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ABSTRACT 

The purpose of this is study is to determine the effect of financial information 

(Return on Asset, Capital Adequacy Ratio, Loan to Deposit Ratio) and non financial 

information (size of CPA firm and size of the firm). The sample of this study are listed 

companies in banking industry in Indonesia Stock Exchange for the year 2008-2013. 

This study uses purposive sampling method. 

The independent variables on this study are Return on Asset, Capital Adequacy 

Ratio, Loan to Deposit Ratio, size of CPA firm and size of the firm. Going concern audit 

opinion is used as dependent variable and measured by using dummy variable. 

The result of hypothesis testing showed : (1) Return on Asset and size of the firm 

have significantly negative effect on going concern audit opinion, (2) Capital Adequacy 

Ratio, Loan to Deposit Ratio, size of CPA firm do not have significant effect on going 

concern audit opinion. Simultaneously, ROA, CAR LDR, size of CPA firm and size of the 

firm have significant effect on going concern audit opinion. 

Keywords: Return on Asset, Capital Adequacy Ratio, Loan to Deposit Ratio, going 

concern audit opinion, CPA firm, firm size, profitability, solvability, liquidity 
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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efek dari faktor keuangan 

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

faktor non keuangan (ukuran kantor akuntan publik (KAP) dan ukuran perusahaan). 

Sampel dari penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2008-2013. Penelitian ini menggunakan metode purposive 

sampling. 

Variabel independen dari penelitian ini adalah ROA, CAR, LDR, ukuran KAP, 

dan ukuran perusahaan. Opini audit going concern digunakan sebagai variabel dependen 

dan diukur menggunakan variabel dummy. 

Hasil dari pengujian hipotesis menunjukan bahwa: (1) ROA dan ukuran 

perusahaan memiliki efek yang negatif signifikan terhadap opini audit going concern, (2) 

CAR, LDR, dan ukuran KAP tidak memiliki efek yang signifikan terhadap opini audit 

going concern. Secara simultan, ROA, CAR, LDR, ukuran KAP, dan ukuran perusahaan 

memiliki efek yang signifikan terhadap opini audit going concern.  

Kata kunci : return on asset, capital adequacy ratio, loan to deposit ratio, opini audit 

going concern, ukuran kantor akuntan publik, ukuran perusahaan, profitabilitas, 

solvabilitas, likuiditas 

 

 

PENGARUH FAKTOR ..., IRISA ANINDITA, Ak.-IBS, 2014



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam menentukan keputusan untuk berinvestasi pada suatu perusahaan, 

calon investor harus mengetahui mengenai kondisi perusahaan tersebut. Terutama 

mengenai kelangsungan hidup atau going concern dari perusahaan yang akan 

dijadikan tempat berinvestasi. kondisi perusahaan bisa dilihat oleh calon investor dari 

laporan keuangan perusahaan tersebut. Karena dari laporan keuangan, calon investor 

dapat melihat bagaimana kondisi keuangan perusahaan dan dapat juga melihat opini 

yang diberikan oleh auditor terhadap perusahaan tersebut. Selain berguna untuk calon 

investor, laporan keuangan yang sudah di audit juga berguna untuk investor yang 

sudah menginvestasikan dana nya di perusahaan tersebut.  

Opini auditor dianggap sebagai pendapat yang diberikan oleh pihak yang 

independen sehingga opini auditor sangat penting untuk pengambilan keputusan 

dalam sebuah perusahaan, yaitu keputusan untuk berinvestasi maupun untuk menarik 

investasinya dari perusahaan tersebut. Menurut Susanto (2009), auditor memiliki 

peran yang sangat penting untuk menjembatani antara kepentingan investor sebagai 

pengguna laporan keuangan dan kepentingan perusahaan sebagai penyedia laporan 

keuangan. Data perusahaan akan lebih mudah dipercaya oleh investor dan pemakai 
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laporan keuangan lainnya apabila laporan keuangan tersebut mencerminkan kinerja 

dan kondisi perusahaan dan telah mendapat pernyataan wajar dari auditor yang 

diungkapkan melalui opini audit.  

Akan tetapi dalam kenyataannya, untuk memberikan opini audit going 

concern kepada suatu perusahaan bukan suatu hal yang mudah bagi auditor. Sehingga 

banyak auditor yang mengalami dilema antara moral dan etika dalam memberikan 

opini audit going concern. Penyebabnya adalah hipotesis self fulfilling prophecy yang 

menyatakan bahwa apabila auditor memberikan opini going concern, maka 

perusahaan akan menjadi lebih cepat bangkrut karena banyak investor yang 

membatalkan investasinya atau kreditur yang menarik dananya (Venuti, 2007). 

Opini audit yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya pernah terjadi di 

Indonesia, yaitu Bank Summa yang di likuidasi pada awal tahun 1990-an. Padahal 

opini audit Bank Summa adalah unqualified opinion (Hani et al, 2003). Dari sekitar 

200 bank yang ada di Indonesia, terdapat 16 bank yang telah dilikuidasi pemerintah 

per 1 November 1997, 38 bank yang dibekukan kegiatan kliringnya, serta 10 bank 

yang juga dibekukan per Agustus 1998. Jika ditotal terdapat sekitar 64 bank yang 

dilikuidasi atau dibekukan kegiatan operasinya. Jumlah ini sekitar 30% dari 200an 

bank yang ada di Indonesia. kondisi ini sangat memukul perbankan nasional (Hani et 

al, 2003).  
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Untuk menguji kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan 

hidupnya, bisa dilakukan dengan cara melihat faktor keuangan dan non keuangan dari 

perusahaan tersebut. Faktor keuangan suatu perusahaan dapat dilihat dari rasio 

keuangannya. Rasio yang dimaksud adalah rasio yang berkaitan dengan profitabilitas, 

solvabilitas dan likuiditas. Rasio profitabilitas menunjukan profit yang didapat oleh 

perusahaan. Rasio solvabilitas menunjukan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka panjangnya, sedangkan rasio likuiditas menunjukan kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Ketiga rasio ini bisa 

menggambarkan secara singkat tentang kondisi perusahaan. 

Penelitian mengenai pengaruh rasio keuangan terhadap opini audit going 

concern sudah pernah diteliti oleh Hani, Cleary dan Mukhlasin (2003), mereka 

menggunakan rasio keuangan sebagai variabel independen, yaitu Quick Ratio (QR), 

Banking Ratio (BR), Return On Asset (ROA), Interest Margin of Loans (IML), 

Capital Ratio (CR) dan Capital Adequacy Ratio (CAR). Dari hasil penelitian 

tersebut, dapat diketahui bahwa QR, ROA dan IML berpengaruh signifikan terhadap 

pemberian opini audit going concern oleh auditor. Sedangkan BR, CR, dan CAR 

tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit going concern. Pada penelitian 

terdahulu, kebanyakan sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur, 

sehingga para peneliti sebelumnya menggunakan Quick Ratio (QR) untuk 

menghitung likuiditas, akan tetapi karena sampel yang digunakan peneliti adalah 

perusahaan perbankan, maka peneliti menggunakan variabel Loan to Deposit Ratio 
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untuk menghitung likuiditas sebuah bank. Perbedaan variabel dan sampel ini dapat 

dijadikan research gap dari penelitian terdahulu. 

Selain menggunakan rasio keuangan, kondisi perusahaan bisa juga dilihat dari 

faktor-faktor non keuangan. Seperti audit tenure, reputasi auditor, ukuran perusahaan, 

opini tahun sebelumnya, kualitas audit, dan masih banyak lagi. Penelitian mengenai 

pengaruh faktor-faktor non keuangan terhadap opini audit sudah pernah diteliti oleh 

Junaidi dan Jogiyanto Hartono (2010). Faktor non keuangan yang digunakan pada 

penelitian itu adalah audit tenure, reputasi auditor, disclosure dan ukuran perusahaan. 

Dari penelitian tersebut diketahui bahwa audit tenure, reputasi auditor, dan disclosure 

berpengaruh signifikan terhadap opini audit going concern yang diberikan oleh 

auditor. Sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap opini 

audit going concern.  

Penelitian mengenai faktor keuangan dan non keuangan yang mempengaruhi 

pemberian opini audit going concern juga sudah banyak dilakukan. Hani et al. (2003) 

mengatakan ada beberapa variabel keuangan yang signifikan mempengaruhi opini 

going concern, ada yang tidak signifikan. Puspitasari dan Cahyono (2012) dan 

Susanto (2009) mengatakan bahwa kondisi keuangan perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap opini audit going concern. Sedangkan penelitian yang dilakukan 

oleh Kartika (2012), Rahayu (2007), dan Januarti (2009) mengatakan bahwa kondisi 

keuangan perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberian opini audit 

going concern oleh auditor.  
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Masalah opini audit going concern merupakan masalah yang masih menarik 

untuk diteliti karena laporan keuangan yang sudah di audit sangat penting untuk 

investor sebagai acuan untuk mengambil keputusan berinvestasi di pasar modal. 

Sehingga investor tidak salah dalam mengambil keputusan yang terkait dengan 

kelangsungan hidup perusahaannya. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, 

maka penulis mengambil judul “PENGARUH FAKTOR KEUANGAN DAN NON 

KEUANGAN TERHADAP OPINI AUDIT GOING CONCERN (STUDI 

EMPIRIS PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BEI 

PERIODE 2008-2013)” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa opini audit terhadap 

laporan keuangan sebuah entitas sangat penting. Oleh karena itu, auditor harus sangat 

berhati-hati dalam mengaudit sebuah entitas dan mengeluarkan opininya karena opini 

auditor itu sendiri dapat mempengaruhi kelangsungan hidup sebuah perusahaan.  

Apabila auditor memberikan opini going concern kepada suatu entitas, ada 

kemungkinan besar entitas tersebut semakin cepat bangkrut. Hal ini disebabkan 

karena para investor yang melihat opini audit going concern pasti akan langsung 

menarik investasinya. Oleh karena itu sangat penting untuk mengetahui faktor-faktor 

apa sajakah yang mempengaruhi keputusan auditor untuk memberikan opini audit 

going concern. Faktor keuangan yang banyak digunakan adalah rasio likuiditas, rasio 

profitabilitas dan rasio solvabilitas. Selain faktor keuangan, auditor juga 
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mempertimbangkan faktor non keuangan dalam memberikan opini audit going 

concern. Faktor non keuangan yang banyak digunakan adalah ukuran KAP dan 

ukuran perusahaan. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Setelah melakukan identifikasi masalah, maka akan dilakukan pembatasan 

masalah terkait  dengan penelitian : 

1. Industri perbankan yang terdaftar di BEI selama periode waktu 2008-2013 

(6 tahun). 

2. Perusahaan yang memiliki laporan keuangan lengkap yang dapat diakses 

oleh peneliti. 

3. Rasio profitabilitas dihitung dengan Return on Asset 

4. Rasio solvabilitas dihitung dengan Capital Adequacy Ratio 

5. Rasio likuiditas dihitung dengan Loan to Deposit Ratio 

6. Faktor-faktor non keuangan akan diukur dengan menggunakan ukuran 

KAP dan ukuran perusahaan.  

1.4 Perumusan Masalah 

1. Apakah Return on Asset berpengaruh negatif terhadap opini audit going 

concern?  

2. Apakah Capital Adequacy Ratio berpengaruh negatif terhadap opini audit 

going concern?  
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3. Apakah Loan to Deposit Ratio berpengaruh negatif terhadap opini audit 

going concern?  

4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap opini audit going 

concern?  

5. Apakah ukuran KAP berpengaruh positif terhadap opini audit going 

concern?  

6. Apakah faktor keuangan dan non keuangan secara bersama-sama memiliki 

pengaruh terhadap opini audit going concern? 

1.5 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah Return on Asset berpengaruh negatif terhadap 

opini audit going concern. 

2. Untuk mengetahui apakah Capital Adequacy Ratio berpengaruh negatif 

terhadap opini audit going concern. 

3. Untuk mengetahui apakah Loan to Deposit Ratio berpengaruh negatif 

terhadap opini audit going concern. 

4. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh negatif 

terhadap opini audit going concern. 

5. Untuk mengetahui apakah ukuran KAP berpengaruh positif terhadap opini 

audit going concern. 

6. Untuk mengetahui apakah faktor keuangan dan non keuangan secara 

bersama-sama memiliki pengaruh terhadap opini audit going concern. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada: 

1. Investor, untuk memberikan informasi kepada investor bahwa opini audit 

yang diberikan oleh KAP terhadap perusahaan telah memperhatikan 

kelangsungan hidup perusahaan. 

2. Perusahaan, untuk memberikan masukan kepada manajemen bahwa 

laporan keuangan yang diaudit oleh KAP benar-benar memperhatikan 

kondisi sebenarnya dari perusahaan. 

3. Ilmu pengetahuan, agar bisa menjadi referensi dan sumbangan konseptual 

bagi peneliti sejenis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam 

perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan khususnya di bidang 

perbankan 

1.7 Sistematika Penulisan 

BAB I : Pendahuluan 

Membahas mengenai gambaran umum penelitian yang mencakup latar 

belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.  
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BAB II : Tinjauan Pustaka  

Berisi pemaparan teori-teori yang menunjang penelitian, termasuk 

hasil penelitian sebelumnya, pengembangan kerangka pemikiran dan 

membangun hipotesis penelitian yang akan diteliti. 

BAB III : Metodologi Penelitian 

Berisi uraian variabel penelitian dan definisi operasionalnya, populasi 

dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini. 

BAB IV : Analisis dan Pembahasan 

Bab ini menjelaskan gambaran objek penelitian dan hasil penelitian 

yang dilakukan dan menganalisis hasil penelitian tersebut. 

BAB V : 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 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Agensi (Agency Theory) 

Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori agensi menggambarkan adanya 

hubungan kontrak antara agen (manager) dengan pemilik (principal). Agen diberi 

wewenang oleh pemilik untuk melakukan operasional perusahaan, sehingga agen 

lebih banyak mempunyai informasi dibandingkan dengan pemilik. Ketimpangan 

informasi ini biasa disebut asymetri information yaitu perbedaan informasi mengenai 

perusahaan yang diterima oleh agen dan pemilik. Ketimpangan informasi antara agen 

dan pemilik dapat menyebabkan agency problem. 

