahaan. 

 

II.7 Rerangka Pemikiran 

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, penelitian ini mencoba mengembangkan 

beberapa penelitian going concern dan menggabungkan antara variabel keuangan yang 

diteliti oleh Maria (2010) dengan variabel non keuangan yang diteliti oleh Junaidi dan 

Jogiyanto (2010). Variabel keuangan yang diteliti, yaitu variabel profitabilitas, likuiditas, 

solvabilitas, dan rasio kepatuhan. Variabel non keuangan yang diteliti, yaitu reputasi auditor, 
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size perusahaan, dan tenure KAP. Penelitian ini menyajikan kerangka konseptual sebagai 

landasan untuk penelitian ini : 

 

Gambar 2.2 

Rerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Olahan Penulis 

 

FINANCIAL 
INFORMATIONS 

Likuiditas 

(LDR) 

Profitabilitas 

(ROA) 

Solvabilitas 

(CAR) 

Rasio Kepatuhan 

(GWM) 

NON-FINANCIAL 
INFORMATIONS 

Tenure KAP 

Reputasi Auditor 

Size Perusahaan 

AUDIT OPINIONS                           
(1= GC Opinion)                        

(0 = NGC Opinion) 
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II.8 Perumusan Hipotesa 

II.8.1 Hipotesis 1 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maria (2010) menyatakan bahwa 

likuiditas perusahaan memiliki pengaruh terhadap pemberian opini going 

concern, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2006) 

dimana ia menyatakan bahwa rasio likuiditas tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap pemberian opini going concern. Sesuai dengan teori yang 

ada, rasio seharusnya dapat digunakan sebagai ukuran didalam memenuhi 

likuiditas akibat penarikan dana oleh pihak ketiga dengan menggunakan alat-

alat likuid yang tersedia di bank. Sehingga menurut penulis hal tersebut dapat 

mempengaruhi kelangsungan hidup suatu perusahaan. Rasio yang dipakai oleh 

penulis di dalam menilai tingkat likuiditas bank adalah Loan to Deposit Ratio 

(LDR) karena merupakan alat yang direkomendasikan oleh Bank Indonesia 

untuk mengukur likuiditas perbankan dan dilaporkan di dalam laporan 

keuangan tahunan. Hipotesa untuk variabel ini adalah : 

 퐻 : Loan to Deposit Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberian 

opini going concern yang diberikan oleh auditor atas laporan keuangan bank-

bank. 

 퐻 : Loan to Deposit Ratio berpengaruh signifikan terhadap pemberian opini 

going concern yang diberikan oleh auditor atas laporan keuangan bank-bank. 
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II.8.2 Hipotesis 2 

Indira dkk. (2008) melakukan penelitian terhadap rasio profitabilitas 

mempengaruhi penerimaan opini going concern. Dimana dalam penelitian ini 

rasio profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pemberian 

opini audit going concern oleh auditor. Hal tersebut diakibatkan financial 

leverage yang harus ditanggung oleh perusahaan relatif besar. Meningkatnya 

laba usaha tidak diimbangi dengan menurunnya hutang perusahaan. Hal ini 

disebabkan karena untuk melakukan produksi yang lebih besar maka seorang 

auditee memerlukan dana tambahan dan dana ini diperoleh dari hutang. 

Dengan demikian dapat terlihat bahwa meskipun auditee memiliki rasio 

profitabilitas yang baik tetapi juga memiliki masalah going concern jika tidak 

mampu memenuhi ketentuan dalam perjanjian pinjaman. Penelitian tersebut 

bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Hani dkk. (2003) 

dimana menemukan adanya pengaruh negatif antara rasio profitabilitas 

dengan pemberian opini audit going concern oleh auditor.  

Secara teori, rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan di 

dalam menghasilkan keuntungan. Dari sini juga dapat terlihat seberapa 

efisien perusahaan menggunakan asetnya dan dalam melakukan operasinya 

sehingga menurut pendapat penulis hal tersebut ikut di dalam mempengaruhi 

kelangsungan hidup suatu perusahaan. Rasio yang dipilih untuk mewakili 

rasio profitabilitas adalah Return On Asset (ROA) karena rasio ini paling 

banyak digunakan dalam penelitian-penelitian terdahulu seperti penelitian 
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Hani dkk. (2003), Indira dkk. (2008),dan Rahayu (2006). Hipotesa untuk 

variabel ini adalah: 

퐻 : Return On Asset tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberian opini 

going concern yang diberikan oleh auditor atas laporan keuangan bank-bank. 

퐻 : Return On Asset berpengaruh signifikan terhadap pemberian opini going 

concern yang diberikan oleh auditor atas laporan keuangan bank-bank. 

II.8.3 Hipotesis 3 

 Hasil penelitian Rahayu (2006) menyatakan rasio solvabilitas tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap pemberian opini audit going concern. Rasio 

solvabilitas digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan di dalam 

memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Ketika rasio solvabilitas semakin 

tinggi, kinerja bank dirasakan semakin membaik. Rasio solvabilitas yang 

dipilih adalah Capital Adequacy Ratio (CAR), karena rasio ini merupakan rasio 

yang direkomendasikan oleh Bank Indonesia. Hipotesis untuk variabel ini 

adalah : 

퐻 : Capital Adecuacy Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberian 

opini going concern yang diberikan oleh auditor atas laporan keuangan bank-

bank. 

퐻 : Capital Adecuacy Ratio berpengaruh signifikan terhadap pemberian opini 

going concern yang diberikan oleh auditor atas laporan keuangan bank-bank. 
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II.8.4 Hipotesis 4 

Rasio kepatuhan diukur berdasarkan kepatuhan bank terhadap peraturan yang 

ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia sebagai pengawas 

perbankan menentukan Giro Wajib Minimum (GWM) sebagai alat pengaturan. 

Berdasarkan hal tersebut peneliti berpendapat bahwa Giro Wajib Minimum 

dapat mempengaruhi dalam pemberian opini audit going concern oleh auditor. 

Secara logika ketika rasio kepatuhan Giro Wajib Minimum (GWM) telah 

dipenuhi oleh bank-bank maka semakin kecil kemungkinan bank akan 

menghadapi masalah dalam kelangsungan usahanya. Hipotesa untuk variabel 

ini adalah : 

퐻 : Giro Wajib Minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberian 

opini going concern yang diberikan oleh auditor atas laporan keuangan bank-

bank. 

퐻 : Giro Wajib Minimum berpengaruh signifikan terhadap pemberian opini 

going concern yang diberikan oleh auditor atas laporan keuangan bank-bank. 

II.8.5 Hipotesa 5 

 Berdasarkan teori yang ada dimana tenure adalah lamanya hubungan antara 

auditor-klien diukur dengan jumlah tahun (Geigher dan Raghunandan, 2002 

dalam Junaidi dan Jogiyanto, 2010). Ketika auditor mempunyai jangka waktu 

hubungan yang lama dengan kliennya, hal ini mendorong pemahaman yang 

lebih atas kondisi keuangan klien dan oleh karena itu mereka akan cenderung 
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mendeteksi adanya masalah going concern di dalam perusahaan kliennya. 

Hipotesa untuk variabel ini adalah : 

퐻 : Tenure KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberian opini going 

concern yang diberikan oleh auditor atas laporan keuangan bank-bank. 

퐻 :  Tenure KAP berpengaruh signifikan terhadap pemberian opini going 

concern yang diberikan oleh auditor atas laporan keuangan bank-bank. 

II.8.6 Hipotesis 6 

 Auditor bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang berkualitas 

tinggi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Auditor yang bereputasi 

baik cenderung akan menerbitkan opini audit going concern jika klien terdapat 

masalah berkaitan going concern perusahaan. DeAngelo, 1981 dalam Junaidi 

dan Jogiyanto, 2010 secara teoritis telah menganalisis hubungan antara kualitas 

audit dan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP). Dia beragumen bahwa auditor 

besar akan memiliki lebih banyak klien dan fee total akan dialokasikan diantara 

para kliennya. Ia juga berpendapat bahwa auditor besar akan lebih independen, 

dan karenanya akan memberikan kualitas audit lebih tinggi. KAP Big Four 

cenderung memiliki tingkat materialitas yang tinggi dibandingkan dengan KAP 

Non Big Four, sehingga KAP Big Four  ingin mengungkapkan masalah yang 

ada dalam perusahaan. Sehingga secara logika ketika perusahaan di audit oleh 

KAP Big Four maka tingkat kemungkinan untuk mengeluarkan opini audit 
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going concern lebih besar, karena KAP tersebut akan mengeluarkan audit 

sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Hipotesis untuk variabel ini adalah: 

퐻 : Reputasi auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberian opini 

going concern yang diberikan oleh auditor atas laporan keuangan bank-bank. 

퐻 : Reputasi auditor berpengaruh signifikan terhadap pemberian opini going 

concern yang diberikan oleh auditor atas laporan keuangan bank-bank. 

II.8.7 Hipotesis 7 

 Ukuran perusahaan dapat dilihat dari kondisi keuangan perusahaan misalnya 

besarnya aset total. Ballesta dan Gracia (2005) dalam Junaidi dan Jogiyanto 

(2010) berpendapat bahwa, perusahaan besar mempunyai manajemen yang 

lebih baik dalam mengelola perusahaan dan berkemampuan menghasilkan 

laporan keuangan yang berkualitas dibandingkan dengan perusahaan kecil. 

Dalam penelitiannya  mengenai opini audit qualified yang diterima oleh 

perusahaan publik di Spanyol, mereka mendapatkan bukti empiris bahwa, 

kecenderungan perusahaan yang menerima opini audit qualified adalah 

perusahaan yang mengalami masalah financial, sedangkan perusahaan yang 

dikelola dengan baik dan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dalam 

artian sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya, cenderung 

menerima clean opinion dari auditor. Sujiyanto (2001) dalam Junaidi dan 

Jogiyanto (2010) dalam penelitiannya menggunakan penjualan atau aset untuk 

mengukur besarnya perusahaan, jika pertumbuhannya bernilai positif maka 
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dapat mencerminkan besarnya ukuran perusahaan. Hipotesis untuk variabel ini 

adalah : 

퐻 : Size perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberian opini 

going concern yang diberikan oleh auditor atas laporan keuangan bank-bank. 

퐻 : Size perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pemberian opini going 

concern yang diberikan oleh auditor atas laporan keuangan bank-bank. 