Menurut Godfrey (2010), Agency problem yang terjadi menyebabkan 

kenaikan pada agency cost. Godfrey (2010) membagi agency cost menjadi tiga, yaitu 

monitoring costs, bonding costs, dan residual costs.  

1. Monitoring cost adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengawasi perilaku 

agen. Biaya tersebut dikeluarkan oleh prinsipal untuk mengukur, 

mengobservasi, dan mengontrol perilaku agen. Biaya audit adalah salah satu 

contoh monitoring cost. 

2. Bonding Cost adalah biaya dari mekanisme yang dibuat oleh agen untuk 

menjamin bahwa mereka akan berperilaku seperti kepentingan prinsipal ataau 
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menjamin bahwa mereka akan memberikan kompensasi kepada prinsipal 

apabila mereka bertindak tidak sesuai dengan keinginan prinsipal. Contoh dari 

bonding cost adalah agen secara sukarela membuat laporan keuangan triwulan 

untuk prinsipal. 

3. Residual loss adalah kerugian yang dialami principal karena agen  membuat 

keputusan yang tidak sepenuhnya menguntungkan prinsipal. Sebagai contoh, 

manajer mungkin mengubah perhitungan untuk memaksimalkan bonusnya 

atau kurang giat bekerja seperti yang diinginkan prinsipal.  

Berdasarkan asumsi akan terjadinya agency problem tersebut maka diperlukan 

pihak ketiga yang independen, dalam hal ini adalah akuntan publik. Tugas dari 

akuntan publik memberikan jasa untuk menilai laporan keuangan yang dibuat oleh 

agen, dengan hasil akhir adalah laporan keuangan yang sudah diaudit yang akan 

digunakan oleh prinsipal untuk mengambil keputusan. 

2.1.2 Teori Sinyal (Signalling Theory) 

 Menurut Godfrey (2010), teori sinyal menggambarkan bagaimana manajer 

secara sukarela memberikan informasi keuangan kepada investor untuk membantu 

para investor dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan manajer karena 

manajer memiliki informasi yang menyeluruh mengenai perusahaan. Manajer 

menggunakan laporan keuangan untuk memberikan sinyal mengenai maksud dan 

harapan manajer kepada investor. Apabila manajer mengharapkan pertumbuhan yang 
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tinggi bagi perusahaan, manajer akan berusaha untuk memberikan sinyal “good 

news” bagi para investor. Apabila investor menangkap dan mempercayai sinyal 

tersebut, maka harga saham akan meningkat dan pemegang saham akan mendapatkan 

keuntungan.  

 Sinyal good news adalah sinyal yang diberikan oleh manajer kepada investor 

melalui laporan keuangan. Pemberian sinyal ini bisa dilakukan dengan cara 

meningkatkan pembagian deviden bagi pemegang saham atau memperbaiki pos-pos 

pada laporan keuangan yang kemungkinan besar akan diperhatikan oleh calon 

investor sehingga calon investor akan tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan. 

Akan tetapi pemberian sinyal dengan memodifikasi laporan keuangan beserta pos-pos 

nya bukan sesuatu yang mudah dilakukan, hal ini disebabkan karena adanya auditor 

independen yang akan mengaudit laporan keuangan perusahaan sehingga manajer 

harus menyampaikan yang sebenar-benarnya pada laporan keuangan tersebut. Karena 

apabila auditor independen menemukan perbedaan antara bukti dan apa yang tertulis 

pada laporan keuangan, perusahaan tersebut akan menerima opini audit selain wajar 

tanpa pengecualian. 

2.1.3 Pengertian Audit 

Menurut Arens et. al (2014), audit adalah: 

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information 
to determine and report on the degree of correspondence between the 
information and established criteria. Auditing should be done by a competent, 
independent person.” 
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Audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk 

menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan 

kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan 

independen. Untuk melakukan audit, harus tersedia informasi dalam bentuk yang 

dapat di verifikasi dan beberapa standar (kriteria) yang dapat digunakan auditor untuk 

mengevaluasi informasi tersebut, yang dapat dan memang memiliki banyak bentuk 

Menurut Messier et. al. (2008), audit adalah: 

“Auditing is a systematic process of objectively obtaining and evaluating 
evidence regarding assertions about economic actions and events to ascertain 
the degree of correspondence between those assertions and established 
criteria and communicating the result to interested users.” 

Audit adalah proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti 

mengenai pernyataan tentang tindakan dan peristiwa ekonomi untuk memastikan 

tingkat kesetaraan antara pernyataan dan kriteria yang telah ditetapkan dan 

mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang menggunakan laporan 

keuangan tersebut. 

Menurut UU RI No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, audit adalah: 

“Jasa audit adalah perikatan asurans yang diterapkan atas informasi keuangan 
historis yang bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas kewajaran 
penyajian informasi keuangan historis tersebut dan kesimpulannya dinyatakan 
dalam bentuk peryataan positif.” 
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Dari ketiga pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa audit adalah suatu 

kegiatan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti  yang didapatkan dari laporan 

keuangan perusahaan klien. Kegiatan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti ini 

dilakukan oleh auditor dengan tujuan untuk memberikan keyakinan kepada para 

pengguna laporan keuangan terhadap kondisi perusahaan yang telah diaudit tersebut. 

2.1.4  Tujuan Audit 

Dalam SPAP SA seksi 110 (2011), tujuan audit atas laporan keuangan oleh 

auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang 

kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan 

ekuitas, dan arus kas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. 

Laporan auditor merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan pendapatnya, atau 

apabila keadaan mengharuskan, untuk menyatakan tidak memberikan pendapat. Baik 

dalam hal auditor menyatakan pendapat maupun menyatakan tidak memberikan 

pendapat, auditor harus menyatakan apakah auditnya telah dilaksanakan berdasarkan 

standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. standar auditing 

yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia mengharuskan auditor menyatakan 

apakah, menurut pendapatnya laporan keuangan disajikan sesuai dengan Standar 

Akuntansi Keuangan di Indonesia.  

2.1.5 Jenis-jenis Audit 

Menurut Arens et al. (2014), akuntan publik melakukan tiga jenis utama audit: 
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1. Audit Operasional 

Audit operasional adalah mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap 

bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit 

operasional, manajemen biasanya mengharapkan saran-saran untuk 

memperbaiki operasi. Sebagai contoh, auditor mengevaluasi efisiensi dan 

akurasi pemrosesan transaksi penggajian dengan sistem komputer yang baru 

dipasang.  

Dalam audit operasional, penelaahan yang dilakukan tidak terbatas 

pada akuntansi, tetapi dapat mencakup evaluasi atas struktur organisasi, 

operasi komputer, metode produksi, pemasaran, dan semua bidang lain 

dimana auditor menguasainya. Kriteria yang ditetapkan untuk audit 

operasional adalah standar yang sudah ditentukan oleh perusahaan yang di 

audit. 

2. Audit Ketaatan 

Audit ketaatan dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit 

mengikuti prosedur, aturan atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh 

otoritas yang lebih tinggi. Sebagai contoh adalah mengaudit apakah personel 

akuntansi mengikuti prosedur yang digariskan oleh kontroler perusahaan. 

Hasil dari audit ketaatan biasanya dilaporkan kepada manajemen, bukan 

kepada pemakai luar, karena manajemen adalah kelompok utama yang 
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berkepentingan dengan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan peraturan yang 

digariskan. 

3. Audit Laporan Keuangan  

Audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan 

keuangan telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Biasanya, kriteria 

yang berlaku adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Auditor 

mengumpulkan bukti untuk menetapkan apakah laporan keuangan itu 

mengandung kesalahan yang material atau salah saji lainnya.  

2.1.6  Laporan Audit 

Laporan audit merupakan hal yang sangat penting dalam penugasan audit 

karena mengomunikasikan temuan-temuan auditor. Para pemakai laporan keuangan 

mengandalkan laporan auditor untuk memberikan kepastian atas laporan keuangan 

perusahaan (Arens et. al., 2014). 

Menurut Arens et. al. (2014), ada 5 kategori laporan audit. yaitu: 

1. Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) 

Laporan audit standar tanpa pengecualian diterbitkan bila kondisi-kondisi 

berikut terpenuhi: 

a) Semua laporan (neraca, laba rugi, laba ditahan, arus kas) sudah 

termasuk dalam laporan keuangan 
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b) Ketiga standar umum telah dipatuhi dalam semua hal yang berkaitan 

dengan penugasan. 

c) Bukti audit yang memadai telah terkumpul, dan auditor telah 

melaksanakan penugasan audit ini dengan cara yang 

memungkinkannya untuk menyimpulkan bahwa ketiga standar 

pekerjaan lapangan telah dipenuhi.  

d) Laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip 

akuntansi yang berlaku umum. 

e) Tidak terdapat situasi yang membuat auditor merasa perlu untuk 

menambahkan sebuah paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata 

dalam laporan audit.  

2. Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (Unqualified 

with Explanatory Paragraph or Modified Wording) 

Suatu audit yang lengkap telah dilaksanakan dengan hasil yang 

memuaskan dan laporan keuangan telah disajikan dengan wajar tetapi auditor 

yakin bahwa penting atau wajib untuk memberi informasi tambahan. 

Penyebab paling penting dari penambahan paragraf penjelasan adalah: 

a) Tidak adanya aplikasi yang konsisten dari prinsip-prinsip akuntansi 

yang berlaku umum. 
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b) Keraguan yang substansial mengenai going concern. 

c) Auditor setuju dengan penyimpangan dari prinsip akuntansi yang 

dirumuskan. 

d) Penekanan pada suatu hal atau masalah 

e) Laporan yang melibatkan auditor lain. 

3. Wajar dengan Pengecualian (Qualified) 

Pendapat wajar dengan pengecualian dapat diterbitkan akibat pembatasan 

ruang lingkup audit atau kelalaian untuk memenuhi prinsip akuntansi yang 

berlaku umum. Laporan pendapat wajar dengan pengecualian dapat 

diterbitkan hanya apabila auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan 

secara keseluruhan telah disajikan secara wajar. Laporan pendapat tidak wajar 

atau menolak memberikan pendapat harus diterbitkan jika auditor merasa 

yakin bahwa kondisi yang dilaporkan tersebut bersifat material. Oleh karena 

itu, pendapat wajar dengan pengecualian dianggap sebagai penyimpangan 

yang paling ringan dari laporan wajar tanpa pengecualian.  

4. Tidak Wajar (Adverse) 

Pendapat tidak wajar digunakan hanya apabila auditor yakin bahwa 

laporan keuangan secara keseluruhan mengandung salah saji yang material 

atau menyesatkan sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan 

PENGARUH FAKTOR ..., IRISA ANINDITA, Ak.-IBS, 2014



34 
 

atau hasil operasi dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku 

umum.  

5. Menolak Memberikan Pendapat (Disclaimer) 

Menolak memberikan pendapat diterbitkan apabila auditor tidak dapat 

meyakinkan dirinya sendiri bahwa laporan keuangan secara keseluruhan telah 

disajikan secara wajar. Kebutuhan untuk menolak memberikan pendapat akan 

timbul apabila terdapat pembatasan ruang lingkup audit atau terdapat 

hubungan yang tidak independen menurut kode perilaku professional antara 

auditor dan kliennya.  

2.1.7 Standar Auditing 

 Standar auditing berbeda dengan prosedur auditing. Standar auditing 

berkaitan dengan kriteria atau ukuran mutu kinerja tindakan tersebut, dan berkaitan 

dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur tersebut. 

Sedangkan prosedur auditing berkaitan dengan tindakan yang harus dilaksanakan 

(SPAP, 2011). 

 Menanggapi rekomendasi Bank Dunia dan sebagai negara anggota G-20, 

Indonesia mengadopsi ISA (International Standards on Auditing). G-20 mendorong 

anggotanya menggunakan standar profesi internasional. Audit atas laporan keuangan 

yang dimulai pada atau sesudah tanggal 1 Januari 2013 menggunakan ISA 

(Tuanakotta, 2013). 
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 ISA adalah standar auditing yang diterbitkan oleh IAASB (International 

Auditing and Assurance Standard Board). IAASB adalah bagian dari IFAC 

(International Federation of Accountant). ISA tidak mengenyampingkan peraturan-

peraturan yang berlaku di suatu negara yang mengatur audit atas informasi keuangan 

atau informasi lainnya, karena peraturan di setiap negara itu sendiri biasanya 

mengatur praktik-praktik audit. Peraturan ini mungkin berupa ketetapan atau 

pernyataan yang dikeluarkan oleh badan pengatur atau badan profesional (Arens, 

2014). 

2.1.8  Opini Audit Going Concern 

Menurut SPAP (SA) 570 (2013) mengenai kelangsungan usaha, opini 

audit going concern adalah peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan 

keraguan signifikan atas kemampuan suatu entitas untuk mempertahankan 

kelangsungan usahanya. Sekalipun tujuan audit bukan untuk mengevalusi 

kesehatan keuangan perusahaan, auditor memiliki tanggung jawab untuk 

mengevaluasi apakah perusahaan mempunyai kemungkinan untuk tetap 

bertahan (going concern). Menurut Arens et. al. (2014), faktor-faktor berikut 

dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai kemampuan perusahaan untuk 

terus bertahan. yaitu : 

1. Kerugian operasi atau kekurangan modal kerja yang signifikan dan 

berulang 
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2. Ketidakmampuan perusahaan untuk  membayar kewajibannya ketika 

jatuh tempo 

3. Kehilangan pelanggan utama, terjadi bencana yang tak dijamin oleh 

asuransi seperti gempa bumi atau banjir, atau masalah ketenagakerjaan 

yang tidak biasa. 

4. Pengadilan, perundang-undangan, atau hal-hal serupa lainnya yang 

sudah terjadi dan dapat membahayakan kemampuan entitas untuk 

terus beroperasi.  

Menurut SPAP (SA) 570 tahun 2013 mengenai kelangsungan usaha, 

peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan tentang asumsi 

kelangsungan usaha adalah: 

1. Dalam bidang keuangan perusahaan 

a. Posisi liabilitas bersih atau liabilitas lancar bersih. 

b. Pinjaman dengan waktu pengembalian tetap mendekati jatuh 

temponya tanpa prospek yang realistis atas pembaruan atau pelunasan; 

atau pengandalan yang berlebihan pada pinjaman jangka pendek untuk 

mendanai asset jangka panjang. 

c. Indikasi penarikan dukungan keuangan oleh kreditor. 

d. Arus kas operasi yang negatif, yang diindikasikan oleh laporan 

keuangan hostoris atau prospektif. 

PENGARUH FAKTOR ..., IRISA ANINDITA, Ak.-IBS, 2014



37 
 

e. Rasio keuangan utama yang buruk. 

f. Kerugian operasi yang substansial atau penurunan signifikan dalam 

nilai asset yang digunakan untuk menghasilkan arus kas. 

g. Dividen yang sudah lama terutang atau yang tidak berkelanjutan. 

h. Ketidakmampuan untuk melunasi kreditur pada tanggal jatuh tempo. 

i. Ketidakmampuan untuk mematuhi persyaratan perjanjian pinjaman. 

j. Perubahan teransaksi dengan pemasok, yaitu dari transaksi kredit 

mejadi transaksi tunai ketika pengiriman. 

k. Ketidakmampuan untuk memperoleh pendanaan untuk pengembangan 

produk baru yang esensial atau investasi esensial lainnya. 

2. Dalam bidang operasi perusahaan 

a. Intensi manajemen untuk melikuidasi entitas atau untuk menghentikan 

operasinya. 

b. Hilangnya manajemen kunci tanpa penggantian. 

c. Hilangnya suatu pasar utama, pelanggan utama, wara laba, lisensi atau 

pemasok utama. 

d. Kesulitan tenaga kerja. 

e. Kekurangan penyediaan bahan/barang 

f. Munculnya competitor yang sangat berhasil. 

 

3. Lain-lain 

a. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan permodalan atau statutori lain 
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b. Perkara hukum yang dihadapi entitas yang jika berhasil dapat 

mengakibatkan tuntutan kepada entitas yang kemungkinan kecil dapat 

dipenuhi oleh entitas. 

c. Perubahan dalam peraturan perundang-undangan atau kebijakan 

pemerintah yang diperkirakan akan memberikan dampak buruk bagi 

entitas. 

d. Kerusakan asset yang diakibatkan oleh bencana alam yang tidak 

diasuransikan atau kurang diasuransikan. 

Pertimbangan auditor dalam situasi semacam itu adalah kemungkinan bahwa 

klien mungkin tidak dapat meneruskan operasinya atau memenuhi kewajibannya 

selama periode yang wajar. Untuk tujuan ini, periode yang wajar dinggap tidak 

melebihi satu tahun sejak tanggal laporan keuangan diaudit.  

Auditor harus menanyakan kepada manajemen tentang pengetahuan 

manajemen atas peristiwa atau kondisi setelah periode penilaian manajemen yang 

dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk 

mempertahankan usahanya. Menurut SPAP (SA) 570 (2013), ketika peristiwa atau 

kondisi telah diidentifikasi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas 

kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, auditor harus 

memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menentukan apakah terdapat 

suatu ketidakpastian material melalui pelaksanaan prosedur audit tambahan, termasuk 

pertimbangan atas faktor-faktor yang memitigasi. Prosedur tersebut harus mencakup: 
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1. Jika manajemen belum melakukan suatu penilaian atas kemampuan entitas 

untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, maka auditor meminta 

manajemen untuk melakukan penilaian tersebut. 

2. Mengevaluasi rencana manajemen atas tindakan di masa depan yang 

berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha entitas, apakah hasil 

rencana tersebut kemungkinan memperbaiki situasi dan apakah rencana 

manajemen layak dilaksanakan sesuai dengan kondisinya. 

3. Jika entitas sudah membuat prakiraan arus kas, dan analisis atas prakiraan 

tersebut merupakan suatu faktor yang signifikan dalam 

mempertimbangkan hasil masa depan dari peristiwa atau kondisi dalam 

mengevaluasi rencana manajemen atas tindakan di masa depan, maka 

auditor: 

a. Mengevaluasi keandalan data yang melandasi penyusunan 

prakiraan tersebut 

b. Menentukan apakah terdapat dukungan yang cukup untuk asumsi 

yang melandasi prakiraan tersebut. 

4. Mempertimbangkan apakah setiap fakta atau informasi tambahan telah 

tersedia sejak tanggal dilakukannya penilaian tersebut oleh manajemen. 

5. Meminta representasi tertulis dari manajemen dan jika relevan, pihak yang 

bertanggung jawab atas tata kelola, tetang rencana mereka untuk tindakan 

di masa depan dan kelayakan rencana tersebut. 
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Berdasarkan bukti audit yang diperoleh, auditor harus menyimpulkan apakah, 

menurut pertimbangan auditor, terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait 

dengan peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun kolektif, dapat 

menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan 

kelangsungan usahanya. 

Badingatus (2007) dalam Kartika (2012) secara umum menjelaskan beberapa 

hal yang dapat mempengaruhi auditor dalam menerbitkan opini audit going concern 

adalah sebagai berikut: 

1. Trend negative, misalnya kerugian operasi yang berulang kali, 

kekurangan modal kerja, arus kas negative, rasio keuangan penting 

yang buruk. 

2. Petunjuk lain tentang kemungkinan kesulitan keuangan, misalnya 

kegagalan dalam memenuhi kewajiban utangnya atau perjanjian 

serupa, penunggakan pembayaran dividen, penjualan sebagian besar 

aktiva. 

3. Masalah intern, misalnya pemogokan kerja, ketergantungan besar atas 

sukses nya suatu proyek.  

4. Masalah ekstern, misalnya pengaduan gugatan pengadilan, keluarnya 

undang-undang yang mengancam keberadaan perusahaan, kehilangan 
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franchise, lisensi atau paten yang penting, bencana yang tidak 

diasuransikan, kehilangan pelanggan atau pemasok utama. 

2.1.9 Faktor Keuangan  

Faktor keuangan yang akan dibahas dalam penelitian ini menggunakan rasio-

rasio keuangan. Menurut Subramanyam dan Wild (2010), analisis rasio merupakan 

salah satu alat analisis keuangan yang paling populer dan paling banyak digunakan. 

Rasio yang diinterpretasikan dengan tepat mengidentifikasi area yang memerlukan 

investigasi lebih lanjut. Analisis rasio dapat mengungkapkan hubungan penting dan 

menjadi dasar perbandingan dalam menemukan kondisi dan tren yang sulit untuk 

dideteksi dengan mempelajari masing-masing komponen yang membentuk rasio. 

Menurut Arens et al. (2014) dalam prosedur analitis, auditor sering kali 

menggunakan rasio keuangan yang umum selama tahap perencanaan dan review 

akhir atas laporan keuangan yang telah di audit. Hal ini berguna untuk memahami 

peritiwa terkini dan status keuangan perusahaan serta untuk menelaah laporan 

keuangan dari perspektif pemakai. Beberapa rasio memiliki aplikasi umum dalam 

analisis keuangan, sementara yang lainnya bersifat unik untuk situasi atau industri 

yang spesifik (Subramanyam dan Wild, 2010). Menurut Subramanyam dan Wild 

(2010), analisis rasio diterapkan pada tiga bagian penting analisis laporan keuangan. 

yaitu: 
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1. Analisis Kredit (Risiko) 

a. Likuiditas 

Untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban 

jangka pendek. 

b. Struktur modal dan solvabilitas 

Untuk menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka 

panjang. 

2. Analisis Profitabilitas 

a. Tingkat pengembalian 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 juga perputaran (turnover) 

3. Valuasi 

a. Untuk mengestimasi nilai intrinsik perusahaan (saham) 
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2.1.9.1 Profitabilitas 

Menurut Kieso (2011), rasio profitabilitas mengukur pendapatan atau 

keberhasilan operasi perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Keuntungan atau 

kerugian yang dialami oleh perusahaan mempengaruhi posisi likuiditas perusahaan 

dan juga mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk tumbuh. Oleh karena itu, 

kreditur dan investor tertarik untuk mengevaluasi daya produktif atau profitabilitas 

sebuah perusahaan. Analis sering menggunakan rasio profitabilitas untuk menguji 

efektivitas operasi manajemen perusahaan. 

Menurut Kristiana (2012), rasio profitabilitas mengukur efektivitas 

manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang dihasilkan dari penjualan dan 

investasi. Dalam penelitian ini rasio yang digunakan adalah Retun on Asset (ROA). 

ROA menunjukan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aset yang 

dimanfaatkan. Semakin tinggi nilai ROA maka semakin efektif pengelolaan aset 

dalam menghasilkan laba operasi perusahaan. Tujuan dari analisis profitabilitas 

adalah untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai 

perusahaan yang bersangkutan.  

Semakin tinggi rasio profitabilitas suatu perusahaan maka semakin baik 

kinerja perusahaan dalam mengelola aset-aset yang dimilikinya untuk menghasilkan 

profit. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi mengindikasikan bahwa 

perusahaan tersebut mampu menjalankan usahanya dengan baik sehingga dapat 

mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat 
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profitabilitas maka semakin rendah pula kemungkinan pemberian opini audit going 

concern oleh auditor. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas 

rendah maka cenderung akan mendapatkan opini audit going concern. 

Menurut pedoman perhitungan rasio keuangan, Surat Edaran Bank Indonesia 

Nomor 12/11/DPNP tanggal 13 Maret 2010, rumus menghitung ROA adalah: 

Return On Asset =  
                  

                    
 

2.1.9.2 Solvabilitas 

Solvabilitas menunjukan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

jangka panjangnya (Subramanyam dan Wild, 2010). Capital Adequacy Ratio 

digunakan untuk memastikan kecukupan modal dan cadangan untuk memikul resiko 

yang mungkin timbul. Modal merupakan benteng pertahanan bagi bank (Rivai et al, 

2007).  

Menurut Rivai et. al. (2007), modal adalah faktor penting bagi bank dalam 

rangka pengembangan usaha dan menampung kerugian. Agar mampu berkembang 

dan bersaing secara sehat maka permodalannya perlu disesuaikan dengan ukuran 

internasional yang dikenal dengan BIS (Bank for International Settlement). Sesuai 

dengan BIS, maka kewajiban modal minimum bank adalah berdasarkan pada risiko, 

termasuk dalam risiko kredit. Dengan demikian, permodalan merupakan penilaian 

terhadap kecukupan modal bank untuk mengcover eksposur saat ini dan 

mengantisipasi eksposur di masa mendatang. Semua bank diwajibkan memenuhi 
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tingkat kecukupan pemenuhan modal (CAR) yang memadai untuk menjaga 

likuiditasnya. 

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/14/PBI/2012 tentang transparansi 

dan publikasi laporan bank, dijelaskan bahwa dalam setiap publikasi laporan 

keuangan perbankan, baik laporan bulanan, triwulan, maupun tahunan, bank wajib 

menuliskan perhitungan KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum) atau CAR 

(Capital Adequacy Ratio). Dalam pedoman perhitungan rasio keuangan, Surat Edaran 

Bank Indonesia Nomor 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010, dijelaskan cara 

menghitung KPMM atau yang biasa disebut CAR dengan rumus sebagai berikut: 

CAR = 
     

                               
 

2.1.9.3 Likuiditas 

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/ PBI /2013 disebutkan bahwa 

pengelolaan likuiditas perbankan perlu dilakukan agar transmisi kebijakan moneter 

melalui sistem perbankan dapat berlangsung secara optimal melalui peran Bank 

dalam sistem pembayaran, pasar uang, dan fungsi intermediasi dalam penyaluran 

kredit. Sebagai salah satu pelaku utama di sistem keuangan, kondisi likuiditas di 

sektor perbankan sangat mempengaruhi stabilitas sektor keuangan sehingga upaya 

untuk menjaga kecukupan likuiditas Bank perlu terus dilakukan secara terukur agar 

kecukupan likuiditas Bank berjalan searah dengan pertumbuhan asetnya. 
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Likuiditas menurut Rivai et. al. (2007) adalah merupakan penilaian terhadap 

kemampuan bank untuk memelihara dan memenuhi kebutuhan likuiditas yang 

memadai dan kecukupan manajemen risiko likuiditas. Bank dikatakan likuid apabila 

mempunyai alat pembayaran berupa harta lancar lebih besar dibandingkan dengan 

seluruh kewajibannya. Menurut Subramanyam dan Wild (2010), likuiditas merujuk 

pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka 

pendeknya.  

LDR merupakan salah satu indikator dari pengukuran GWM, sehingga LDR 

merupakan rasio keuangan yang paling tepat untuk menggambarkan kondisi 

likuiditas suatu bank. Dalam PBI No. 15/15/PBI/2013 dijelaskan bahwa LDR adalah 

rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing, tidak 

termasuk kredit kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, 

tabungan, dan deposito dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar 

bank. Pada pedoman perhitungan rasio keuangan, Surat Edaran Bank Indonesia No. 

12/ 11. DPNP tanggal 31 Maret 2010, dijelaskan cara menghitung LDR, yaitu dengan 

menggunakan rumus : 

Loan to Deposit Ratio =       

                 
 

2.1.10 Faktor Non Keuangan 

Selain faktor keuangan, faktor non keuangan juga dapat dijadikan bahan 

pertimbangan untuk memberikan opini audit. faktor non keuangan yang dimaksud 
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adalah informasi keuangan yang berkaitan dengan perusahaan itu sendiri. Faktor-

faktor non keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

2.1.9.1 Ukuran KAP 

Auditor bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang berkualitas 

tinggi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Auditor yang berukuran besar 

cenderung akan menerbitkan opini audit going concern jika klien terdapat masalah 

berkaitan dengan going concern perusahaan (Junaidi dan Jogiyanto, 2010). Menurut 

DeAngelo (1981) dalam Junaidi dan Jogiyanto (2010), auditor besar akan lebih 

independen, dan karenanya akan memberikan kulitas yang lebih tinggi atas audit. 