II.8.8 Hipotesis 8 

퐻 : Loan to Deposit Ratio, Return On Asset, Capital Adequacy Ratio, Tenure 

Kantor Akuntan Publik, Reputasi Auditor, dan Size perusahaan tidak 

berpengaruh simultan signifikan terhadap pemberian opini going concern yang 

diberikan oleh auditor atas laporan keuangan bank-bank. 

퐻 : Loan to Deposit Ratio, Return On Asset, Capital Adequacy Ratio, Tenure 

Kantor Akuntan Publik, Reputasi Auditor, dan Size perusahaan berpengaruh 

simultan signifikan terhadap pemberian opini going concern yang diberikan 

oleh auditor atas laporan keuangan bank-bank. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

III.1 Objek Penelitian 

 Sasaran responden yaitu perusahaan perbankan yang listed pada BEI, lengkap 

dengan data laporan Auditor Independen. Penelitian dimulai pada bulan Februari s/d Juli 

2011, lokasi penelitian ditujukan pada studi literatur dengan berkunjung ke sejumlah 

perpustakaan; Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Perpustakaan Nasional 

Salemba, FE-Universitas Indonesia, FE-Universitas Trisakti, Bank Indonesia, FE- 

Universitas Atma Jaya.  

 

III.2 Metode Pengumpulan Data  

 

III.2.1 Data yang Dihimpun  

Data yang dihimpun merupakan data sekunder. Data sekunder mengacu pada 

informasi yang dikumpulkan oleh seseorang, dan bukan peneliti yang melakukan 

studi mutakhir, data tersebut bisa merupakan internal atau eksternal organisasi dan 

diakses melalui internet, penelusuran dokumen, atau publikasi informasi (Sekaran, 

2006). Data yang diambil dalam penelitian ini merupakan data yang terdiri dari 

sejumlah laporan tahunan perusahaan perbankan yang listed di BEI, dengan 7 

variabel penelitian, selama enam tahun (2005-2010) dan data laporan opini audit 

independen.  
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 III.2.2 Metode Pengambilan Sampel 

Sampel penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia, dan difokuskan terhadap perusahaan-perusahaan perbankan yang tersedia 

di situs resmi BEI yaitu www.idx.co.id. Industri perbankan yang dipilih dalam 

rentang waktu 2005-2010 dengan menggunakan metode purposive sampling. Dalam 

purposive sampling, pemilihan kelompok subyek didasarkan pada ciri atau sifat yang 

dipandang memiliki kesamaan yang erat dengan ciri atau sifat populasi yang sudah 

diketahui sebelumnya. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah: 

1. Auditee sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebelum 1 Januari 

2005. 

2. Auditee tidak keluar (delisting) di Bursa Efek Indonesia selama periode 

penelitian 2005-2010. 

3. Menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen 

selama tahun 2005-2010. 

Total populasi yang listed di Bursa Efek Indonesia selama periode 2005 dan 

2010 berjumlah 210 perusahaan. Sampel perusahaan perbankan yang memenuhi 

kriteria sebanyak 114 perusahaan.  

  

 III.2.3 Teknik Pengumpulan Data 

Data dikumpulkan berdasarkan sumber referensi data sekunder; Jurnal riset 

publikasi nasional seperti SNA (Simposium Nasional Akuntansi), Text Book (buku 

teori umum), dan laporan keuangan publikasi (audited) yang terdaftar dalam Bursa 
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Efek Indonesia dan terdapat dalam www.idx.co.id sebagai website resmi BEI. Data 

perusahaan yang memenuhi kriteria diambil secara langsung maupun dengan terlebih 

dahulu dimasukan kedalam formula sesuai dengan kebutuhan variabel penelitian. 

  

III.3 Identifikasi Variabel dan Pengukuran 

 

Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel 

Variabel Pengukuran Rumus Referensi Tipe 

Dependen         
 Opini Going Concern Laporan keuangan bank    Rahayu,(2006) Dummy; 
  yang memperoleh    Maria, (2009) (1;0) 
  GCO = 1, sebaliknya = 0       

          

Independen         
Informasi Keuangan       
          

Rasio Likuiditas Loan Deposit Ratio (LDR)   
Rahayu, 
(2006) Rasio 

  semakin + semakin baik,  
 

Maria, (2009)   

  
karena menandakan bank 
bersih     

  dari masalah       
          

Rasio Profitabilitas Return On Asset (ROA) 
 
 

Rahayu, 
(2006) Rasio 

  dimana semakin tinggi   Maria, (2009)   
  semakin baik       
          

Rasio Solvabilitas Minimal CAR 8% dari ATMR 
 
 

Rahayu, 
(2006) Rasio 

      Maria, (2009)   
          
Rasio Kepatuhan Giro Wajib Minimum,    Surat Edaran Rasio 

  Bank Indonesia mewajibkan   
Bank 
Indonesia   

  pemenuhan GWM        
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Informasi Non Keuangan 

  

  

          

Tenure KAP Jumlah tahun KAP melakukan    Junaidi dan  Rasio 

  

perikatan audit dengan 

auditee   

Jogiyanto 

(2010)   

  yang sama.       

          

Reputasi Auditor 
Bank yang diaudit KAP  

  Junaidi dan Dummy 

  
 Big Four = 1 sebaliknya = 0 

  

Jogiyanto 

(2010) (1;0) 

          

Size perusahaan semakin besar, semakin kecil  natural log  Junaidi dan Numeric 

  kemungkinan going concern dari aset perusahaan 

Jogiyanto 

(2010)   

          

 

 

III.4 Metode Analisis Data 

 III.4.1 Tehnik Pengujian Hipotesis 

Dalam penelitian ini data yang terkumpul akan dianalisis dengan uji statistik 

deskriptif, uji statistik regresi logistik, kemudian dilakukan pengujian model, 

pengujian hipotesis, dan analisa rasio kecenderungan. Statistik deskriptif 

memberikan gambaran atau deskripsi suatu data dilihat dari nilai rata-rata (mean), 

standar deviasi, serta nilai maksimum dan nilai minimum (Ghozali, 2005). Sebelum 

dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu model data diuji dengan Uji 

Multikolinearitas, Uji G, Uji Wald, Uji Overall Model Fit, dan Uji Negelkerke R 
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Square, kemudian setelah keempat uji tersebut dilakukan, maka dilakukan Odd ratio 

Analysis. 

1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau 

deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar 

deviasi, maksimum, dan minimum. (Ghozali, 2005). 

2. Uji Multikolinearitas 

Multikolinier ialah kondisi dimana adanya hubungan antara variabel-

variabel bebas. Jika multikolinier itu sempurna maka setiap koefisien 

regresi dari variabel - variabel bebasnya tidak dapat menentukan dan 

standar errornya tidak terbatas. Jika multikolinier kurang dari sempurna 

maka koefisien regresi walaupun bisa menentukan, tetapi memiliki 

standard error yang besar (dalam hubungan dengan koefisien mereka itu 

sendiri), yang berarti koefisien-koefisiennya tidak bisa diestimasi dengan 

akurasi yang tepat bisa dilihat matrik korelasinya. Jika masing-masing 

variabel bebas berkorelasi lebih besar dari 80 % maka termasuk yang 

memiliki hubungan yang tinggi atau ada indikasi multikolinearitas 

(Gujarati,2003). 

3. Uji G 

Uji kelayakan model regresi dilakukan dengan menggunakan Hosmer 

dan Lemeshow’s Goodness of Fit Test untuk mengetahui apakah data 

empiris sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara model 
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dengan data).  Untuk menguji kelayakan model regresi, gunakan uji 

hipotesis sebagai berikut: 

퐻  = tidak ada perbedaan yang signifikan antara klasifikasi yang 

diprediksi dengan diamati.  

퐻  = ada perbedaan signifikan antara klasifikasi yang diprediksi dan 

diamati dasar keputusan adalah sebagai berikut : 

Jika probabilitas > 0.05, maka 퐻  diterima 

Jika probabilitas < 0.05, maka 퐻  diterima 

Hasil yang kita inginkan adalah ketika 퐻  diterima, sehingga model 

dapat dikatakan fit dan dapat diterima (Rahayu, 2006 dalam Maria, 

2009). 

4. Uji Wald 

Untuk menguji apakah variabel independen berpengaruh nyata 

terhadap variabel dependen dapat digunakan uji signifikansi dari 

parameter koefisien secara parsial dengan statistik yang disebut uji 

wald. (Gujarati, 2004) 

Hipotesis yang digunakan dalam uji wald adalah: 

H0 = i = 0, tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap 

variabel dependen 

Ha = i ≠ 0, ada pengaruh antara variabel independen terhadap 

variabel dependen 

Statistik uji yang dilakukan adalah: 
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      j 
Wj  =   ----------- 
   SE(j) 
 

Keputusan: 

H0  ditolak jika nilai Wj > χ1
2 atau P-Value < α ; dengan tingkat 

signifikansi yang dipilih. Jika H0 ditolak artinya parameter tersebut 

signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi yang dipilih. 

5. Uji Negelkerke R Square 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar variabilitas 

variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. 

Jadi intinya nilai 푅  adalah seberapa besar pergerakan dari Y yang 

dapat dijelaskan dengan pergerakan dari variabel-variabel independen 

(X). Semakin besar nilai 푅 , berarti model ini semakin baik dalam 

memprediksi Y. Terkait dengan model regresi logistik yang 

digunakan dalam penelitian ini, pengujian signifikansi model dapat 

ditentukan berdasarkan angka uji koefisien determinasi dilakukan 

dengan mencari Cox and Snell’s R square yang merupakan ukuran 

yang coba meniru ukuran 푅  pada regresi berganda yang didasarkan 

pada tehnik estimasi likelihood dengan nilai maksimum kurang dari 1 

sehingga kurang dapat diinterpretasikan. Nagelkerke’s 푅 merupakan 

modifikasi dari Cox and Snell’s R square yang memastikan bahwa 

nilainya bervariasi dari 0 (nol) sampai dengan 1(satu). Hal ini 

dilakukan dengan cara membagi nilai Cox and Snell’s R square 
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dengan nilai maksimumnya. Nilai Nagelkerke’s 푅  dapat 

diinterpretasikan seperti 푅  pada regresi berganda (Almilia dan 

Herdiningtyas, 2005 dalam Maria, 2009). 