Yang dimaksud dengan auditor besar adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) Big Four 

dan afiliasinya yang berada di Indonesia, yaitu: 

1. Ernst & Young berafiliasi dengan KAP Purwantono, Suherman & Surja. 

2. Deloitte Touche Tohmatsu berafiliasi dengan KAP Osman Bing Satrio & Eny. 

3. KPMG berafiliasi dengan KAP Siddharta & Widjaja. 

4. Pricewaterhouse Copper berafiliasi dengan KAP Tanudiredja, Wibisana & 

rekan. 

2.1.9.3 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan dapat dilihat dari kondisi keuangan perusahaan misalnya 

besarnya aset total (Junaidi dan Jogiyanto, 2010). Ballesta dan Garcia (2005) dalam 

Junaidi dan Jogiyanto (2010), berpendapat bahwa perusahaan besar memiliki 
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manajemen yang lebih baik dalam mengelola perusahaan dan berkemampuan 

menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas jika dibandingkan dengan 

perusahaan kecil. 

2.2 Penelitian Terdahulu  

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 Judul dan 
peneliti 

Variabel Penelitian Sampel Hasil Penelitian 

1 Peneliti : Indira 
Januarti dan Ella 
Fitrianasari (2008) 
Judul : Analisis 
rasio keuangan dan 
non keuangan 
yang 
mempengaruhi 
auditor dalam 
memberikan opini 
going concern 
pada auditee 

Variabel 
independen: 
Rasio likuiditas, rasio 
profitabilitas, rasio 
aktivitas, rasio 
leverage, rasio 
pertumbuhan 
penjualan, rasio nilai 
pasar, ukuran 
perusahaan, reputasi 
KAP, opini audit 
tahun sebelumnya, 
auditor client tenure, 
audit lag 
Variabel Dependen: 
Opini audit going 
concern 

Perusahaan 
manufaktur 
yang listing 
di BEJ 
tahun 
2000-2005 

Yang memiliki 
pengaruh signifikan 
terhadap opini audit 
going concern adalah  
rasio likuiditas, opini 
audit tahun sebelumnya, 
dan audit lag. 
Sedangkan variabel 
yang tidak berpengaruh 
signifikan adalah rasio 
profitabilitas (ROA), 
rasio aktivitas, rasio 
leverage, pertumbuhan 
penjualan, nilai pasar, 
ukuran perusahaan, 
reputasi KAP, dan audit 
tenure. 

2 Peneliti : 
Yulius Kurnia 
Susanto (2009) 
Judul : 
Faktor-faktor yang 
mempengaruhi 
penerimaan opini 
audit going 
concern pada 

Variabel 
Independen: 
Kondisi keuangan 
perusahaan, Current 
Ratio, Quick Ratio, 
Cash flow from 
operation, Return on 
Asset, Debt to equity, 
Long term debt to 

Perusahaan 
manufaktur 
yang 
terdaftar di 
BEI pada 
tahun 2005 
sampai 
2008 

Dari 12 variabel, hanya 
kondisi keuangan yang 
buruk, return on asset 
yang rendah, debt to 
total asset dan opini 
audit sebelumnya yang 
mempengaruhi auditor 
untuk memberikan opini 
audit going concern, 
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perusahaan publik 
sektor manufaktur
  

total asset, debt to 
total asset, kualitas 
audit, opini audit 
sebelumnya, debt 
default, opinion 
shopping. 
Variabel dependen: 
Opini audit going 
concern  

sedangkan variabel 
current ratio, quick 
ratio, cash flow from 
operation, DER, LT- 
Debt to total asset, 
kualitas audit, debt 
default dan opinion 
shopping tidak 
mempengaruhi secara 
signifikan. 

3 Peneliti: 
Hani, Cleary, 
Mukhlasin (2003) 
Judul: 
Going concern & 
opini audit: suatu 
studi pada 
perusahaan 
perbankan di BEJ 

Variabel 
Independen: 
Quick ratio, banking 
ratio, ROA, interest 
margin of loans, 
capital ratio, CAR 
Variabel dependen: 
Opini audit going 
concern 

Perusahaan 
perbankan 
yang 
terdaftar di 
BEJ 
periode 
tahun 
1995-1997 
dan tercatat 
di capital 
market 
directory 
tahun 1998 

Rasio tidak dapat 
dijadikan tolok ukur 
yang pasti untuk opini 
audit going concern. 
Quick ratio, ROA dan 
IML merupakan 
variabel yang 
berpengaruh signifikan 
sedangkan banking 
ratio, capital ratio, dan 
CAR tidak berpengaruh 
signifikan terhadap 
opini going concern. 

4 Peneliti: Puji 
Rahayu (2007) 
Judul : assessing 
going concern 
opinion: study 
based on financial 
& non financial 
information 

Variabel 
independen: 
Financial 
information (quick 
ratio, banking ratio, 
ROA, CAR) 
Non financial 
information 
(affiliated, opini audit 
sebelumnya, auditor 
reputation) 
Variabel dependen: 
Opini audit going 
concern 

Perusahaan 
perbankan 
yang 
terdaftar di 
Jakarta 
stock 
exchange 
dan 
Surabaya 
stock 
exchange 
tahun 
2000-2005 

Informasi keuangan 
tidak signifikan untuk 
memprediksi opini audit 
going concern, opini 
audit sebelumnya dan 
reputasi auditor 
berpengaruh signifikan. 
Variabel affiliated tidak 
berpengaruh signifikan 
terhadap opini audit 
going concern. 

5 Peneliti : junaidi 
dan jogiyanto 
hartono (2010) 
Judul : faktor non 
keuangan pada 

Variabel 
independen: 
Audit tenure, reputasi 
KAP, disclosure, 
ukuran perusahaan 

Perusahaan 
yang listing 
di BEI 
tahun 
2003-2008 

Audit tenure, reputasi 
KAP, dan disclosure 
berpengaruh signifikan 
terhadap opini audit 
going concern 
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opini audit going 
concern 

Variabel dependen: 
Opini audit going 
concern  

dan 
tersedia 
laporan 
keuangann
ya 

sedangkan ukuran 
perusahaan tidak 
berpengaruh signifikan. 

6 Peneliti :  
Tahere Moradi 
Ghale Rudkhani 
dan Hossein 
Jabbari (2013) 
Judul: 
The effect of 
financial ratios on 
auditor opinion in 
the companies 
listed on TSE 

Variabel 
Independen: 
Net earnings to sale, 
gross earnings to 
sale, net earnings to 
gross earnings, ROA, 
ROE, investment 
return, current ratio, 
quick ratio, invoice 
turnover, fixed asset 
turnover, total asset 
rasio, debt ratio, 
EPS, profitability 
change, price to book 
value ratio 
Variabel dependen:  
Opini audit  

Perusahaan 
manufaktur 
yang 
terdaftar di 
Toronto 
Stock 
Exchange 
tahun 2005 
sampai 
2010 

net earning to sales 
ratio, gross earnings to 
sale, net earning to 
gross earning, ROA, 
ROE, dan investment 
return memiliki peran 
yang signifikan dalam 
menentukan opini audit. 
Sedangkan current 
ratio, quick ratio, 
invoice turnover tidak 
memiliki pengaruh yang 
signifikan dalam 
mempengaruhi opini 
audit. 

7 Peneliti : 
Ira Kristina (2012) 
Judul : 
Pengaruh ukuran 
perusahaan,profita
bilitas, likuiditas, 
pertumbuhan 
perusahaan 
terhadap opini 
audit going 
concern pada 
perusahaan 
manufaktur yang 
terdaftar di BEI  

Variabel 
Independen: 
Ukuran perusahaan, 
profitabilitas (ROA), 
likuiditas (Quick 
Ratio), pertumbuhan 
perusahaan 
Variabel Dependen: 
Opini audit going 
concern 

Perusahaan 
manufaktur 
yang listing 
di BEI 
periode 
tahun 
2007-2010 

Ukuran perusahaan 
tidak mempengaruhi 
secara signifikan 
terhadap pemberian 
opini audit going 
concern. Sedangkan 
profitabilitas yang di 
proksikan dengan ROA, 
likuiditas yang di 
proksikan dengan quick 
ratio, dan pertumbuhan 
perusahaan 
mempengaruhi secara 
signifikan pemberian 
opini audit going 
concern.  

Sumber : Data diolah peneliti 
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2.3 Rerangka Pemikiran 

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, peneliti menggunakan faktor 

keuangan dan non keuangan sebagai variabel penelitian. Faktor keuangan yang 

dijadikan variabel penelitian diukur menggunakan rasio profitabilitas (Return On 

Asset), rasio solvabilitas (Capital Adequacy Ratio), dan rasio likuiditas (Loan to 

Deposit Ratio). Sedangkan faktor non keuangan diukur menggunakan ukuran KAP 

dan ukuran perusahaan. Berdasarkan variabel tersebut, rerangka penelitian yang dapat 

disajikan adalah sebagai berikut  

      Gambar 2.1 

Rerangka Pemikiran 

VARIABEL INDEPENDEN 

 

 

 

 

 

 

 

SOLVABILITAS 

(CAR) 

PROFITABILITAS 

(ROA) 

LIKUIDITAS 

(LDR) VARIABEL 
DEPENDEN 

OPINI AUDIT GOING 
CONCERN 

UKURAN KAP 

UKURAN 
PERUSAHAAN 

FAKTOR KEUANGAN 

FAKTOR NON 
KEUANGAN 
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2.4 Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori, tinjauan penelitian dan kerangka pemikiran diatas 

maka hipotesis yang dapat dikembangkan dari penelitian ini adalah: 

2.4.1 Pengaruh Return on Asset Terhadap Opini Audit Going Concern 

Return On Asset (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk menilai efektivitas 

dan intensitas asset dalam menghasilkan penjualan, disebut juga perputaran 

(Subramanyam dan Wild, 2010). Menurut Hani et al (2003) ROA adalah rasio yang 

menggambarkan kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba dan 

manajerial efisiensi secara keseluruhan. Semakin tinggi nilai ROA semakin efektif 

pula pengelolaan aktiva perusahaan. Menurut Januarti dan Fitrianasari (2008), ROA 

adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian investasi. Ketika 

perusahaan mempunyai profitabilitas yang tinggi, diharapkan dapat memperoleh laba 

yang tinggi sehingga kemungkinan kecil bagi perusahaan untuk memperoleh opini 

going concern. 

Ho1 : Return On Asset tidak berpengaruh negatif terhadap opini audit going 

concern. 

Ha1 : Return On Asset berpengaruh negatif terhadap opini audit going concern. 
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2.4.2 Pengaruh Capital Adequacy Ratio Terhadap Opini Audit Going Concern 

Capital Adequcy Ratio (CAR) adalah salah satu alat ukur analisa solvabilitas. 

Solvabilitas menunjukan kemampuan permodalan perusahaan untuk menunjang 

perkreditan atas kemungkinan resiko yang terjadi karena tidak dikembalikannya 

kredit tersebut. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan permodalan yang 

ada untuk menutup kemungkinan kerugian di dalam kegiatan perkreditan dan 

perdagangan surat-surat berharga (Hani et al. ,2003). Ketentuan CAR menurut BI 

adalah 8% - 12%, apabila suatu bank CAR nya melebihi 12% berarti bank memiliki 

modal yang lebih dari cukup untuk menutupi kerugian. Bank yang memiliki CAR 

yang cukup maka akan semakin kecil kemungkinan mendapat opini audit going 

concern.  

H02 : Capital Adequacy Ratio tidak berpengaruh negatif terhadap opini audit 

going concern. 

Ha2 : Capital Adequacy Ratio berpengaruh negatif terhadap opini audit going 

concern.  

2.4.3 Pengaruh Loan to Deposit Ratio Terhadap Opini Audit Going Concern 

Loan to Deposit Ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

perbandingan jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh 

bank, yang menggambarkan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan 

dana oleh deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber 
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likuiditasnya. Oleh karena itu, semakin tinggi rasionya memberikan indikasi 

rendahnya kemampuan likuiditas bank tersebut. Hal ini sebagai akibat jumlah dana 

yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar (Rivai et. al. 2007). 

Apabila Loan to Deposit Ratio suatu bank tinggi, berarti likuiditas bank tersebut 

rendah, sehingga kemungkinan auditor lebih besar memberikan opini audit going 

concern. 

H03 : Loan to Deposit Ratio tidak berpengaruh negatif terhadap opini audit 

going concern. 

Ha3 : Loan to Deposit Ratio berpengaruh negatif terhadap opini audit going 

concern 

2.4.4 Pengaruh Ukuran KAP Terhadap Opini Audit Going Concern 

Ukuran KAP di proksikan dengan KAP Big Four. KAP big four memiliki 

ukuran yang lebih besar dan memiliki pengakuan internasional, sehingga akan 

mempertinggi skala kantor akuntan tersebut dibandingkan dengan kantor akuntan non 

big four (Margaretta, 2005 dalam Januarti dan Fitrianasari, 2008). Oleh karena itu, 

KAP big four akan cenderung menjaga reputasinya dengan cara memberikan opini 

audit yang sebenar-benarnya, termasuk opini audit going concern untuk menjaga 

nama baik mereka. Auditor besar akan lebih independen dan akan memberikan 

kualitas yang lebih tinggi atas audit (DeAngelo, 1981 dalam Junaidi dan Hartono, 

2010) 
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H04 : Ukuran KAP tidak berpengaruh positif terhadap opini audit going 

concern. 

Ha4 : Ukuran KAP berpengaruh positif terhadap opini audit going concern. 

2.4.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Opini Audit Going Concern 

Menurut Kristiana (2012), ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam total 

aset, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Jika semakin besar total asset, penjualan dan 

kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan itu. Dari ketiga 

variabel di atas, nilai asset relatif lebih stabil dibandingkan dengan nilai penjualan 

dan kapitalisasi pasar dalam mengukur ukuran perusahaan. Sehingga penelitian ini 

menggunakan asset yang dimiliki oleh perusahaan sebagai proksi dari ukuran 

perusahaan. Auditor menganggap perusahaan yang berukuran besar sudah mampu 

menyelesaikan masalah keuangannya dengan baik, oleh karena itu opini audit going 

concern akan lebih sering di berikan kepada perusahaan yang berukuran kecil 

dibanding perusahaan yang berukuran besar. 

H05 : Ukuran perusahaan tidak berpengaruh negatif terhadap opini audit going 

concern. 

Ha5 : Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap opini audit going 

concern 
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2.4.6 Pengaruh Faktor-faktor Keuangan dan Non Keuangan Secara Simultan 

Terhadap Opini Audit Going Concern 

 Secara parsial, faktor-faktor keuangan (ROA, CAR, LDR) dan non keuangan 

(ukuran KAP dan ukuran perusahaan) belum diketahui apakah memiliki pengaruh 

negatif, positif atau tidak berpengaruh sama sekali terhadap opini audit going 

concern. Oleh karena itu, diperlukan pengujian variabel secara simultan atau 

bersama-sama untuk mengetahui apakah secara bersama-sama variabel keuangan dan 

non keuangan ini memiliki pengaruh terhadap opini audit going concern. 

H07 : Return On Asset, Capital Adequacy Ratio, Loan to Deposit Ratio, 

ukuran KAP, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh simultan signifikan 

terhadap opini audit going concern. 

Ha7 : Return On Asset, Capital Adequacy Ratio, Loan to Deposit Ratio, 

ukuran KAP, dan ukuran perusahaan berpengaruh simultan signifikan 

terhadap opini audit going concern. 

 

 

 

 

 

PENGARUH FAKTOR ..., IRISA ANINDITA, Ak.-IBS, 2014



57 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Pemilihan Objek Penelitian 

 Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua kelompok, 

yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah opini audit going concern dan variabel independen dalam 

penelitian ini terdiri dari faktor keuangan (Return On Asset, Capital Adequacy Ratio, 

Loan to Deposit Ratio ,) dan faktor non keuangan (ukuran KAP dan ukuran 

perusahaan).  

 Penulis mengambil objek penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2008-2013. Penelitian ini 

menggunakan jenis pengujian hipotesis. Yaitu pengujian yang menjelaskan sifat 

hubungan tertentu, atau menentukan perbedaan antar kelompok atau independensi 

dua atau lebih faktor dalam suatu situasi (Sekaran, 2010). 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Jenis dan Sumber Data 

 Data yang dihimpun merupakan data sekunder yaitu data yang didapat dari 

laporan keuangan tahunan perbankan yang terdaftar di BEI, periode tahun 2008-2013. 

Jenis data pada penelitian ini adalah data panel, yaitu data yang merupakan gabungan 
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dari data deret berkala (time series) dengan data lintas sektoral (cross section). Data 

yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari situs www.idx.co.id. 

3.2.2 Metode Pengambilan Sampel 

Sampel penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia, yang laporan keuangannya tersedia di www.idx.co.id. Pemilihan 

objek penelitian menggunakan metode purposive sampling yaitu dimana peneliti 

memiliki kriteria tertentu terhadap sampel yang akan dipilih. Hal ini dilakukan agar 

sampel yang digunakan lebih representatif. Kriteria yang digunakan dalam memilih 

sampel adalah: 

1. Perusahaan perbankan tersebut sudah terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode tahun 2008-2013. 

2. Perusahaan perbankan tersebut memiliki laporan keuangan tahunan 

yang sudah di audit yang dapat diakses di www.idx.co.id oleh peneliti 

selama periode penelitian (2008-2013). 

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan metode dokumentasi dan studi pustaka. Metode dokumentasi 

dilakukan dengan mengumpulkan laporan tahunan perusahaan yang menjadi sampel 

penelitian. Sedangkan metode studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan 

berbagai literature yang berkaitan dengan penelitian, jurnal SNA (Simposium 
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Nasional Akuntansi), buku teori umum, dan laporan keuangan yang telah di audit dan 

dapat di akses oleh peneliti. 

3.3 Metode Analisis Data 

3.3.1 Definisi Operasional Variabel 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 6 variabel. Variabel independen 

berupa faktor keuangan dan non keuangan, 3 variabel merupakan faktor-faktor 

keuangan, 2 variabel merupakan faktor-faktor non keuangan. Berikut adalah definisi 

operasional masing-masing variabel independen. 

3.3.1.1 Return On Asset (ROA) 

ROA menggambarkan tingkat pengembalian asset suatu perusahaan. Menurut 

Steve H. Karnadi (1993) dalam Hani et al. (2003), ROA adalah alat ukur yang sangat 

umum digunakan untuk mengukur kinerja sebuah pusat investasi. Semakin besar nilai 

ROA akan semakin baik karena menandakan bahwa tingkat pengembalian asset pada 

perusahaan tersebut tinggi. Tingkat pengembalian yang tinggi menggambarkan 

kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba dan manajerial efisiensi secara 

keseluruhan (Hani et al., 2003). Sedangkan apabila nilai ROA rendah, menandakan 

bahwa tingkat pengembalian asset dalam perusahaan tersebut rendah, sehingga 

menyebabkan kemungkinan auditor memberikan opini audit going concern lebih 

besar. Dalam pedoman perhitungan rasio keuangan, Surat Edaran Bank Indonesia 

Nomor 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010, ROA dapat dihitung dengan rumus: 
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Return On Asset =   
                  

                    
 

 

3.3.1.2 Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Capital Adequacy Ratio menggambarkan kecukupan modal dan cadangan 

untuk memikul risiko yang mungkin timbul. Capital atau modal merupakan benteng 

pertahanan bagi bank (Rivai et al., 2007). Semua bank diwajibkan memenuhi tingkat 

kecukupan pemenuhan modal (CAR) yang memadai untuk menjaga likuiditasnya. 

CAR yang ditetapkan oleh BI sebesar 8%. Apabila ada bank yang jumlah CAR nya 

melebihi 8% menandakan bahwa solvabilitas bank tersebut terjaga dengan baik. 

Auditor cenderung memberikan opini audit going concern kepada bank yang 

memiliki CAR di bawah 8% karena tidak memenuhi ketentuan BI sehingga 

menimbulkan keraguan mengenai kelangsungan usaha bank tersebut. Dalam 

pedoman perhitungan rasio keuangan, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 

12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010, CAR dapat dihitung dengan rumus: 

                        
     

    
 

3.3.1.3 Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Loan to Deposit Ratio digunakan untuk mengukur likuiditas sebuah  bank. 

Dengan menggunakan LDR, dapat diketahui kemampuan bank membayar kembali 

kewajiban kepada deposannya. semakin tinggi LDR menandakan bahwa perusahaan 
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tersebut kurang likuid. Auditor cenderung akan memberikan opini audit going 

concern apabila suatu perusahaan perbankan memiliki LDR yang tinggi. Dalam 

pedoman perhitungan rasio keuangan, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 

12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010, LDR dapat dihitung dengan rumus: 

Loan to Deposit Ratio =       

                 
 

3.3.1.4 Ukuran KAP (Kantor Akuntan Publik) 

Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel dummy. Peneliti 

memberikan nilai 1 jika KAP tersebut termasuk dalam big four, dan 0 jika tidak 

termasuk dalam big four. KAP big four dan afiliasinya yang berada di Indonesia 

adalah: 

1. Ernst & Young berafiliasi dengan KAP Purwanto, Suherman & Surja. 

2. Deloitte Touche Tohmatsu berafiliasi dengan KAP Osman Bing Satrio & 

Eny. 

3. KPMG berafiliasi dengan KAP Siddharta & Widjaja. 

4. Pricewaterhouse Copper berafiliasi dengan KAP Tanudiredja, Wibisana & 

Rekan. 

3.3.1.5 Ukuran perusahaan 

Variabel ini dapat dihitung menggunakan natural log dari aset total 

perusahaan. 
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3.3.1.6 Opini Audit Going Concern 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah opini audit going concern. 

Opini audit going concern merupakan opini audit dengan paragraf penjelasan 

mengenai pertimbangan auditor bahwa terdapat ketidakmampuan atau 

ketidakpastian yang signifikan atas kelangsungan hidup perusahaan dalam 

menjalankan operasinya pada masa mendatang. Variabel dummy digunakan dalam 

penilaian ini. Jika opini going concern diberi kode 1, sedangkan opini non going 

concern diberi kode 0. Menurut SA Seksi 341 (2011), opini audit yang termasuk 

opini audit going concern adalah: 

1. Laporan yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf 

penjelas (unqualified opinion with explanatory paragraph) 

2. Laporan yang berisi pendapat wajar dengan pengecualian (qualified opinion 

report) 

3. Laporan yang berisi pendapat tidak wajar (adverse opinion) 

4. Laporan yang didalamnya auditor tidak menyatakan pendapat (disclaimer)  
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Tabel 3.1 

Pengukuran Variabel 

Jenis 
Variabel 

Definisi Indikator Pengukuran Skala 

Variabel 
Dependen    

Opini Going 
Concern 

 

Opini audit going 
concern terdiri dari 
opini audit wajar 

tanpa pengecualian 
dengan paragraf 

penjelas, opini wajar 
dengan pengecualian, 

opini tidak wajar, 
dan tidak 

memberikan opini. 

 

Laporan keuangan bank 
yang memperoleh GCO=1; 

NGCO=0 

 

 

Dummy 
(1;0) 

Variabel 
Independen 

   

 

 

Faktor 
Keuangan 

Likuiditas, 
kemampuan 
perusahaan 

memenuhi kewajiban 
jangka pendek 

 

LDR =       

                 
 

 

Rasio 

Profitabilitas, 
kemampuan 
perusahaan 

menghasilkan 
keuntungan 

 

ROA =                   
          

 

 

Rasio 
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Solvabilitas, 
kemampuan 
perusahaan 

memenuhi kewajiban 
jangka panjang. 

 

 

CAR =      
    

 

 

 

Rasio 

 

 

Faktor Non 
Keuangan 

 

Ukuran KAP 

 

Bank yang diaudit KAP big 
four = 1, KAP non big four 

= 0 

 

Dummy 
(1;0) 

 

Ukuran perusahaan 

 

Natural log dari total aset 
perusahaan 

 

Nominal 

Sumber : Data Olahan Peneliti 

3.4 Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini. Data-data sekunder yang terkait dengan variabel penelitian 

dikumpulkan, selanjutnya kumpulan data tersebut diolah menggunakan software 

SPSS. 

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Menurut Ghozali (2013), statistik deskriptif memberikan gambaran atau 

deskripsi suatu data yag dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, 

maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan 
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distribusi). Ukuran-ukuran statistik yang digunakan dalam analisis ini adalah rata-

rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum, standar deviasi, frekuensi dan 

persentase. 

3.4.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk memastikan bahwa kondisi data yang 

digunakan dalam penelitian sesuai dengan model analisis yang digunakan. Pada 

penelitian ini uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas dan uji 

multikolinearitas.  

3.4.2.1 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel 

independen saling berkorelasi, maka variabel variabel ini tidak orthogonal. Variabel 

ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel 

independen sama dengan nol (Ghozali, 2013). 

3.4.3 Uji Kelayakan Model Regresi Logistik (Goodness of Fit) 

Suatu model dikatakan layak atau fit apabila tidak ada perbedaan antara 

model dengan data. Pada saat menguji kelayakan model regresi logistik digunakan 

tiga kriteria pengujian, yaitu Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test, 

Classification Plot, dan Nagelkerke R Square. 
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3.4.3.1 Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test 

Menurut Ghozali (2013), Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test 

menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak 

ada perbedaan antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit). 

Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi 5%. Hipotesis pengujian ini adalah: 

H0 : Model yang dihipotesiskan fit dengan data 

Ha : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data 

Jika nilai Hosmer and Lemeshow’s Goodness of fit test sama dengan atau 

kurang dari 0.05, maka hipotesis nol ditolak yang berarti ada perbedaan signifikan 

antara model dengan nilai observasinya sehingga goodness of fit model tidak baik 

karena model tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Jika nilai Hosmer and 

Lemeshow’s Goodness of fit lebih besar dari 0.05, maka hipotesis nol tidak dapat 

ditolak dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat 

dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya. 

3.4.3.2 Negelkerke’s R Square 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar varibilitas variabel 

dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Nilai R2 adalah seberapa 

besar pergerakan dari Y yang dapat dijelaskan dengan pergerakan dari variabel-

PENGARUH FAKTOR ..., IRISA ANINDITA, Ak.-IBS, 2014



67 
 

variabel independen (X). semakin besar nilai R2, berarti model ini semakin baik 

dalam memprediksi Y. 