6. Uji Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

Uji F dipakai untuk melihat pengaruh variabel independen secara 

bersamaan dengan variabel dependen. Terkait dengan tergersi logistik 

yang dipakai dalam penelitian ini, statistik yang digunakan 

berdasarkan pada fungsi Likelihood. Likelihood (L) dari model adalah 

probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan menggambarkan data 

input. Untuk menguji hipotesis nol dan hipotesis alternatif, L 

ditransformasikan menjadi -2LogL. Statistik -2LogL pada block 

number = 0 (hanya konstanta) dibandingkan dengan angka -2LogL 

pada block number =1 (dengan variabel independen). 

Apabila terjadi penurunan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

model tersebut menunjukkan model regresi yang baik. Nilai -2LogL 

likelihood juga menilai signifikansi model. Penurunan nilai -2LogL 

likelihood yang signifikan dapat diperlihatkan dalam Omnibus Test Of 

Model Coefficients. Jika nilai sig dari  Omnibus Test Of Model 

Coefficients kurang dari 0.05 menunjukan penurunan nilai -2LogL 

likelihood yang signifikan sehingga model tersebut dapat diterima. 
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 III.4.2 Analisis Regresi Logistik 

Teknik analisis data yang digunakan dalam menentukan pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependennya yaitu pendekatan kuantitatif 

menggunakan binary logistic regression. Keputusan yang dibuat auditor bersifat 

dicotomous/binary (terdiri dari dua kategori), yaitu memberikan opini going concern 

atau tidak. Variabel dependennya kualitatif, maka kita harus mengkuantitatifkan 

terlebih dahulu agar bisa melakukan regresi, dimana jika memperoleh opini going 

concern diberi nilai 1 dan jika tidak diberi nilai 0 (Widarjono, 2010). Tujuan dari 

model regresi dengan respon kualitatif pada variabel dependen adalah untuk 

menentukan probabilitas individu dalam menentukan keputusan yang bersifat 

kualitatif.  Untuk mendapatkan hasil penelitian terbaik dari model menggunakan 

backward stepwise dimana mencari model terbaik dengan menghapus variabel-

variabel penggangu yang memiliki signifikansi besar (Alan Agresti, 2002). 

Model Cumulative Distribution Function (Agus Widarjono, 2010) adalah 

sebuah model yang mampu menjamin nilai probabilitasnya terletak antara 0 dan 1 

sehingga dapat membuat model regresi di mana respon dari variabel dependen 

bersifat dicotomus yakni 0 dan 1 terpenuhi. Ada dua sifat penting dari CDF, yaitu : 

1. Ketika Xi naik maka Pr(Yi=1|Xi) akan naik pula tetapi tidak pernah keluar dari 

interval 0-1 

2. Hubungan antara Yi dan Xi adalah non linear sehingga tingkat perubahannya 

tidak sama tetapi kenaikannya semakin besar dan kemudian semakin kecil. 

Ketika nilai probablitasnya mendekati 0 tingkat penurunannya semakin kecil, 
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begitu pula ketika nilai probabilitasnya mendekati 1 tingkat kenaikannya 

semakin kecil. 

Nachrowi (2002) dalam Kusuma (2009), menyatakan bahwa metode 

binary logistic regression merupakan model “non-linear” baik dalam parameter 

maupun dalam variabel. Sewaktu P bergerak dari 0 ke 1, (yakni sewaktu Z 

bervariasi dari -∞ ke +∞. Artinya, meskipun probabilitas terletak antara 0 dan 1, 

logitnya tidaklah begitu terbatasi. Rumus uji binary logistic regression adalah 

sebagai berikut (Widarjono,2010:137). 

 Ln ( ) = 푍 =  훽 + 훽 푋  

dimana, 

Pi = probabilitas perusahaan mendapatkan opini Going Concern. 

e = base logaritma natural, sekitar 2,71828182845904 

훽 = parameter dari model, nilai adalah P saat X=0 

βi = koefisien logit dari variabel independen yang ke-i. 

 

Nilai Z terletak antara -∞ ke +∞, sedangkan nilai Pi terletak antara 0 dan 1. 

Dengan demikian probabilitas logistik memenuhi kriteria dari model distribusi 

kumulatif (CDF). Karena hubungan antara X dan P adalah non linear, sehingga βi 

tidak dapat langsung diinterpretasikan seperti pada regresi linier biasa, melainkan 

harus diubah ke dalam Odds Ratio (OR) atau antilog dari koefisien regresi logit (Bi). 

Nilai antilog koefisien Bi ini dapat dilihat dalam kolom Exp(B) yang dihasilkan dari 

pengolahan.  
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Apabila koefisien B bertanda positif berarti variabel dependen akan 

meningkat sebesar peningkatan log dari odds variabel independennya. Sebaliknya 

jika koefisien B bertanda negatif, maka variabel dependen akan menurun sebesar 

nilai log dari odds variabel independennya. Pendefinisian tersebut berlaku untuk 

variabel independen dengan skala nominal, ordinal dan interval. Pendefinisian nilai 

odds ratio pada variabel independen dengan skala rasio adalah setiap kenaikan satu 

satuan dari variabel independen, maka akan menaikkan atau menurunkan 

kemungkinan terjadinya variabel dependen sebesar nilai odds ratio-nya. Nilai dari 

odds ratio dalam output SPSS akan dikenal sebagai Exp(B), di mana B merupakan 

koefisien konstanta dari variabel independen (Widarjono, 2010:147). 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka metode penelitian yang dipakai dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

 

퐿푛
퐺퐶푂

1 − 퐺퐶푂
=  훽 +  훽 퐿퐷푅 + 훽 푅푂퐴+  훽 퐶퐴푅 + 훽  퐺푊푀 + 훽 푇퐸푁 + 훽 푅퐸푃 + 훽 푆퐼푍푒 + 휀 

Dimana:  

GCO = Going Concern Opinion 

 LDR = Loan Deposit Ratio  

 ROA = Return On Asset 

 CAR = Capital Adequacy Ratio  

 GWM = Giro Wajib Minimum 

 TEN = Tenure Kantor Akuntan Publik 
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 REP = Reputasi Auditor  

 SIZE = Size Perusahaan 

 휀       = error 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

IV.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

 Populasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

perbankan yang terdaftar di BEI, penelitian ini dapat disebut studi korelasional 

(correlational) dimana untuk menemukan jawaban atas persoalan yang dihadapi dan 

variabel penting yang berkaitan dengan masalah (Sekaran, 2007). 

 Sampel yang digunakan merupakan perusahaan perbankan yang listed di BEI 

periode tahun 2005 – 2010. Sampel perusahaan perbankan yang memenuhi kriteria sebanyak 

19 perusahaan selama 6 tahun berturut-turut, sehingga didapatkan pooling data n = 19 x 6 = 

114 observasi. Pemilihan sampel berdasarkan purposive sampling dimana dilihat dari 

kelengkapan datanya, laporan auditor independen serta perusahaan yang mengeluarkan 

laporan keuangan dan annual report secara konsisten dari tahun 2005-2010. Pengambilan 

sampel tercantum dalam Tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 

 Pemilihan Sampel Berdasarkan Metode Purposive Sampling 
 

Kriteria Sampel Jumlah 

Jumlah Sampel Awal 

Pengurangan Sampel Kriteria 1 

Perusahaan yang tidak ada laporan auditor independen 

Pengurangan Sampel Kriteria 2 

Perusahaan yang tidak mengeluarkan laporan keuangan secara konsisten 

dari tahun 2005 - 2010  

Pengurangan Sampel Kriteria 3 

Perusahaan yang tidak mengeluarkan annual report secara konsisten dari 

tahun 2005 – 2010  

35 

 

(0) 

 

(8) 

 

 

(8) 

Jumlah Sampel Akhir Perusahaan 19 

Sumber : Hasil olahan penulis  

 

Perusahaan perbankan yang menjadi objek penelitian secara rinci sebagai berikut : 

 

Tabel 4.2  

Sampel Penelitian 

 
No. Nama Perusahaan Kode Perusahaan Tanggal Listing 

1 PT Bank ICB Bumiputera Tbk BABP 22 Juli 2002 
2 PT Bank Central Asia Tbk BBCA 31 Mei 2000 
3 PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk BBNP 10 Januari 2010 
4 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BBRI 10 November 2003 
5 PT Bank Mutiara Tbk BCIC 25 Januari 1997 
6 PT Bank Danamon Indonesia Tbk BDMN 6 Desember 1989 
7 PT Bank Pundi Indonesia Tbk BEKS 13 Juli 2001 
8 PT Bank Kesawan Tbk BKSW 21 November 2002 
9 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk BMRI 14 Juli 2003 
10 PT Bank CIMB Niaga Tbk BNGA 29 November 1989 
11 PT Bank International Indonesia Tbk BNII 21 November 1989 
12 PT Bank Permata Tbk BNLI 15 Januari 1990 
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13 PT Bank Swadesi Tbk BSWD 1 Mei 2002 
14 PT Bank Victoria Indonesia Tbk BVIC 30 Juni 1999 
15 PT Bank Artha Graha International Tbk INPC 23 Agustus 1990 
16 PT Bank Mayapada International Tbk MAYA 29 Agustus 1997 
17 PT Bank Mega Tbk MEGA 17 April 2000 
18 PT Bank OCBC NISP Tbk NISP 20 Oktober 1994 
19 PT Bank PAN Indonesia Tbk PNBN 29 Desember 1982 

Sumber : Hasil Olahan Penulis 

 

IV.2 Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian 

IV.2.1 Pengujian Sampel 

IV.2.1.1 Uji Statistik Deskriptif 

Hasil statistik deskriptif pada tabel 4.3 menyajikan informasi antara 

lain nilai minimum, maksimum, standar deviasi, dan pada masing-masing 

variabel, baik variabel dependen maupun variabel independen. 

Tabel 4.3 

Statistik Deskriptif Penelitian 

Variabel Mean  Median Maximum Minimum Std. Dev 
GCO 0.140351 0.00 1.00 0.00 0.348884 
LDR 71.47377 75.82 103.88 21.35 16.64098 
ROA 0.933246 1.46 5.04 -52.09 5.420485 
CAR  16.54263 15.595 41.42 -22.29 7.150165 

GWM 8.003158 8.035 32.93 4.12 3.732968 
REP 0.640351 1.00 1.00 0.00 0.482016 
SIZE 68339265 27039034 4.50E+08 925671 1.01E+08 

TENURE 1.912281 2.00 6.00 1.00 1.101579 
Sumber : Output Eviews 6 

 

Berdasarkan hasil statistik deskriptif dari 114 sampel didapatkan hasil 

sebagai berikut : 
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1. Variabel dependen penelitian ini berupa variabel dicotomus yaitu dengan 0 

sebagai perusahaan yang tidak menerima opini audit going concern, 

sementara 1 sebagai perusahaan yang menerima opini audit going concern. 