3.4.3.3 Classification Plot 

Pengujian ini dilakukan untuk menilai kecocokan model regresi logistik 

terhadap data dengan melihat besarnya ketepatan klasifikasi data observasi terhadap 

prediksinya. Nilai overall percentage yang mendekati 100% menunjukkan model 

yang digunakan fit terhadap data 

3.4.4 Model Regresi Logistik 

Penelitian ini menggunakan analisis statistik inferensial untuk pengujian 

hipotesis. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis 

multivariate dengan menggunakan regresi logistik, karena variabel bebasnya 

merupakan kombinasi antara metrik dan non metrik. Regresi logistik adalah model 

regresi yang digunakan untuk menganalisis variabel dependen dengan kemungkinan 

diantara 0 dan 1 (Winarno, 2011). Regresi logistik menghasilkan rasio peluang 

(odds ratio) yang dinyatakan dengan transformasi fungsi logaritma (log), dengan 

demikian fungsi transformasi log ataupun ln diperlukan untuk p-value. Logit opini 

audit going concern merupakan log dari peluang (odds ratio) dengan kemungkinan 

terbesar nilai peluang adalah 1, dengan demikian persamaan regresi logistik 

menjadi: 

Logit GC = ln   

    
 = ln (odds) 
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Regresi logistik mengabaikan heteroscedary, artinya variabel dependen 

tidak memerlukan untuk masing-masing variabel independennya. Hal ini 

disebabkan regresi logistik sendiri merupakan salah satu cara penanggulangan 

ragam dari error tidak homogen. Berdasarkan penjelasan diatas, maka model regresi 

logisik yang digunakan untuk menguji hipotesis pada penelitian ini adalah: 

  
  

    
     α + β1ROA,it + β2CARi,t + β3LDRi,t + β4KAPi,t + β5FIRMSIZEi,t  

Keterangan: 

  
  

    
  = Opini audit going concern 

α   = konstanta 

ROA  = Return On Asset 

CAR  = Capital Adequacy Ratio 

LDR  = Loan to Deposit Ratio 

KAP   = Ukuran Kantor Akuntan Publik 

FIRMSIZE = Ukuran Perusahaan 

ε  = Error 

i  = Perusahaan Sampel 

PENGARUH FAKTOR ..., IRISA ANINDITA, Ak.-IBS, 2014



69 
 

t  = Tahun Berjalan 

3.4.4.1 Rasio Kecenderungan (Odds Ratio) 

Odds ratio merupakan probabilitas terjadinya suatu kejadian dibagi dengan 

probabilitas tidak akan terjadinya suatu kejadian. Pada penelitian ini, y = 1 apabila 

KAP memberikan opini audit non going concern. Odds ratio mengukur dampak 

kenaikan 1 peluang untuk masing-masing variabel independen. 

Jika odds ratio = 1, maka probabilitas untuk kedua keputusan yang diuji, 

yaitu memberikan opini audit going concern dan opini audit non going concern 

adalah sama. Apabila variabel independen memiliki dampak positif terhadap 

probabilitas keputusan yang diuji, maka odds ratio ≥ 1. Sebaliknya, apabila variabel 

independen memiliki dampak negatif terhadap probabilitas keputusan yang diuji, 

maka odds ratio ≤ 1. 

3.5 Teknik Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok 

pertama terdiri dari hipotesis (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) yang bertujuan untuk 

melihat pengaruh LDR, ROA, CAR, audit tenure, reputasi auditor, dan ukuran 

perusahaan terhadap opini audit going concern secara parsial menggunakan uji 

Wald. Pada kelompok kedua yang terdiri dari hipotesis (7) diuji dengan uji G2 atau 

uji simultan. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan tingkat 

signifikansi 5%.  
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3.5.1 Uji Parsial (Uji Wald) 

Pengujian secara parsial dilakukan untuk melihat hubungan parsial masing-

masing parameter variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini 

dilakukan dengan membandingkan nilai statistik Wald dengan table Chi-Square, 

signifikansi α, dan derajat bebas (df = 1), atau dengan menggunakan p-value. 

3.5.2 Uji Simultan (Uji G2) 

Uji simultan digunakan untuk melihat pengaruh koefisien regresi variabel 

independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian simultan 

dilakukan dengan menggunakan rasio Likelihood, yaitu G = -2 (L0 – Lp) 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

 Objek penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia dengan periode observasi selama enam tahun, dari tahun 2008 sampai 

dengan tahun 2013. Berikut daftar emiten dari sampel penelitian. 

Tabel 4.1 

Sampel Perusahaan Perbankan 

NO. Nama Emiten Kode Emiten 
1. Bank BRI Agro AGRO 
2. Bank ICB Bumi Putera BABP 
3. Bank Capital BACA 
4. Bank Ekonomi Raharja BAEK 
5. Bank Central Asia BBCA 
6. Bank Bukopin BBKP 
7. Bank Negara Indonesia BBNI 
8. Bank Nusantara Parahyangan BBNP 
9. Bank Rakyat Indonesia BBRI 
10. Bank Mutiara BCIC 
11. Bank Danamon BDMN 
12. Bank Pundi BEKS 
13. Bank Kesawan BKSW 
14. Bank Mandiri BMRI 
15. Bank Bumi Artha BNBA 
16. Bank CIMB Niaga BNGA 
17. Bank Internasional Indonesia BNII 
18. Bank Permata BNLI 
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19. Bank Swadesi BSWD 
20. Bank Tabungan Pensiunan 

Nasional 
BTPN 

21. Bank Victoria BVIC 
22. Bank Artha Graha INPC 
23. Bank Mayapada MAYA 
24. Bank Windu MCOR 
25. Bank Mega MEGA 
26. Bank NISP NISP 
27. Bank Panin PNBN 
28. Bank Saudara SDRA 

 Sumber: Data diolah peneliti 

Sampel perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia yang memenuhi 

kriteria pada objek penelitian ini ada sejumlah 28 bank selama 6 tahun berturut-turut 

sehingga didapatkan pooling data dengan unit analisis n = 28 x 6 = 168 observasi. 

Tabel 4.2 

Pemilihan Sampel & Observasi Penelitian 

Kriteria Sampel Jumlah 

Perusahaan perbankan yang sudah 

terdaftar di BEI pada tahun 2008 

28 

Jumlah Tahun Penelitian (2008-2013) 6 

Jumlah Observasi 168 

Sumber : Data diolah peneliti 
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4.2 Statistik Deskriptif 

Dalam penelitian ini dilakukan analisis statistik deskriptif untuk 

menggambarkan data secara umum atas variabel-variabel independen yang diuji 

dalam penelitian ini. Ukuran-ukuran statistik yang digunakan dalam analisis ini 

adalah rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum, standar deviasi dan median. 

Tabel 4.3 

Statistik Deskriptif Opini Audit 

 

Opini_Audit 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

.0 159 94.6 94.6 94.6 

1.0 9 5.4 5.4 100.0 

Total 168 100.0 100.0  

 Sumber : Data Olahan Output SPSS peneliti 

 

Variabel opini audit merupakan variabel dependen yang merupakan variabel 

dummy dengan kriteria 1 jika opini audit going concern dan 0 jika opini audit non 

going concern. Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat dari 168 observasi terdapat 9 bank 

atau 5,4 % mendapatkan opini audit going concern, sedangkan sisanya sebanyak 159 

observasi atau 94,6% mendapatkan opini audit non going concern. 
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Tabel 4.4 

Statistik Deskriptif Ukuran KAP 

Size_KAP 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

.0 60 35.7 35.7 35.7 

1.0 108 64.3 64.3 100.0 

Total 168 100.0 100.0  

 Sumber : Data Olahan Output SPSS peneliti 

 

  Variabel ukuran KAP merupakan variabel dummy dengan kriteria 1 

jika KAP termasuk dalam kategori Big-4 dan 0 jika KAP termasuk dalam kategori 

Non Big-4. Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat dari 168 observasi terdapat 108 KAP 

atau 64,3% termasuk kategori Big-4. Sedangkan 60 KAP atau 35,7% lainnya 

termasuk kategori Non Big-4. 
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Tabel 4.5 

Statistik Deskriptif (168 Observasi) 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Median 

ROA 168 -0,52 0,10 0,0144 0,04674 0,0178 

CAR 168 -0,22 0,94 0,1704 0,08895 0,1533 

LDR 168 -0,40 1,13 0,7860 0,13444 0,8181 

SIZE_PERUSAHAAN 168 14,12 20,93 17,0072 1,74278 20838676 

Sumber : Data Olahan Output SPSS Peneliti 

 

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat dilihat hasil statistik desktriptif untuk Return 

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

ukuran perusahaan. Return on asset (ROA) memiliki rata-rata yaitu 0,0144 dengan 

nilai tengah sebesar 0,0178. Hal ini menunjukan bahwa nilai rata-rata ROA berada di 

bawah nilai tengahnya, maka variabel ini memiliki distribusi data yang simetri. Nilai 

ROA tertinggi yaitu bank windu (MCOR) dengan 0,10  dan nilai terendah ROA 

dimiliki oleh Bank Mutiara (BCIC) dengan nilai minimum sebesar -0,52. Penyebaran 

data pada variabel ROA tidak tersebar luas, hal ini ditunjukan dari nilai standar 

deviasi yaitu 0,04674. 

Statistik deskriptif untuk variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) memiliki rata-

rata 0,1704 dengan nilai tengah sebesar 0,1533. Hal ini menunjukan bahwa nilai rata-
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rata CAR berada di atas nilai tengahnya. Maka variabel ini memiliki distribusi data 

yang tidak simetri. Nilai CAR tertinggi yaitu Bank Mutiara (BCIC) dengan nilai 

maksimum 0,94 dan nilai terendah CAR dimiliki oleh Bank Mutiara (BCIC) dengan 

nilai minimum sebesar -0,22. Penyebaran data pada variabel CAR tidak tersebar luas, 

hal ini ditunjukan dari nilai standar deviasi yaitu sebesar 0,08895. 

 Statistik deskriptif untuk variabel Loan to Deposit Ratio (LDR) memiliki nilai 

rata-rata 0,7860 dengan nilai tengah sebesar 0,8181. Hal ini menunjukan bahwa nilai 

rata-rata LDR berada dibawah nilai tengahnya. Maka variabel ini memiliki distribusi 

data yang simetri. Nilai maksimum LDR adalah sebesar 1,13 yang dimiliki oleh Bank 

Kesawan (BKSW) sedangkan nilai minimum LDR adalah sebesar 0,40 yang dimiliki 

oleh Bank Victoria (BVIC). Penyebaran data pada variabel LDR tidak tersebar luas, 

hal ini ditunjukan dari nilai standar deviasi yaitu sebesar 0,13444. 

 Variabel ukuran perusahaan merupakan variabel independen yang diperoleh 

dari ln total aset. Sampel dengan nilai ukuran perusahaan maksimum adalah sebesar 

20,93 yaitu pada Bank BNLI dan nilai minimum sebesar 14,12 yaitu pada Bank 

Swadesi (BSWD). Persebaran data pada variabel ukuran perusahaan cukup bervariasi. 

Hal ini dapat dilihat dari nilai standar deviasinya sebesar 1,74278. 
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4.3 Uji Asumsi Klasik 

4.3.1  Uji Multikolinearitas  

Uji multikolinearitas digunakan untuk melihat adanya hubungan antar 

variabel independen. Nilai antar variabel yang dapat ditoleransi adalah <0,10. Berikut 

adalah hasil pengujian berikut adalah hasil pengujian antar variabel. 

Tabel 4.6 

Uji Multikolinearitas 

Correlation Matrix 

 Constant ROA CAR LDR Size_KAP Size_Perusaha

an 

Step 1 

Constant 1.000 -.059 -.300 -.234 .268 -.935 

ROA -.059 1.000 -.017 .050 -.211 .056 

CAR -.300 -.017 1.000 .256 -.245 .107 

LDR -.234 .050 .256 1.000 -.136 -.102 

Size_KAP .268 -.211 -.245 -.136 1.000 -.233 

Size_Perusahaan -.935 .056 .107 -.102 -.233 1.000 

Sumber : Data Olahan Output SPSS Peneliti 

  

Berdasarkan tabel 4.6 diatas menunjukan tidak ada korelasi antar variabel 

independen (multikolinearitas) yang mendekati 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pada uji multikolinearitas ini tidak terjadi multikolinearitas. Hal ini ditunjukan 

dengan nilai korelasi antara ROA terhadap CAR sebesar -0,017, nilai korelasi antara 
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ROA terhadap LDR sebesar 0,050, nilai korelasi antara ROA terhadap ukuran Kantor 

Kuntan Publik ( KAP) sebesar -0,211, nilai korelasi antara ROA terhadap ukuran 

perusahaan sebesar 0,056, nilai korelasi antara CAR terhadap LDR sebesar 0,256, 

nilai korelasi antara CAR terhadap ukuran KAP sebesar -0,245, nilai korelasi antara 

CAR terhadap ukuran perusahaan sebesar 0,107, nilai korelasi antara LDR terhadap 

ukuran KAP sebesar -0,136, nilai korelasi antara LDR dengen ukuran perusahaan 

sebesar -0,102, nilai korelasi antara ukuran KAP dengan ukuran perusahaan sebesar -

0,233. 

4.4 Menilai Model Fit 

4.4.1 Keseluruhan Model (Overall Model Fit)  

Tabel 4.7 

Model summary 

Step -2 Log likelihood 

0 70,190 

1 35,578 

Sumber : Data Olahan Output SPSS Peneliti 

Hipotesis untuk menilai model fit adalah: 

H0 : Model yang dihipotesiskan fit dengan data 

Ha : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data 
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Pada tabel diatas terlihat bahwa nilai -2 Log Likehood block number = 0 

adalah sebesar 70,190 dan -2 Log Likehood block number = 1 adalah sebesar 35,578. 

Ada penurunan nilai antara -2 Log Likehood block number = 0 terhadap nilai -2 Log 

Likehood block number = 1. Dengan adanya penurunan nilai tersebut menunjukan 

keseluruhan model regresi logistik yang digunakan adalah model yang baik atau 

model yang fit dengan data. 

4.4.2  Menguji Kelayakan Model Regresi (Hosmer and Lemeshow Test) 

 Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit Test menguji hipotesis nol bahwa 

data empiris cocok atau sesuai dengan model. Hosmer and Lemeshow Goodness of 

Fit Test ini dilakukan untuk menguji hipotesis sebagai berikut: 

H0 : Model regresi logistik cukup mampu menjelaskan data (fit) 

Ha : Model regresi logistik tidak cukup menjelaskan data (tidak fit) 

 Dasar penerimaan dan penolakan hipotesis pada pengujian Hosmer and 

Lemeshow Goodness of Fit Test berdasarkan nilai Chi-Square hitung, maka: 

 Jika nilai Chi-Square hitung ≤ Chi-Square tabel maka H0 tidak dapat ditolak. 

 Jika nilai Chi-Square hitung ≥ Chi-Square tabel maka H0 ditolak. 

Berdasarkan p-value, maka: 

 Jika p-value ≥ α maka H0 tidak dapat ditolak. 
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 Jika p-value < α maka H0 ditolak. 

Tabel 4.8 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 7.511 8 .483 

   Sumber : Data Olahan Output SPSS Peneliti 

 Berdasarkan tabel 4.8 diatas, dapat dilihat p-value (Sig.) menunjukan angka 

0,483. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Berdasarkan dasar penolakan dan 

penerimaan hipotesis dengan menggunakan p-value (Sig.) 0,483 > α 0,05. 

 Jika dilihat dari nilai chi-square yaitu sebesar 7,511 dengan df (derajat bebas) 

8 diperoleh chi-square tabel sebesar 15,5073. Berdasarkan dasar penolakan dan 

penerimaan hipotesis chi-square 7,511 < chi-square tabel 15,5073. 

 Dilihat dari kedua hasil pengujian yaitu p-value dan chi-square, dapat 

disimpulkan bahwa model regresi fit dengan data, atau dapat dikatakan model regresi 

dapat menjelaskan pengaruh antar variabel independen dengan variabel dependennya. 

4.4.3  Nagelkerke’s R Square 

Tabel 4.9 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 
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1 35.578a .186 .545 

a. Estimation terminated at iteration number 9 because 

parameter estimates changed by less than .001. 

  Sumber : Data Olahan Output SPSS Peneliti 

 

 Nagelkerke’s R Square merupakan modifikasi dari koefisien Cox and Snell 

untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 (nol) sampai 1 (satu). Pengujian 

ini digunkan untuk menunjukan seberapa besar variabel dependen mampu dijelaskan 

oleh keseluruhan variabel independen dalam model regresi logistik. Berdasarkan 

tabel 4.9 diatas nilai Nagelkerke’s R Square adalah sebesar 54,5%. Hal ini 

menunjukan bahwa variasi probabilitas opini audit going concern mampu dijelaskan 

oleh keseluruhan variabel independen sebesar 54,5%, sedangkan sisanya sebesar 

45,5% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. 

4.4.4 Classification Plot 

 Classification Plot digunakan untuk menilai kecocokan model regresi logistik 

terhadap data melalui besarnya ketepatan klasifikasi data observasi terhadap 

prediksinya. Nilai overall percentage yang semakin mendekati 1 (100%) menunjukan 

model yang digunakan fit terhadap data. 
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Tabel 4.10 

                                     Classification Table
a 

Observed 

Predicted 

Opini_Audit Percentage 

Correct .0 1.0 

Step 1 
Opini_Audit 

.0 159 0 100.0 

1.0 5 4 44.4 

Overall Percentage   97.0 

a. The cut value is .500 

Sumber : Data Olahan Output SPSS Peneliti 

 

 Pada tabel diatas menunjukan kekuatan prediksi dari model regresi untuk 

memprediksi kemungkinan bank mendapatkan opini audit going concern adalah 

sebesar 44,4%. Hal ini menunjukan terdapat 4 observasi yang diprediksi akan 

mendapat opini audit going concern dari total 168 observasi. Sedangkan kekuatan 

prediksi dari bank yang tidak mendapatkan opini audit going concern adalah sebesar 

100% yang berarti dengan model regresi yang digunakan terdapat sebayak 0 

observasi yang mendapatkan opini audit non going concern. Persentase keseluruhan 

hasil tabel classification plot sebesar 97% maka dapat disimpulkan model regresi 

logistik cukup fit dengan data.  
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4.5  Interpretasi Model Regresi Logistik 

 Model regresi logistik dapat dibentuk dengan menggunakan besaran nilai 

parameter-parameter regresi logistik dan selanjutnya diinterpretasikan dengan rasio 

kecenderungan (Odds Ratio). 

4.5.1  Pembentukan Model Regresi Logistik 

Tabel 4.11 

                                                          Variables in the Equation 

 B Exp(B) 

Step 1a 

ROA -36.460 .000 

CAR -4.042 .018 

LDR -.196 .822 

Size_KAP -.682 .506 

Size_Perusahaan -1.144 .318 

Constant 16.542 15278898.198 

a. Variable(s) entered on step 1: ROA, CAR, LDR, Size_KAP, Size_Perusahaan. 

Sumber : Data Olahan Output SPSS Peneliti 

  
  

    
 = 16,542 – 36,460ROA – 4,042CAR – 0,196LDR – 0,682KAP – 

1,144FIRMSIZE 
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4.5.2  Odds Ratio (Rasio Kecenderungan) 

 Rasio kecenderungan atau odds ratio dalam regresi logistik digunakan untuk 

menginterpretasikan parameter regresi logistik. Hal ini dilakukan karena model 

regresi logistik tidak dapat diinterpretasikan secara langsung. Odds ratio pada 

penelitian ini mengukur bagaimana kecenderungan variabel-variabel independen 

terhadap probabilitas opini audit going concern. Nilai odds ratio pada tabel 4.11 

diinterpretasikan sebagai berikut: 

a) Variabel Return On Asset (ROA) 

Nilai Odds Ratio (Exp(B)) adalah sebesar 0,000. Artinya jika ROA meningkat 

satu satuan (semakin besar nilai ROA), maka kecenderungan KAP 

memberikan opini audit going concern akan menurun sebesar 0,000 kali 

dengan asumsi variabel lain konstan. 

b) Variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Nilai Odds Ratio (Exp(B)) adalah sebesar 0,018. Artinya jika CAR meningkat 

satu satuan (CAR suatu bank semakin besar), maka kecenderungan KAP 

memberikan opini audit going concern akan menurun sebesar 0,018 kali 

dengan asumsi kondisi variabel lainnya konstan. 

c) Variabel Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Nilai Odds Ratio (Exp(B)) adalah sebesar 0,822. Artinya jika LDR meningkat 

satu satuan (LDR suatu bank semakin besar), maka kecenderungan KAP 
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memberikan opini audit going concern akan menurun sebesar 0,822 kali 

dengan asumsi kondisi variabel lainnya konstan. 

d) Variabel Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) 

Nilai Odds Ratio (Exp(B)) adalah sebesar 0,506. Artinya ukuran KAP yang 

tergolong Big-4 memiliki kecenderungan KAP akan independen dalam 

memberikan opini audit going concern sebesar 0,506 kali ukuran KAP yang 

tergolong non Big-4. 

e) Variabel Ukuran perusahaan (FIRM SIZE) 

Nilai Odds Ratio (Exp(B)) adalah sebesar 0,318. Artinya jika ukuran 

perusahaan meningkat satu satuan (total aset bertambah), maka 

kecenderungan KAP memberikan opini audit going concern akan menurun 

sebesar 0,318 kali dengan asumsi kondisi variabel lainnya konstan. 

4.6  Pengujian Hipotesis 

4.6.1  Uji Parsial 

 Uji parsial dilakukan untuk melihat hubungan parsial masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen. Hasil pengujian parsial yang telah dilakukan 

adalah sebagai berikut. 
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Tabel 4.12 

Variables in the Equation 

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

Step 1a 

ROA -36.460 16.518 4.872 1 .027 .000 

CAR -4.042 7.110 .323 1 .570 .018 

LDR -.196 3.512 .003 1 .955 .822 

Size_KAP -.682 1.241 .302 1 .583 .506 

Size_Perusahaan -1.144 .559 4.182 1 .041 .318 

Constant 16.542 8.951 3.415 1 .065 15278898.198 

a. Variable(s) entered on step 1: ROA, CAR, LDR, Size_KAP, Size_Perusahaan. 

 

Hipotesis 1 

H01 : ROA tidak berpengaruh negatif terhadap opini audit going concern 

Ha1 : ROA berpengaruh negatif terhadap opini audit going concern 

 Hasil dari tabel 4.12 diatas menunjukan bahwa ROA memiliki p-value(Sig.) 

sebesar 0,027. Hal ini berarti p-value (Sig) 0,027 < α 0,05 dan memiliki nilai B 

sebesar -36,460 yang berarti bahwa hasil statistik memiliki arah negatif. Hasil 

tersebut sesuai dengan hipotesis bahwa H01 ditolak dan Ha1 diterima. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa ROA berpengaruh signifikan negatif terhadap opini audit going 

concern. 
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Hipotesis 2 

H02 : CAR tidak berpengaruh negatif terhadap opini audit going concern 

Ha2 : CAR berpengaruh negatif terhadap opini audit going concern 

Hasil dari tabel 4.12 diatas menunjukan bahwa CAR memiliki p-value(Sig.) sebesar 

0,570. Hal ini berarti p-value (Sig) 0,570 > α 0,05. Hasil tersebut menunjukan bahwa 

CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit going concern. 

Hipotesis 3 

H03 : LDR tidak berpengaruh negatif terhadap opini audit going concern 

Ha3 : LDR berpengaruh negatif terhadap opini audit going concern 

Hasil dari tabel 4.12 diatas menunjukan bahwa LDR memiliki p-value(Sig.) sebesar 

0,955 Hal ini berarti p-value (Sig) 0,955 > α 0,05. Hasil tersebut menunjukan bahwa 

LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit going concern. 

Hipotesis 4 

H04 : Ukuran KAP tidak berpengaruh positif terhadap opini audit going concern 

Ha4 : Ukuran KAP berpengaruh positif terhadap opini audit going concern 

Hasil dari tabel 4.12 diatas menunjukan bahwa ukuran KAP memiliki p-value(Sig.) 

sebesar 0,583 Hal ini berarti p-value (Sig) 0,583 > α 0,05. Hasil tersebut menunjukan 

bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh positif terhadap opini audit going concern. 
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Hipotesis 5 

H05 : Ukuran perusahaan tidak berpengaruh negatif terhadap opini audit going 

concern 

Ha5 : Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap opini audit going concern 

Hasil dari tabel 4.12 diatas menunjukan bahwa ukuran perusahaan memiliki p-value 

(Sig.) sebesar 0,041 Hal ini berarti p-value (Sig) 0,041 <  α 0,05 dan memiliki nilai B 

sebesar -1,144 yang berarti bahwa hasil statistik memiliki arah negatif. Hasil tersebut 

menunjukan bahwa H01 ditolak dan Ha1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

ukuran perusahaan  berpengaruh signifikan negatif terhadap opini audit going 

concern. 

4.6.2  Uji Simultan  

Uji simultan dilakukan untuk melihat hubungan variabel independen secara 

simultan terhadap variabel dependen. Hasil pengujian simultan yang telah dilakukan 

adalah sebagai berikut:   

Tabel 4.13 

Omnibus Tests of Model Coefficients 
 Chi-square Df Sig. 

Step 1 

Step 34.612 5 .000 

Block 34.612 5 .000 

Model 34.612 5 .000 
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Hipotesis 6 

H06 : ROA, CAR, LDR, ukuran KAP, ukuran perusahaan tidak berpengaruh simultan 

signifikan terhadap opini audit going concern. 

Ha6 : ROA, CAR, LDR, ukuran KAP, ukuran perusahaan berpengaruh simultan 

signifikan terhadap opini audit going concern. 

Hasil pengujian secara simultan diatas menunjukan bahwa secara simultan 

variabel independen dalam penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap opini audit 

going concern karena p-value (Sig.) menunjukan nilai 0,000. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa H06 ditolak dan Ha6 diterima.  

4.7 Analisis Hasil Penelitian 

4.7.1  Pengaruh Return On Asset (ROA) terhadap Opini Audit Going Concern 

 Nilai ROA pada perusahaan perbankan dalam sampel penelitian ini 

menunjukan bahwa ada pengaruh yang signifikan dengan arah negatif terhadap opini 

audit going concern. Hal ini menunjukan bahwa nilai ROA mempengaruhi keputusan 

auditor dalam pemberian opini audit going concern ataupun opini audit non going 

concern atas laporan keuangan. Nilai p-value hitung (0,027) dibawah nilai p-value 

tabel (0,05) menunjukan adanya pengaruh yang signifikan antara nilai ROA dan opini 

audit going concern. Sedangkan tanda nilai koefisien yang sesuai dengan hipotesis 

yaitu negatif menunjukan bukti bahwa ROA memiliki hubungan negatif terhadap 

pemberian opini audit going concern oleh auditor. Artinya apabila nilai ROA suatu 
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perusahaan meningkat, maka kemungkinan perusahaan tersebut menerima opini audit 

going concern akan menurun. Demikian pula sebaliknya apabila nilai ROA suatu 

perusahaan menurun, maka kemungkinan perusahaan tersebut akan menerima opini 

audit going concern akan semakin besar. Hasil ini sesuai dengan penelitian Ira 

Kristiana (2012) serta Indira Januarti (2008) yang menyatakan bahwa ROA 

berpengaruh negatif terhadap opini audit going concern, dan juga penelitian yang 

dilakukan oleh Yulius Kurnia Susanto serta Hani, Cleary dan Mukhlasin (2003) yang 

menyatakan bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap opini audit going concern. 

 Return on Asset menggambarkan profitabilitas atau kemampuan sebuah 

entitas untuk menghasilkan laba menggunakan aset yang dimilikinya. ROA menjadi 

salah satu variabel yang memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap pemberian 

opini audit going concern karena dalam memberikan opini audit, auditor pasti melihat 

kemampuan entitas tersebut menghasilkan keuntungan, semakin besar nilai ROA 

berarti semakin banyak keuntungan yang dapat dihasilkan oleh perusahaan  sehingga 

kemungkinan auditor memberikan opini audit going concern akan semakin kecil. 

Lain halnya apabila sebuah perusahaan memiliki nilai ROA yang rendah, berarti 

perusahaan tersebut tidak memiliki kemampuan yang baik untuk menghasilkan 

keuntungan sehingga auditor merasa ragu akan kemampuan perusahaan tersebut 

untuk melunasi kewajibannya sehingga memberikan opini audit going concern. 
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4.7.2 Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Opini Audit Going 

Concern 

 Nilai CAR pada perusahaan perbankan dalam penelitian ini menunjukan 

bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap opini audit going concern. Hal 

tersebut menunjukan bahwa nilai CAR tidak mempengaruhi auditor untuk 

memberikan opini audit going concern ataupun opini audit non going concern atas 

laporan keuangan. Nilai p-value hitung (0,570) diatas nilai p-value tabel (0,05) 

menunjukan tidak adanya pengaruh yang signifikan antara nilai CAR dengan opini 

audit going concern ataupun non going concern yang diberikan oleh auditor. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Hani, Cleary, dan Mukhlasin (2003) serta 

Puji Rahayu (2007) yang menyatakan bahwa CAR tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap opini audit yang diberikan oleh auditor. 