2. Rata-rata Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah 16.543% dengan standar 

deviasi sebesar 7.1501%. nilai maksimum dari CAR sebesar 41.42% yang 

terdapat pada PT Bank Eksekutif Tbk tahun 2010, dan nilai minimum sebesar 

-22.29% yang terdapat pada PT. Bank Mutiara Tbk tahun 2008. 

3. Variabel Giro Wajib Minimum memiliki rata-rata sebesar 8.003% dengan 

standar deviasi 3.73%. Nilai maksimum variabel sebesar 32.93% terdapat 

pada PT Bank Eksekutif Tbk tahun 2010, sedangkan nilai minimum sebesar 

4.12% pada PT Bank CIMB Niaga Tbk. 

4. Variabel likuiditas diproksikan dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) 

memiliki nilai rata-rata sebesar 71.474% dengan standar deviasi 16.64%. 

LDR memiliki nilai maksimum 103.88% yang terdapat pada PT Bank 

Mayapada International Tbk tahun 2007, dan nilai minimum 21.35% pada PT 

Bank Mutiara Tbk tahun 2006. 

5. Variabel profitabilitas diproksikan dengan Return On Asset memiliki nilai 

rata-rata sebesar 0.933% dengan standar deviasi 5.420%. Nilai maksimum 

dari variabel tersebut 5.04% terdapat pada perusahaan PT Bank Rakyat 

Indonesia Tbk tahun 2005, sedangkan nilai minimumnya sebesar -52.09% 

pada PT Bank Mutiara Tbk tahun 2008 . 
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6. Variabel non keuangan Reputasi Auditor menggunakan variabel dicotomus 

atau dummy dengan 0 kantor akuntan publik non big four, dan 1 adalah 

kantor akuntan publik big four. 

7. Size perusahaan yang diproksikan dengan natural log dari aset perusahaan 

memiliki nilai rata-rata sebesar Rp.68.339.265 dan standar deviasi 1.01E+08. 

Nilai maksimum dari size perusahaan sebesar Rp.4.50E+08 terdapat pada PT 

Mandiri Tbk tahun 2010, dan nilai minimum sebesar Rp.925.671 pada 

perusahaan PT Swadesi Tbk tahun 2005. 

8. Tenure Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan seberapa lama KAP 

berinteraksi atau memiliki hubungan kerja dengan auditee nya yaitu 

perusahaan yang diaudit. Berdasarkan hasil statistik deskriptif diatas 

minimum KAP mengaudit perusahaan 1 tahun dan paling lama enam tahun 

pada PT Bank Swadesi Tbk dari tahun 2005 sampai 2010. 

 

Tabel 4.3 menyajikan deskripsi variabel penelitian yang digunakan 

oleh peneliti. Dari tabel tersebut terlihat bahwa nilai minimum dan 

maksimum dari tiap variabel berada jauh dari nilai rata-rata. Hal ini 

mengindikasikan bahwa secara umum terdapat perbedaan yang siginifikan 

rasio perusahaan yang mengalami masalah keuangan dengan perusahaan 

yang sehat. Hal tersebut dapat memberikan bukti bahwa rasio keuangan dan 

non keuangan dapat dijadikan sebagai indikator dalam menilai kesehatan 

suatu perusahaan. Sehingga hal tersebut dapat membantu auditor didalam 

mengaudit laporan keuangan dan memberikan penilaian mengenai going 
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concern perusahaan, sesuai dengan tanggung jawab perusahaan dalam 

menilai kelangsungan usaha kliennya.  

  IV.2.1.2 Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah suatu kondisi dimana adanya hubungan 

linear diantara variabel independen. Tujuan dari uji multikolinearitas adalah 

untuk menguji apakah di dalam model regresi terdapat hubungan yang 

signifikan diantara variabel independennya. Model yang baik adalah model 

yang tidak memiliki korelasi diantara variabel independennya (tidak terdapat 

hubungan). Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dengan uji 

multikolinearitas menghitung koefisien korelasi parsial antar variabel 

independen yang ditunjukkan pada tabel 4.4 berikut ini : 

Tabel 4.4 
Uji Multikolinearitas 

 
Sumber : Hasil Output Eviews 6 

Berdasarkan matriks korelasi tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa 

hubungan diantara variabel independen tidak terdapat hubungan 

multikolinearitas yang kuat sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

masalah multikolinearitas di dalam model regresi tersebut. 

  OPINI LDR ROA CAR GWM REP SIZE TENURE 
OPINI 1.000 -0.186 -0.387 -0.310 0.199 -0.487 -0.252 -0.129 
LDR -0.186 1.000 -0.113 -0.072 -0.464 0.121 -0.149 0.114 
ROA -0.387 -0.113 1.000 0.461 -0.045 0.280 0.216 0.081 
CAR -0.310 -0.072 0.461 1.000 0.229 0.246 0.038 0.208 

GWM 0.199 -0.464 -0.045 0.229 1.000 -0.006 0.073 -0.007 
REP -0.487 0.121 0.280 0.246 -0.006 1.000 0.466 0.090 
SIZE -0.252 -0.149 0.216 0.038 0.073 0.466 1.000 -0.060 

TENURE -0.129 0.114 0.081 0.208 -0.007 0.090 -0.060 1.000 
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 IV.2.2 Pengujian Hipotesis 

Binary logistic regression binomial dilakukan secara serentak maupun 

terpisah untuk keenam variabel. Metode yang digunakan adalah metode backward 

stepwise dan tingkat signifikasi yang digunakan adalah 5%. 

IV.2.2.1 Uji Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

Menilai keseluruhan model (overall model fit) dapat dilihat dari nilai 

Log likelihood pada Block Number = 0 dan pada Block Number = 1. Bila Log 

likelihood pada Block Number = 0 > Log likelihood pada Block Number = 1, 

maka dapat dikatakan model regresi tersebut baik. Sebaliknya, jika Log 

likelihood pada Block Number = 0 < Log likelihood pada Block Number = 1, 

maka dapat dikatakan model regresi tersebut tidak baik. 

Tabel 4.5 

Block Number = 0 

 
Iteration Historya,b,c 

Iteration -2 Log likelihood 

Coefficients 

Constant 

Step 0 1 94.576 -1.439 

2 92.501 -1.770 
3 92.477 -1.812 

4 92.477 -1.812 
a. Constant is included in the model. 
b. Initial -2 Log Likelihood: 92,477 
c. Estimation terminated at iteration number 4 
because parameter estimates changed by less than 
,001. 

 Sumber: Hasil Output SPSS 
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Tabel 4.6 

Block Number = 1 

 

 
 

 Sumber : Hasil Output SPSS 

 

 

 Sumber : Hasil Output SPSS 16 

Tabel 4.5 dan 4.6 merupakan tabel uji keseluruhan model (overall 

model fit). Penilaian dapat dilakukan dengan melihat angka awal atau initial -

2 Log likehood sebagai block number = 0, dan -2 Log likelihood block 

number = 1. Berdasarkan tabel 4.5 dan 4.6 diketahui bahwa nilai Log 

likelihood pada Block Number = 0 adalah 92.477, sedangkan nilai Block 

Number = 1 adalah 48.426, hasil tersebut menujukkan terjadi penurunan, 

sehingga dapat dikatakan model regresi tersebut baik, yang berarti variabel 

bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependennya. 

  IV.2.2.2 Uji G 

Pada uji G parameter yang digunakan adalah tabel Hosmers and 

Lemeshow’s Goodness of Fit Test yang bertujuan untuk menilai kelayakan 

atau kecukupan data pada model regresi. Nilai goodness of fit test melihat 

tingkat signifikansi pada uji Hosmer and Lemeshow yang harus lebih besar 

dari 0,05 untuk menerima Ho. 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 43.376a .350 .630 

6 48.426a .321 .577 

a. Estimation terminated at iteration number 8 because 

parameter estimates changed by less than ,001. 
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Tabel 4.7 

Hasil Uji G 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square Df Sig. 

1 6.588 8 .582 

6 6.859 8 .552 

Sumber : Output SPSS 16 

Pada tabel  4.7 menunjukkan nilai statistik tabel  Hosmer and 

Lemeshow Goodness of Fit.  Hasil uji G dari output SPSS didapatkan chi-

square sebesar 6.859 dengan probabilitas signifikansi 0.552 > 0.05 yang 

berarti bahwa model regresi yang diperoleh sudah fit. Dengan kata lain, tidak 

ditemukan adanya perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi 

dengan yang diamati sehingga model regresi ini layak digunakan untuk 

analisis selanjutnya.  

  IV.2.2.3 Omnibus Test of Model Coefficients 

Tabel 4.8 
Omnibus Test of Model Coefficients 
Omnibus Tests of Model Coefficients 

  Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 49.101 7 .000 

Block 49.101 7 .000 

Model 49.101 7 .000 

Step 6a Step -3.959 1 .047 

Block 44.051 3 .000 

Model 44.051 3 .000 

a. A negative Chi-squares value indicates that the Chi-

squares value has decreased from the previous step. 
 Sumber : Output SPSS 16 
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Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah variabel-variabel 

independen secara serentak berpengaruh terhadap variabel dependennya yaitu 

pemberian opini audit going concern.  

H0 : Tidak ada pengaruh secara bersama-sama antara variabel independen 

terhadap variabel dependen.  

H1 : Variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

variabel dependen 

 Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan nilai signifikansi (p-value) 

sebesar 0,000. Nilai p-value kemudian dibandingkan dengan taraf nyata 0,05 

menunjukkan bahwa H0 ditolak, sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel – 

variabel independennya secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel 

dependennya. 

IV.2.2.4 Uji Wald 

Parameter pada uji wald dapat dilihat dalam tabel Variabel in the 

Equation. Uji ini merupakan uji signifikansi parsial, yaitu menguji tiap-tiap 

variabel independen apakah berpengaruh nyata terhadap variabel dependen. 
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Tabel 4.9 

Hasil Analisis Regresi Logistik Uji Wald 

 
 

 Sumber : Hasil Output SPSS 16 

B

e

r

d

a

s

a

r

k

a 

 Sumber : Hasil Output SPSS 16 

Berdasarkan hasil output SPSS menggunakan metode backward 

stepwise dengan tingkat signifikansi (훼) 0.05 pada step 6, pada Tabel 4.9 

terlihat p-value (sig.) dan nilai wald dari tiap-tiap variabel independen 

terhadap variabel dependen. P-value variabel Loan to Deposit Ratio 

0.013 dengan nilai wald 6.152, p-value Capital Adequacy Ratio 0.003 

dengan nilai wald  8.895, p-value Return On Asset 0.000 dengan nilai 

wald 12.937.  

Variables in the Equation 

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

Step 1a LDR -.050 .027 3.398 1 .065 .951 

ROA -.592 .336 3.109 1 .078 .553 

CAR -.218 .111 3.841 1 .050 .804 

GWM -.022 .198 .012 1 .912 .978 

REP -1.186 1.404 .713 1 .398 .306 

SIZE -.464 .468 .980 1 .322 .629 

TENURE -.128 .483 .071 1 .790 .879 

Constant 13.237 7.765 2.906 1 .088 5.609E5 

Step 6a LDR -.061 .024 6.152 1 .013 .941 

ROA -.851 .237 12.937 1 .000 .427 

CAR -.313 .104 8.995 1 .003 .731 

Constant 7.430 2.546 8.519 1 .004 1.686E3 

a. Variable(s) entered on step 1: LDR, ROA, CAR, GWM, REP, SIZE, TENURE. 

ANALISIS PENGARUH..., Dhea Dwinata Hertanti, Ak.-IBS, 2011



90 
 

Menurut ketentuan Uji Wald, Ho ditolak jika nilai P-Value < α 

atau Wj > χ1
2, dari olah data SPSS di atas diperoleh: 

Tabel 4.10  

Penerimaan Hipotesis 

X P-value (sig.) α Wald χ1
2 Keputusan 

LDR 0.013 0.05 6.152 3.841 Ho ditolak 

CAR 0.003 0.05 8.895 3.841 Ho ditolak 

ROA 0.000 0.05 12.937 3.841 Ho ditolak 

   Sumber : Hasil Olahan Penulis 

a) Hasil Pengujian Hipotesis 1 

Hipotesis pertama penelitian ini menduga bahwa rasio 

Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh terhadap 

pemberian opini audit going concern (GCO), hipotesisnya 

adalah sebagai berikut: 

H0: Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) tidak berpengaruh 

terhadap pemberian opini audit going concern 

Ha: Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh terhadap 

pemberian opini audit going concern 

 Berdasarkan hasil analisis regresi logistik pada tabel 

4.9 dan tabel 4.10, dapat dilihat hasil dari uji wald, dengan 

level signifikansi 5%, variabel rasio Loan to Deposit Ratio 
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(LDR) memiliki nilai p-value  dan nilai wald sebesar 0.013 

dan 6.152. Nilai p-value rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) 

lebih kecil dari alpha-nya, yaitu 0.05 (0.013 < 0.05) dan nilai 

wald rasio capital adequacy ratio lebih besar dari chi-square-

nya sebesar  3.841 (6.152 > 3.841). 

 Dengan demikian pengujian menunjukkan H0 ditolak, 

sedangkan Ha diterima, yang artinya rasio Loan to Deposit 

Ratio (LDR) berpengaruh secara signifikan  terhadap 

pemberian opini audit going concern. 

b) Pengujian Hipotesis 2 

Hipotesis kedua penelitian ini menduga bahwa rasio 

Return On Asset (ROA) berpengaruh terhadap pemberian 

opini audit going concern (GCO), hipotesisnya adalah sebagai 

berikut: 

H0: Rasio Return On Asset (ROA) tidak berpengaruh terhadap 

pemberian opini audit going concern 

Ha: Rasio Return On Asset (ROA) berpengaruh terhadap 

pemberian opini audit going concern 

 Berdasarkan hasil analisis regresi logistik pada tabel 

4.9 dan tabel 4.10, dapat dilihat hasil dari uji wald, dengan 

level signifikansi 5%, variabel rasio Return On Asset (ROA) 

memiliki nilai p-value  dan nilai wald sebesar 0.000 dan 

12.937. Nilai p-value rasio Return On Asset (ROA) lebih kecil 
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dari alpha-nya, yaitu 0.05 (0.000 < 0.05) dan nilai wald rasio 

Return On Asset (ROA) lebih besar dari chi-square-nya 

sebesar  3.841 (12.937> 3.841). 

 Dengan demikian pengujian menunjukkan H0 ditolak, 

sedangkan Ha diterima, yang artinya rasio Return On Asset 

(ROA)  berpengaruh secara signifikan  terhadap pemberian 

opini audit going concern. 

c) Pengujian Hipotesis 3 

Hipotesis ketiga penelitian ini menduga bahwa rasio 

Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh terhadap 

pemberian opini audit going concern (GCO), hipotesisnya 

adalah sebagai berikut: 

H0: Capital Adequacy Ratio (CAR) tidak berpengaruh 

terhadap pemberian opini audit going concern 

Ha: Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh terhadap 

pemberian opini audit going concern 

 Berdasarkan hasil analisis regresi logistik pada tabel 

4.9 dan tabel 4.10, dapat dilihat hasil dari uji wald, dengan 

level signifikansi 5%, variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) 

memiliki nilai p-value  dan nilai wald sebesar 0.003 dan 

8.895. Nilai p-value Capital Adequacy Ratio (CAR) lebih 

kecil dari alpha-nya, yaitu 0.05 (0.003 < 0.05) dan nilai wald 
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Capital Adequacy Ratio (CAR) lebih besar dari chi-square-

nya sebesar  3.841 (8.895> 3.841). 

 Dengan demikian pengujian menunjukkan H0 ditolak, 

sedangkan Ha diterima, yang artinya Capital Adequacy Ratio 

(CAR) berpengaruh secara signifikan  terhadap pemberian 

opini audit going concern. 

 IV.2.2.5 Uji  Negelkerke R Square 

Tabel 4.11 

Uji  Negelkerke R Square 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 43.376a .350 .630 

6 48.426a .321 .577 

a. Estimation terminated at iteration number 8 because 

parameter estimates changed by less than ,001. 
Sumber : Hasil Output SPSS 

 Dari hasil pengolahan SPSS, diperoleh hasil seperti yang 

tampak pada tabel 4.11 dapat diketahui seberapa besar variabel 

independen dapat menjelaskan variabel dependen dalam model ini yaitu 

dari nilai negelkerke R square. Nilai negelkerke R square untuk model 

penelitian sebesar 0.577, dalam artian bahwa variabilitas variabel 

dependen yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen 
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sebesar 57.7%, sisanya 42.3% dapat dijelaskan oleh variabel 

independen lain yang tidak terdapat di dalam model penelitian. 

 IV.2.3 Binary Regression Logistic 

Berikut ini merupakan hasil pembahasan penelitian pengaruh Loan to 

Deposit Ratio (LDR), Return On Asset (ROA), dan Capital Adequacy Ratio (CAR), 

terhadap pemberian opini audit going cocern.  

Tabel 4.12 

Hasil Analisis Regresi Logistik 

 

 Sumber : Hasil Output SPSS 

Pada tabel 4.12 diatas, maka model regresi logistik dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Variables in the Equation 

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

Step 1a LDR -.050 .027 3.398 1 .065 .951 

ROA -.592 .336 3.109 1 .078 .553 

CAR -.218 .111 3.841 1 .050 .804 

GWM -.022 .198 .012 1 .912 .978 

REP -1.186 1.404 .713 1 .398 .306 

SIZE -.464 .468 .980 1 .322 .629 

TENURE -.128 .483 .071 1 .790 .879 

Constant 13.237 7.765 2.906 1 .088 5.609E5 
Step 6a LDR -.061 .024 6.152 1 .013 .941 

ROA -.851 .237 12.937 1 .000 .427 
CAR -.313 .104 8.995 1 .003 .731 
Constant 7.430 2.546 8.519 1 .004 1.686E3 

a. Variable(s) entered on step 1: LDR, ROA, CAR, GWM, REP, SIZE, TENURE. 
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퐿푛 = 7.430 – 0.061 LDR – 0.851 ROA – 0.313 CAR  

P(xi) merupakan model peluang mendapatkan opini audit going concern 

(GCO) yang dipengaruhi oleh faktor-faktor rasio Loan to Deposit Ratio (LDR), 

Return On Asset (ROA), dan Capital Adequacy Ratio (CAR). 1-GCO adalah peluang 

tidak mendapatkan opini audit going concern, sebagai kebalikan dari GCO. Oleh 

karena itu, 퐿푛  secara sederhana merupakan log dari perbandingan antara 

peluang mendapatkan opini audit going concern dengan peluang tidak mendapatkan 

opini audit going concern. Koefisien dalam persamaan ini menunjukkan pengaruh 

rasio loan to deposit ratio (LDR), return on asset (ROA), dan capital adequacy ratio 

(CAR) terhadap peluang mendapatkan opini audit going concern yang dibandingkan 

dengan peluang tidak mendapatkan opini audit going concern. 

 IV.2.4 Analisis Odds Ratio 

Analisis odds ratio merupakan rasio probabilitas dalam analisis regresi 

logistik yang menyatakan probabilitas ‘ya’ dengan probabilitas menyatakan ‘tidak’. 

Analisis odds ratio memperlihatkan kecenderungan pemberian opini audit going 

concern tiap-tiap variabel (faktor) yang diuji, yaitu rasio Loan to Deposit Ratio 

(LDR), Return On Asset (ROA), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar ψ kali.  

Pada regresi logistik analisis odds ratio dapat dilihat pada tabel  Exp (B) pada 

tabel hasil analisis regresi logistik dibawah ini: 
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Tabel 4.13 

Hasil Analisis Regresi Logistik Odds Ratio 

Step 6a LDR -0.061 0.024 6.152 1 0.013 0.941 
ROA -0.851 0.237 12.937 1 0 0.427 
CAR -0.313 0.104 8.995 1 0.003 0.731 
Constant 7.43 2.546 8.519 1 0.004 1.69E+03 

 Sumber : Hasil Output SPSS 16 

 

1) Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Hasil output SPSS diatas menunjukkan bahwa variabel rasio keuangan 

Loan to Deposit Ratio (LDR) dengan tingkat signifikansi 0.013 dan B = -

0.061 odds ratio yang diperoleh untuk rasio LDR = e-0.061= 0.914. 

Koefisien menunjukkan negatif yang artinya bahwa hubungan antara 

rasio LDR dengan penerimaan opini audit going concern berbanding 

terbaik, dimana jika LDR meningkat maka peluang untuk penerimaan 

opini audit going concern semakin kecil, begitu pula sebaliknya. Nilai 

odds ratio sebesar 0.914 artinya bahwa jika Loan to Deposit Ratio 

menurun sebesar 1% maka penerimaan opini audit going concern 

meningkat sebesar 0.914 kali. 

2) Return On Asset (ROA) 

Hasil output SPSS diatas menunjukkan bahwa variabel rasio keuangan 

Return On Asset (ROA) dengan tingkat signifikansi 0.00 dan B = -0.851 

odds ratio yang diperoleh untuk rasio ROA = e-0.851 = 0.427. Koefisien 

menunjukkan negatif yang artinya bahwa hubungan antara rasio ROA 
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dengan penerimaan opini audit going concern berbanding terbalik, 

dimana jika ROA menurun maka peluang untuk penerimaan opini audit 

going concern meningkat, begitu pula sebaliknya. Nilai odds ratio 

sebesar 0.427 artinya bahwa jika Return On Asset menurun sebesar 1% 

maka penerimaan opini audit going concern meningkat sebesar 0.427 

kali. 

 

3) Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Hasil output SPSS diatas menunjukkan bahwa variabel Capital Adequacy 

Ratio (CAR) dengan tingkat signifikansi 0.003 dan B = -0.313 odds ratio 

yang diperoleh untuk CAR= e-0.313 = 0.731. Koefisien menunjukkan 

negatif yang artinya bahwa hubungan antara Capital Adequacy Ratio 

dengan penerimaan opini audit going concern berbanding terbalik, 

dimana jika Capital Adequacy Ratio meningkat maka peluang untuk 

penerimaan opini audit going concern semakin kecil, begitu pula 

sebaliknya. Nilai odds ratio sebesar 0.731 artinya bahwa jika Capital 

Adequacy Ratio menurun sebesar 1% maka penerimaan opini audit going 

concern meningkat sebesar 0.731 kali. 

IV.2.5 Implikasi Manajerial 

1) Variabel LDR merupakan salah satu variabel yang ikut berpengaruh 

sebagai tolak ukur di dalam pemberian opini audit going concern. Loan to 

Deposit Ratio merupakan seberapa besar kemampuan bank di dalam 
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menyalurkan kreditnya kepada pihak ketiga dengan menggunakan alat-

alat likuid yang dimilikinya yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dimiliki 

oleh bank tidak termasuk giro dan deposito antar bank. Besar kecilnya 

tingkat LDR dapat berpengaruh terhadap profitabilitas yang di dapat oleh 

bank, sehingga ketika bank memiliki tingkat LDR yang rendah maka 

bank tersebut memiliki permasalahan dalam kondisi keuangan dan 

mendorong auditor di dalam memberikan opini audit going concern. 

Untuk meningkatkan tingkat likuiditas dari bank dengan lebih 

meningkatkan lagi kualitas penyaluran kreditnya dengan lebih aktif 

menyalurkan dana kepada masyarakat sampai pada batas yang ditetapkan 

oleh Bank Indonesia sebesar 85%-110% (PBI No.12/19/PBI/2010) PT 

Bank Mutiara Tbk dan PT Bank Eksekutif Tbk adalah termasuk 

perusahaan yang mendapatkan opini audit going concern, kedua 

perusahaan ini memiliki tingkat LDR yang lebih kecil yaitu pada tahun 

2005, 2006, 2007 sebesar 23.84%, 21,35%, dan 38.49%. 

2) Capital Adequacy Ratio (CAR) Merupakan salah satu alat pertimbangan 

yang dijadikan auditor sebagai tolak ukur didalam memberikan opini 

audit kepada perusahaan khususnya perbankan. Hal tersebut dikarenakan 

CAR adalah salah satu alat yang digunakan oleh Bank Indonesia sebagai 

indikator dalam menentukan tingkat kesehatan bank. Peraturan Bank 

Indonesia yang mengharuskan bank untuk menyimpan CAR minimal 8% 

dari Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) ternyata tidak 

mempengaruhi dalam hubungan antara pemberian opini audit going 
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concern. Kesadaran bank-bank di Indonesia akan pentingnya CAR 

membuat bank menyimpan dana yang jauh diatas peraturan Bank 

Indonesia. Namun bank yang memiliki nilai CAR dibawah rata-rata bank 

di Indonesia ternyata memiliki permasalahan di dalam kelangsungan 

hidup usahanya. Bank yang menetapkan nilai CAR yang lebih kecil 

memiliki cadangan untuk aktiva-aktiva yang memiliki resiko besar 

semakin kecil pula, karena CAR berfungsi sebagai menampung resiko 

kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Semakin tinggi CAR 

maka semakin baik kemampuan bank tersebut menanggung resiko dari 

setiap kredit atau aktiva produktif yang beresiko. Jika nilai CAR tinggi 

maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan 

memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas. PT Bank 

Bumiputera Tbk yang tidak mendapatkan opini audit going concern 

selama enam tahun masa penelitian memiliki CAR rata-rata sebesar 

16.50%, sementara PT Bank Mutiara Tbk dan PT Bank Eksekutif Tbk 

yang mendapatkan opini audit going concern selama enam kali berturut-

turut masa penelitian memiliki tingkat CAR yang jauh lebih kecil sebesar 

7.97% dan 14.96%. 

3) Return On Asset (ROA) merupakan variabel profitabilitas dimana suatu 

rasio untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan didalam 

mendapatkan keuntungan dengan menggunakan aset yang dimiliki bank 

tersebut. Sehingga rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas dan 

efisiensi bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Bank yang 
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memiliki nilai ROA yang rendah bahkan negatif cenderung mendapatkan 

opini audit going concern, karena bank tersebut kemungkinan 

mempunyai permasalahan keuangan, dimana nilai profit yang negatif 

mengindikasikan bahwa bank tersebut tidak mampu menggunakan aset 

atau aktiva yang dimilikinya untuk menghasilkan keuntungan. Bank 

Pundi memiliki Return On Asset (ROA) yang negatif selama enam tahun 

berturut-turut dan mendapatkan opini going concern selama enam tahun 

tersebut. Sementara bank yang kecenderungan memiliki nilai Return On 

Asset yang positif dan besar seperti Bank Central Asia tidak mendapatkan 

opini audit going concern. 

 

4) Giro Wajib Minimum merupakan giro yang harus disimpan oleh bank-

bank di Bank Indonesia. Variabel ini memiliki hubungan yang tidak 

signifikan negatif terhadap pemberian opini audit going concern oleh 

auditor. Hasil ini mungkin dilatarbelakangi dengan peraturan Bank 

Indonesia yang mengharuskan semua bank yang ada di Indonesia 

menyimpan GWM di BI tanpa melihat kondisi keuangan atau kondisi 

usaha dari bank tersebut. Sehingga variabel ini tidak dapat digunakan 

oleh auditor sebagai indikator dalam menilai kelangsungan usaha bank, 

hal tersebut dapat dilihat dari nilai Giro Wajib Minimum atau GWM bank 

berada diatas 5% yang artinya bahwa bank-bank di Indonesia telah 

memenuhi peraturan yang dibuat oleh Bank Indonesia. Bank – bank yang 

mendapatkan opini audit going concern tidak mendapatkan pengecualian 
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di dalam menyimpan giro wajib minimum di Bank Indonesia, hal tersebut 

dapat dilihat pada PT Bank Mutiara Tbk yang mendapatkan opini going 

concern pada tahun 2005-2010 namun tetap memiliki rata-rata nilai 

GWM sebesar 10.75%.  

5) Perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemberian 

opini audit going concern. Hal tersebut dapat dilatarbelakangi karena jika 

Kantor Akuntan Publik melakukan auditing suatu perusahaan tidak 

terpengaruh oleh apakah perusahaan tersebut merupakan perusahaan 

besar atau kecil yang akan mempengaruhi pemberian fee, karena jika 

auditing perusahaan besar maka kualitas audit yang dilakukan juga akan 

semakin besar. Hasil tersebut dapat dilihat pada PT. Bank Swadesi Tbk 

yang memiliki jumlah aset paling sedikit dibandingkan dengan bank lain 

ternyata tidak mendapatkan opini audit going concern. 

6) Tenure KAP tidak dijadikan pertimbangan didalam memberikan opini 

going concern, jika auditor merasa bahwa perusahaan tersebut terdapat 

masalah didalam kondisi keuangannya maka tetap akan mengeluarkan 

opini audit going concern tanpa melihat seberapa lama adanya perikatan 

kerja sama antara kantor akuntan publik dengan auditee. Tidak 

berpengaruhnya variabel tenure KAP dapat diakibatkan karena adanya 

Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan 

Publik yang merupakan penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan 

No. 423/KMK.06/2002 dan No. 359/KMK.06/2003. Dalam Peraturan 
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Menteri Keuangan tersebut terdapat pokok-pokok penyempurnaan 

peraturan mengenai pembatasan masa pemberian jasa bagi akuntan, 

laporan kegiatan, dan asosiasi profesi akuntan publik. Untuk pembatasan 

masa pemberian jasa bagi akuntan publik, sebelumnya KAP dapat 

memberikan jasa audit umum paling lama untuk 5 (lima) tahun buku 

berturut-turut kemudian diubah menjadi 6 (enam) tahun buku berturut-

turut. Penelitian ini dilakukan selama 6 (enam) tahun buku sehingga 

dengan adanya peraturan tersebut kemungkinan membuat variabel ini 

tidak berpengaruh. 

7) Reputasi Auditor tidak menjamin suatu perusahaan untuk mendapatkan 

opini audit yang wajar tanpa pengecualian. Dimana walaupun perusahaan 

tersebut diaudit oleh kantor akuntan publik Big Four tetap saja ada 

kemungkinan untuk mendapatkan opini audit going concern. Hal tersebut 

dikarenakan jika suatu perusahaan memilih kantor akuntan publik bukan 

berdasarkan apakah KAP tersebut dapat menjamin didapatnya opini wajar 

tanpa pengecualian. Bank yang diaudit oleh kantor akuntan publik Big 

Four adalah Bank Mutiara tahun 2010 namun tetap mendapatkan opini 

audit going concern. Sedangkan Bank Kesawan yang diaudit oleh kantor 

akuntan publik non Big Four tidak mendapatkan opini audit going 

concern. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

V.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh variabel-variabel keuangan dan non 

keuangan di perusahaan yang terdapat dalam sektor industri perbankan pada website resmi 

Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id. Variabel yang diambil dalam penelitian ini merupakan 

variabel keuangan yang menjadi indikator di dalam menilai tingkat kesehatan bank tersebut 

yaitu Loan to Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio, Giro Wajib Minimum, dan Return On 

Asset. Sementara variabel non keuangan yang diambil adalah variabel yang menurut penulis 

memiliki pengaruh terhadap variabel dependennya yaitu pemberian opini audit going 

concern, seperti tenure KAP, reputasi auditor dan size perusahaan. Hasil yang diperoleh dari 

pengujian Binary Logistic Regression dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Loan to Deposit Ratio berpengaruh signifikan negatif terhadap pemberian 

opini audit going concern oleh kantor akuntan publik. Semakin besar 

persentase likuiditas yang dimiliki perusahaan maka kondisi keuangan 

perusahaan semakin baik, jadi kemungkinan untuk mendapatkan opini audit 

going concern semakin kecil. Hal tersebut dikarenakan jika likuiditas yang 

dimiliki oleh bank semakin besar maka tingkat keuntungan yang didapat 

semakin besar pula, dan hal tersebut akan membuat kondisi perusahaan 

semakin baik. 
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2. Variabel solvabilitas yang diproksikan dengan Capital Adequacy Ratio 

memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap pemberian opini audit going 

concern terhadap perusahaan oleh kantor akuntan publik. Semakin besar nilai 

CAR maka semakin baik tingkat solvabilitas yang dimiliki oleh perusahaan, 

sehingga kemungkinan kantor akuntan publik untuk memberikan opini 

tentang kelangsungan hidup perusahaan semakin kecil. CAR berfungsi 

sebagai penampung resiko kerugian dari setiap kredit dan aktiva produktif, 

sehingga variabel ini dianggap sangat penting untuk menentukan 

kelangsungan hidup bank. 

3. Variabel profitabilitas Return On Asset (ROA)  memiliki pengaruh signifikan 

terhadap pemberian opini audit going concern. Return On Asset (ROA) 

merupakan variabel profitabilitas dimana suatu rasio untuk mengukur 

seberapa besar kemampuan perusahaan didalam mendapatkan keuntungan 

dengan menggunakan aset yang dimiliki bank tersebut. Semakin tinggi nilai 

ROA maka perusahaan tersebut semakin efisien didalam menggunakan aset 

nya guna menghasilkan keuntungan. 

4. Variabel kepatuhan Giro Wajib Minimum (GWM) tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap pemberian opini audit going concern. Hal tersebut 

dikarenakan Bank Indonesia telah menetapkan peraturan bahwa bank-bank di 

Indonesia wajib memenuhi GWM, sehingga variabel tersebut tidak 

mempengaruhi pemberian opini audit going concern. 

5. Variabel non keuangan reputasi auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pemberian opini audit going concern. Hal tersebut dikarenakan jika suatu 
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perusahaan memilih kantor akuntan publik bukan berdasarkan apakah KAP 

tersebut dapat menjamin didapatnya opini wajar tanpa pengecualian. 

6. Variabel size perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberian 

opini audit going concern. Auditor melakukan audit tidak berdasarkan ukuran 

besar kecilnya perusahaan yang berpengaruh terhadap fee yang akan di dapat, 

karena jika semakin besar perusahaan maka kualitas yang harus auditor 

berikan juga semakin besar. 

7. Variabel tenure KAP tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

pemberian opini audit going concern, hal ini mungkin dikarenakan adanya 

peraturan BAPEPAM yang mengharuskan adanya rotasi auditor setiap enam 

tahun buku berturut-turut. 

8. Variabel keuangan dan non keuangan secara bersama-sama memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap pemberian opini audit going concern. 

V.2 Saran 

 Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan bagi beberapa pihak sebagai 

berikut: 

1. Bagi Investor 

Investor diharapkan dapat lebih memperhatikan kondisi keuangan perusahaan 

seperti rasio Loan to Deposit Ratio (LDR), Return On Asset (ROA), dan 

Capital Adequacy Ratio (CAR) sebelum menanamkan modalnya di dalam 

perusahaan tersebut. Hal tersebut disebabkan karena perusahaan yang 

mendapatkan opini audit going concern merupakan perusahaan yang ada 
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kemungkinan akan mengalami kebangkrutan di kemudian hari yang akan 

menyebabkan nilai saham perusahaan tersebut turun secara drastis. 

2. Bagi Perusahaan 

Perusahaan sebaiknya lebih memperhatikan rasio-rasio keuangan seperti 

rasio Loan to Deposit Ratio (LDR), Return On Asset (ROA), dan Capital 

Adequacy Ratio (CAR)  yang dapat dijadikan sebagai indikator dalam 

menentukan kinerja perusahaan, sehingga perusahaan lebih memahami 

kondisi dari perusahaan dan terhindar dari opini audit yang tidak baik.  

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

1. Penelitian ini menggunakan variabel keuangan yang disarankan oleh Bank 

Indonesia sesuai dengan surat edaran BI, penelitian selanjutnya diharapkan 

dapat menambah variabel lain yang kemungkinan dapat mempengaruhi 

penerbitan opini audit going concern.  

2. Penelitian juga dilakukan dalam rentang waktu 2005 – 2010 sehingga 

memungkinkan untuk krisis 2008 dapat mempengaruhi hasil penelitian, 

penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah tahun penelitian dan 

mengubah sektor perbankan menjadi sektor lain misalnya manufaktur. 

3. Penelitian yang menggunakan variabel Tenure KAP diharapkan 

menambah tahun penelitian menjadi 7 tahun sehingga pengaruh dari 

variabel tersebut menjadi lebih terlihat terhadap pemberian opini going 

concern. 
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DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1 

Paduan untuk mempertimbangkan pernyataan pendapat atau pernyataan tidak 

memberikan pendapat dalam hal auditor menghadapi masalah kesangsian atas kemampuan 

entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. 
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Lampiran 2 

Pertimbangan auditor Independen tentang dampak memburuknya kondisi Indonesia 

terhadap kelangsungan hidup entitas. 
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Lampiran 3 

 
Logistic Regression 
 

Case Processing Summary 

Unweighted Casesa N Percent 

Selected Cases Included in Analysis 114 100.0 

Missing Cases 0 .0 

Total 114 100.0 

Unselected Cases 0 .0 

Total 114 100.0 

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of 

cases. 

 
 

Dependent Variable 
Encoding 

Original 

Value Internal Value 

NGCO 0 

GCO 1 

 
 
Block 0: Beginning Block 
 

Iteration Historya,b,c 

Iteration -2 Log likelihood 

Coefficients 

Constant 

Step 0 1 94.576 -1.439 

2 92.501 -1.770 

3 92.477 -1.812 

4 92.477 -1.812 

ANALISIS PENGARUH..., Dhea Dwinata Hertanti, Ak.-IBS, 2011



115 
 

 
Classification Tablea,b 

 

Observed 

Predicted 

 GCO Percentage 

Correct  NGCO GCO 

Step 0 GCO NGCO 98 0 100.0 

GCO 16 0 .0 

Overall Percentage   86.0 

a. Constant is included in the model.   

b. The cut value is ,500    

 
 
Block 1: Method = Backward Stepwise (Wald) 
 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

  Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 49.101 7 .000 

Block 49.101 7 .000 

Model 49.101 7 .000 

Step 6a Step -3.959 1 .047 

Block 44.051 3 .000 

Model 44.051 3 .000 

a. A negative Chi-squares value indicates that the Chi-

squares value has decreased from the previous step. 

 
 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 43.376a .350 .630 

6 48.426a .321 .577 
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Model Summary 

Step -2 Log likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 43.376a .350 .630 

6 48.426a .321 .577 

a. Estimation terminated at iteration number 8 because 

parameter estimates changed by less than ,001. 

 
 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 6.588 8 .582 

6 6.859 8 .552 

 
 

Classification Tablea 

 

Observed 

Predicted 

 GCO Percentage 

Correct  NGCO GCO 

Step 1 GCO NGCO 94 4 95.9 

GCO 7 9 56.2 

Overall Percentage   90.4 

Step 6 GCO NGCO 97 1 99.0 

GCO 8 8 50.0 

Overall Percentage   92.1 

a. The cut value is ,500    

 
 

Variables in the Equation 

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

Step 1a LDR -.050 .027 3.398 1 .065 .951 

ROA -.592 .336 3.109 1 .078 .553 
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CAR -.218 .111 3.841 1 .050 .804 

GWM -.022 .198 .012 1 .912 .978 

REP -1.186 1.404 .713 1 .398 .306 

SIZE -.464 .468 .980 1 .322 .629 

TENURE -.128 .483 .071 1 .790 .879 

Constant 13.237 7.765 2.906 1 .088 5.609E5 

Step 6a LDR -.061 .024 6.152 1 .013 .941 

ROA -.851 .237 12.937 1 .000 .427 

CAR -.313 .104 8.995 1 .003 .731 

Constant 7.430 2.546 8.519 1 .004 1.686E3 

a. Variable(s) entered on step 1: LDR, ROA, CAR, GWM, REP, SIZE, TENURE. 

 
 

Variables not in the Equation 

   Score df Sig. 

Step 6a Variables GWM .842 1 .359 

REP 3.735 1 .053 

SIZE 3.803 1 .051 

TENURE .112 1 .738 

Overall Statistics 4.668 4 .323 

a. Variable(s) removed on step 5: SIZE.   
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Lampiran 4 

 
PERUS TAHUN y LDR ROA CAR GWM REP  SIZE TENURE 
BABP 2005 0.00 80.6 1.24 10.37 7.68 1.00 15.28 1 
  2006 0.00 87.42 0.26 12.91 7.28 1.00 15.5 2 
  2007 0.00 84.5 0.57 11.86 9.33 1.00 15.66 3 
  2008 0.00 90.44 0.09 11.78 5.19 1.00 15.65 1 
  2009 0.00 89.64 0.18 39.47 5.86 1.00 15.76 2 
  2010 0.00 84.96 0.24 12.63 9.33 1.00 18.59 3 
BBCA 2005 0.00 41.8 3.4 21.5 16.15 1.00 18.83 1 
  2006 0.00 40.3 3.8 22.1 15.45 1.00 18.99 2 
  2007 0.00 43.6 3.3 19.2 12.14 1.00 19.2 3 
  2008 0.00 53.8 3.4 15.8 5.1 1.00 19.32 1 
  2009 0.00 50.3 3.4 15.3 5.16 1.00 19.46 2 
  2010 0.00 55.2 3.5 13.5 8.15 1.00 19.6 3 
BBNP 2005 1.00 57.03 1.59 10.78 6.25 0.00 14.86 1 
  2006 1.00 54.83 1.44 16.64 5.45 0.00 15.02 1 
  2007 0.00 49.39 1.29 17 8.34 0.00 15.14 2 
  2008 0.00 66.12 1.17 14.04 7.69 0.00 15.12 3 
  2009 0.00 73.64 1.02 12.56 5.54 0.00 15.18 1 
  2010 0.00 80.41 1.4 12.94 8.21 1.00 15.48 1 
BBRI 2005 0.00 77.83 5.04 15.29 9.55 1.00 18.63 1 
  2006 0.00 72.53 4.36 18.82 12.34 1.00 18.86 2 
  2007 0.00 68.8 4.61 15.84 22.09 1.00 19.13 1 
  2008 0.00 79.93 4.18 13.18 5.57 1.00 19.32 1 
  2009 0.00 80.88 3.73 13.2 5.9 1.00 19.57 2 
  2010 0.00 75.17 4.64 13.76 8.05 1.00 19.82 3 
BCIC 2005 1.00 23.84 0.22 8.08 5.78 0.00 16.15 1 
  2006 1.00 21.35 0.38 11.66 5.85 0.00 16.23 1 
  2007 1.00 38.49 0.37 15.91 5.14 0.00 16.28 1 
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  2008 1.00 93.16 -52.09 -22.29 5.06 0.00 15.54 1 
  2009 1.00 81.66 3.84 10.02 5.1 0.00 15.83 2 
  2010 1.00 70.86 2.39 11.16 8.11 0.00 16.19 3 
BDMN 2005 0.00 80.8 3.1 22.7 8.05 1.00 18.03 1 
  2006 0.00 75.51 1.78 20.8 8.14 1.00 18.22 2 
  2007 0.00 88.05 2.43 20.3 8.29 1.00 18.31 3 
  2008 0.00 86.4 1.52 15.4 5.07 1.00 18.49 1 
  2009 0.00 88.76 1.5 20.7 5.11 1.00 18.41 2 
  2010 0.00 93.82 2.79 16 8.26 1.00 18.59 3 
BEKS 2005 1.00 83.6 -2.99 9.71 6.27 0.00 14.22 1 
  2006 1.00 74.8 -0.96 9.37 8.05 0.00 14.11 2 
  2007 1.00 78.06 0.13 11.91 7.07 0.00 14.12 3 
  2008 1.00 71.04 -2 9.34 5.1 0.00 14.22 1 
  2009 1.00 79.22 -7.88 8.02 5.16 0.00 14.17 2 
  2010 1.00 52.83 -12.9 41.42 32.93 0.00 14.26 3 
BKSW 2005 1.00 55.4 0.3 14.34 9.48 0.00 14.23 1 
  2006 0.00 69.5 0.36 9.43 8.48 0.00 14.53 2 
  2007 0.00 68.46 0.35 10.36 8.19 0.00 14.6 3 
  2008 0.00 74.66 0.23 10.43 5.05 0.00 14.58 1 
  2009 0.00 66.97 0.3 12.56 5.09 0.00 14.67 1 
  2010 0.00 71.65 0.17 10.72 8.12 0.00 14.77 2 
BMRI 2005 0.00 51.7 0.5 23.7 11.3 1.00 19.39 1 
  2006 0.00 57.2 1.1 25.3 11.73 1.00 19.4 1 
  2007 0.00 54.3 2.3 21.1 11 1.00 19.58 2 
  2008 0.00 59.2 2.5 15.7 5.47 1.00 19.7 1 
  2009 0.00 61.4 3 15.6 5 1.00 19.79 1 
  2010 0.00 67.6 3.4 14.7 8 1.00 19.92 2 
BNGA 2005 0.00 62.93 2.01 18.32 8.22 1.00 18.07 1 
  2006 0.00 68.54 2.09 18.88 8.62 1.00 18.2 2 
  2007 0.00 79.3 2.49 17.03 8.74 1.00 18.36 1 
  2008 0.00 87.84 1.1 15.59 4.12 1.00 18.45 1 
  2009 0.00 95.11 2.1 13.59 5.12 1.00 18.49 2 
  2010 0.00 88.04 2.75 13.24 8.3 1.00 18.78 3 

BNII 2005 0.00 60.31 1.68 21.74 10.33 1.00 17.73 1 
  2006 0.00 70.01 1.17 23.34 10.14 1.00 17.77 2 
  2007 0.00 88.01 0.65 20.19 6.56 1.00 17.81 1 
  2008 0.00 86.53 1.23 19.44 6.23 1.00 17.86 2 
  2009 0.00 82.93 -0.05 14.71 5.27 1.00 17.93 1 
  2010 0.00 89.03 1.01 12.65 8.15 1.00 18.13 2 
BNLI 2005 0.00 78.5 1.2 9.8 8.31 1.00 17.36 1 
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  2006 0.00 83.1 1.2 13.5 8.04 1.00 17.45 2 
  2007 0.00 88 1.9 13.3 8.32 1.00 17.47 1 
  2008 0.00 81.8 1.7 10.8 5.2 1.00 17.81 1 
  2009 0.00 90.6 1.4 12.2 5.2 1.00 17.84 2 
  2010 0.00 87.5 1.9 14.1 8.2 1.00 18.12 3 
BSWD 2005 0.00 55.36 2.06 24.06 8.52 1.00 13.74 1 
  2006 0.00 54.89 1.28 26.55 8.06 1.00 13.79 2 
  2007 0.00 62.16 1.17 20.66 8.32 1.00 13.97 3 
  2008 0.00 83.11 2.53 33.27 5.11 1.00 14.12 4 
  2009 0.00 81.1 3.53 32.9 5.08 1.00 14.25 5 
  2010 0.00 87.36 2.93 26.91 8.24 0.00 14.27 6 
BVIC 2005 0.00 41.2 1.46 20.28 7.25 0.00 14.56 1 
  2006 0.00 51.94 1.76 20.27 8.35 0.00 14.88 1 
  2007 0.00 55.92 1.64 15.43 9.15 0.00 15.48 2 
  2008 0.00 53.46 0.88 22.77 5.16 0.00 15.54 3 
  2009 0.00 50.43 1.1 16.86 5.02 0.00 15.81 4 
  2010 0.00 40.22 1.71 10.8 8.63 0.00 16.15 1 
INPC 2005 1.00 85.4 0.34 11.14 7.05 0.00 16.2 1 
  2006 0.00 79.52 0.4 11.38 7.34 0.00 16.22 1 
  2007 0.00 82.22 0.25 12.24 7 0.00 16.24 2 
  2008 0.00 93.47 0.34 14.93 5 0.00 16.37 3 
  2009 0.00 84.04 0.44 13.87 5.06 0.00 16.55 1 
  2010 0.00 76.13 0.76 14.52 8.08 0.00 16.65 2 
MAYA 2005 0.00 82.35 0.84 14.24 7.36 0.00 14.96 1 
  2006 0.00 85.35 1.55 13.82 7.21 0.00 15.12 1 
  2007 0.00 103.88 1.46 29.95 6.31 0.00 15.31 1 
  2008 0.00 100.22 1.27 23.69 5.33 0.00 15.52 1 
  2009 0.00 83.77 0.9 17.05 5.14 0.00 15.85 2 
  2010 0.00 78.38 1.22 20.4 8.03 0.00 16.13 3 
MEGA 2005 0.00 51.25 1.25 11.12 10.07 1.00 17.04 1 
  2006 0.00 42.7 0.88 15.73 11.15 1.00 17.25 2 
  2007 0.00 46.74 2.33 11.84 11 1.00 17.37 3 
  2008 0.00 64.67 1.98 16.09 5.33 1.00 17.37 4 
  2009 0.00 56.82 1.77 18.84 7.55 1.00 17.37 1 
  2010 0.00 56.03 2.45 14.78 8.06 1.00 17.82 2 
NISP 2005 0.00 77.62 1.52 19.71 8.14 1.00 16.82 1 
  2006 0.00 82.17 1.55 17.07 8.14 1.00 17 2 
  2007 0.00 89.14 1.31 16.15 8.14 1.00 17.18 3 
  2008 0.00 76.69 1.54 17.01 5.14 1.00 17.35 4 
  2009 0.00 72.39 1.79 18 5.17 1.00 17.43 5 
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  2010 0.00 77.96 1.09 16.04 8.16 1.00 17.61 6 
PNBN 2005 0.00 55.17 2.27 28.72 5.65 1.00 17.42 1 
  2006 0.00 80.47 2.78 29.47 7.95 1.00 17.52 2 
  2007 0.00 92.36 3.14 21.58 5 1.00 17.79 1 
  2008 0.00 78.93 1.75 20.31 5.02 1.00 17.98 2 
  2009 0.00 73.31 1.78 21.79 5.02 1.00 18.17 1 
  2010 0.00 74.22 1.87 16.58 8.11 1.00 18.51 2 

 

Lampiran 5 

Proporsi Perusahaan 
 

Keterangan Jumlah 
Tahun 2005   
1. Laporan Keuangan Going Concern 5 
2. Laporan Keuangan Non Going Concern 14 
    
Tahun 2006   
1. Laporan Keuangan Going Concern 3 
2. Laporan Keuangan Non Going Concern 15 
    
Tahun 2007   
1. Laporan Keuangan Going Concern 2 
2. Laporan Keuangan Non Going Concern 17 
    
Tahun 2008   
1. Laporan Keuangan Going Concern 2 
2. Laporan Keuangan Non Going Concern 17 
    
Tahun 2009   
1. Laporan Keuangan Going Concern 2 
2. Laporan Keuangan Non Going Concern 17 
    
Tahun 2010   
1. Laporan Keuangan Going Concern 2 
2. Laporan Keuangan Non Going Concern 17 

    

Total Laporan Keuangan Going Concern 16 
Total Laporan Keuangan Non Going Concern 98 
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Proporsi Perbandingan LK  Going Concern 14.04% 
Proporsi Perbandingan LK Non Going Concern 85. 96% 

Total 100% 
  Sumber : Hasil Olahan Penulis 
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