 Capital Adequacy Ratio adalah salah satu indikator yang digunakan Bank 

Indonesia untuk menentukan tingkat kesehatan bank. Kesadaran bank-bank akan 

pentingnya CAR membuat bank menyediakan CAR lebih dari yang ditentukan oleh 

Bank Indonesia yaitu 12%. CAR tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

pemberian opini audit oleh auditor, hal ini disebabkan oleh bank yang rata-rata 

menyediakan CAR yang lebih besar daripada yang seharusnya.  
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4.7.3 Pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap Opini Audit Going 

Concern  

 Nilai LDR pada penelitian ini menunjukan bahwa tidak adanya pengaruh yang 

signifikan terhadap opini audit going concern. Artinya, LDR tidak mempengaruhi 

keputusan auditor untuk memberikan opini audit going concern maupun opini audit 

non going concern. Nilai p-value hitung (0,955) diatas nilai p-value tabel (0,05) 

menunjukan tidak adanya pengaruh yang signifikan antara nilai LDR dengan opini 

audit going concern ataupun non going concern yang diberikan oleh auditor.  

 Nilai LDR menggambarkan seberapa besar kemampuan bank memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya. Mayoritas bank yang ada dalam sampel penelitian ini 

sudah mematuhi peraturan Bank Indonesia yaitu memiliki rasio LDR tidak kurang 

dan tidak lebih dari yang sudah ditentukan yaitu sesuai dengan PBI No. 

15/15/PBI/2013, batas bawah LDR adalah 78% dan batas atas LDR adalah 92%. 

4.7.4 Pengaruh Ukuran KAP (Kantor Akuntan Publik) terhadap Opini Audit 

Going Concern 

Pengukuran ukuran KAP dalam penelitian ini menggunakan ukuran KAP Big-

4 atau Non Big-4. Pada hasil penelitian ini menunjukkan tidak adanya pengaruh yang 

signifikan antara ukuran KAP dengan opini audit going concern. Hasil ini ditunjukan 

melalui nilai p-value hitung (0,583) yang diatas nilai p-value tabel (0,05). Hasil 

penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Indira Januarti dan Ella Fitrianasari 

(2008), Bambang Hartadi (2009) serta Arry Pratama Rudyawan dan I Dewa Nyoman 
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Badera (2009). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Indira Januarti dan Ella 

Fitrianasari (2008) menunjukan bahwa ukuran KAP tidak mempengaruhi keputusan 

auditor dalam memberikan opini audit going concern.  

Hal ini disebabkan karena sebuah KAP Big-4 maupun non Big-4 akan tetap 

memberikan opini audit yang objektif. Karena apabila sebuah KAP memberikan opini 

audit yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, maka reputasi dari KAP tersebut 

akan buruk, sehingga lebih baik bagi KAP untuk memberikan opini audit yang 

sebenarnya sesuai kenyataan yang ada. Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Bambang Hartadi (2009), menunjukan bahwa ukuran KAP tidak memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap opini audit going concern, hal ini dimungkinkan 

karena dominannya KAP big-4 sebagai pengaudit perusahaan yang listing di BEI  

4.7.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Opini Audit Going Concern 

 Ukuran perusahaan diukur melalui total aset perusahaan sampel pada 

penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukan nilai p-value hitung lebih kecil 

daripada p-value tabel (0,05) yang berarti ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap pemberian opini audit going concern dan tanda nilai koefisien 

yang sesuai dengan hipotesis yaitu negatif, yang berarti apabila semakin besar ukuran 

perusahaan maka akan semakin kecil kemungkinan perusahaan tersebut mendapatkan 

opini audit going concern dari auditor. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil ukuran 

perusahaan, berarti semakin besar kemungkinan mendapatkan opini audit going 

concern. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arga 
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Fajar Santosa dan Linda Kusumaning Wedari (2007), yang menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap opini audit yang 

diberikan auditor. 

4.7.6 Pengaruh ROA, CAR, LDR, Ukuran KAP, Ukuran Perusahaan terhadap 

Opini Audit Going Concern 

 Nilai p-value hitung pada pengujian simultan (ROA, CAR, LDR, Ukuran 

KAP dan Ukuran Perusahaan) terhadap opini audit going concern lebih kecil daripada 

p-value tabel (0,05). Hal ini menunjukan adanya pengaruh ROA, CAR, LDR, ukuran 

KAP, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama terhadap opini audit going 

concern. Adanya perubahan faktor keuangan dan keuangan dapat mempengaruhi 

pertimbangan KAP (auditor) dalam memberikan opini audit going concern. 

4.8 Implikasi Manajerial 

 Berdasarkan hasil penelitian ini terbukti bahwa ROA dan ukuran perusahaan 

merupakan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan auditor dalam memberikan 

opini audit going concern, khususnya pada sektor perusahaan perbankan. Pihak 

manajemen dapat meningkatkan rasio Return on Asset dengan cara meningkatkan 

pertumbuhan kredit. Meningkatkan pertumbuhan kredit dapat dilakukan dengan cara 

menambah penyaluran kredit kepada pihak ketiga. Dengan menambah penyaluran 

kredit, diharapkan pendapatan bunga juga meningkat. Meningkatnya pendapatan 

bunga bisa meningkatkan laba bersih suatu bank. Meningkatnya laba bersih suatu 

bank dapat mempengaruhi nilai ROA. Apabila nilai ROA tinggi, maka kemungkinan 
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auditor memberikan opini audit going concern akan semakin kecil. Pihak investor 

atau calon investor tentunya juga akan semakin tertarik untuk menginvestasikan 

dananya dalam perusahaan apabila melihat rasio keuangan profitabilitas (ROA) 

tinggi. Karena tujuan investor berinvestasi adalah untuk mendapatkan return atau 

imbal balik yang menguntungkan bagi dirinya sendiri.  

 Ukuran perusahaan juga dijadikan pertimbangan auditor (KAP) dalam 

memberikan opini audit going concern. Ukuran perusahaan diukur dari nilai 

logaritma natural total aset. Karena mengukur ukuran perusahaan menggunakan nilai 

aset, maka menambah aset perusahaan merupakan cara yang tepat untuk memperkecil 

kemungkinan mendapatkan opini audit going concern dari auditor. Pihak investor 

pun akan lebih tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan yang ukurannya lebih 

besar dibandingkan dengan perusahaan yang berukuran kecil. Karena perusahaan 

yang lebih besar, cenderung sudah memiliki sistem yang sangat baik sehingga dapat 

memudahkan investor untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 

 Capital Adequacy Ratio, Loan to Deposit Ratio, dan ukuran KAP pada 

penelitian ini tidak menunjukkan adanya pengaruh terhadap opini audit going 

concern, sehingga CAR, LDR dan ukuran KAP tidak bisa dijadikan pertimbangan 

bagi para pemegang kepentingan laporan keuangan (pihak manajemen, investor 

maupun auditor). Semakin tinggi atau rendah CAR suatu bank tidak dapat dijadikan 

acuan oleh para stakeholder ketika auditor memberikan opini audit going concern. 

Pihak manajemen tidak bisa berharap dengan nilai CAR yang tinggi akan 
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memperkecil kemungkinan auditor memberikan opini audit going concern. Begitu 

pula apabila nilai CAR rendah, belum tentu auditor akan memberikan opini audit 

going concern.  

 Sama hal nya dengan Loan to Deposit Ratio (LDR). LDR tidak dapat 

dijadikan patokan suatu auditor memberikan opini audit going concern maupun opini 

audit non going concern. Pihak manajemen tidak bisa berharap dengan rasio LDR 

yang tinggi, auditor akan memberikan opini audit non going concern. Karena bisa 

saja dengan LDR yang tinggi, manajemen bank menjadi kesulitan untuk melunasi 

kewajiban jangka pendeknya. Akan tetapi dengan nilai LDR yang rendah juga tidak 

menjadi jaminan bahwa bank tersebut akan mendapatkan opini audit non going 

concern, karena dengan rendahnya nilai LDR berarti bank tersebut kurang gencar 

dalam menyalurkan kreditnya kepada pihak ketiga dan hal tersebut berakibat pada 

rendahnya profitabilitas bank. 

 Begitu pula dengan ukuran KAP, banyak yang berpikiran bahwa ukuran KAP 

yang besar (Big-4) akan cenderung memberikan opini audit going concern 

dibandingkan KAP yang berukuran kecil (Non Big-4). Pada hasil penelitian ini, 

ukuran KAP tidak berpengaruh signifikan, berarti tidak ada perbedaan probabilitas 

suatu perusahaan dalam menerima opini audit going concern baik perusahaan tersebut 

di audit oleh KAP big-4 maupun non big-4. Pihak manajemen tidak bisa berharap 

dengan KAP non big-4 agar memberikan opini yang selalu wajar tanpa pengecualian, 
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karena tidak ada perbedaan antara KAP big-4 dan Non big-4 dalam pemberian opini 

audit. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh dari variabel-variabel independen, 

yaitu Return On Asset (ROA), Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio 

(LDR), ukuran Kantor Akuntan Publik, dan ukuran perusahaan terhadap opini audit 

going concern pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Penelitian ini 

dilakukan periode 2008-2013. Hasil dari penelitian ini adalah: 

1) Return on Asset (ROA) berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap 

opini audit going concern. Hasil ini menggambarkan bahwa semakin besar 

nilai ROA suatu perusahaan maka akan semakin kecil kemungkinan 

perusahaan tersebut mendapatkan opini audit going concern.   

2) Capital Adequacy Ratio (CAR) tidak berpengaruh signifikan terhadap opini 

audit going concern. Hal ini mungkin disebabkan karena besarnya CAR pada 

sampel penelitian ini mayoritas masih sesuai dengan batas yang ditentukan 

Bank Indonesia yaitu 12%. 

3) Loan to Deposit Ratio (LDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap opini 

audit going concern. Besarnya penyaluran kredit yang berasal dari DPK bank-

bank yang menjadi sampel pada penelitian ini masih tergolong normal dan 

sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yaitu batas bawah 78% dan batas 

PENGARUH FAKTOR ..., IRISA ANINDITA, Ak.-IBS, 2014



99 
 

atas 95%. Sehingga tidak menimbulakan kasus yang istimewa yang dapat 

mempengaruhi opini audit secara signifikan. 

4) Ukuran KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit going concern. 

Hal ini mungkin disebabkan karena mayoritas KAP yang mengaudit 

perusahaan yang listed di BEI adalah KAP Big-4. 

5) Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap opini 

audit going concern. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa apabila 

ukuran perusahaan semakin besar maka kemungkinan opini audit going 

concern yang akan diberikan semakin kecil. 

6) CAR, LDR, dan ukuran KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap opini 

audit going concern. Akan tetapi jika diuji secara simultan, maka ROA, CAR, 

LDR, ukuran KAP, dan ukuran perusahaan akaan berpengaruh secara 

signifikan terhadap opini audit going concern. 

5.2 Keterbatasan Penelitian dan Saran 

1) Sampel penelitian ini adalah perusahaan perbankan sehingga hasil dari 

penelitian ini hanya dapat digunakan untuk perusahaan perbankan. Sampel 

dari penelitian yang akan datang akan lebih baik jika menggunakan 

perusahaan perbankan sebagai sampel akan tetapi dengan jangka waktu 

penelitian yang di perpanjang dan variabel yang ditambah. Hal ini 

dikarenakan penelitian sejenis kebanyakan menggunakan perusahaan 
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manufaktur sebagai sampel dan sangat sedikit yang menggunakan 

perbankan. 

2) Disarankan kepada semua perusahaan yang listing di BEI maupun non 

listing agar menggunakan International Standar Auditing sebagai standar 

dalam kegiatan auditnya. Dengan menggunakan ISA, akan membuat 

investor lebih yakin terhadap laporan keuangan perusahaan karena 

menggunakan standar internasional yang digunakan di banyak negara. 

3) Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya terdiri dari tiga rasio 

keuangan yaitu ROA, CAR, dan LDR serta dua faktor non keuangan yaitu 

ukuran perusahaan dan ukuran KAP. Diharapkan pada penelitian 

selanjutnya dapat menambah variabel keuangan dan non keuangannya. 

Sebagai contoh, rasio profitabiltas dihitung menggunakan ROE atau ROI, 

rasio likuiditas dihitung menggunakan current ratio, serta faktor non 

keuangan yang lain seperti audit tenure, rotasi KAP, dan pendapat auditor 

sebelumnya maupun faktor-faktor lain yang dianggap dapat 

mempengaruhi opini audit going concern. 
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LAMPIRAN 

 

LAMPIRAN 1 : Daftar Sampel Perusahaan 

NO. Nama Emiten Kode Emiten 
1. Bank BRI Agro AGRO 
2. Bank ICB Bumi Putera BABP 
3. Bank Capital BACA 
4. Bank Ekonomi Raharja BAEK 
5. Bank Central Asia BBCA 
6. Bank Bukopin BBKP 
7. Bank Negara Indonesia BBNI 
8. Bank Nusantara Parahyangan BBNP 
9. Bank Rakyat Indonesia BBRI 
10. Bank Mutiara BCIC 
11. Bank Danamon BDMN 
12. Bank Pundi BEKS 
13. Bank Kesawan BKSW 
14. Bank Mandiri BMRI 
15. Bank Bumi Artha BNBA 
16. Bank CIMB Niaga BNGA 
17. Bank Internasional Indonesia BNII 
18. Bank Permata BNLI 
19. Bank Swadesi BSWD 
20. Bank Tabungan Pensiunan Nasional BTPN 
21. Bank Victoria BVIC 
22. Bank Artha Graha INPC 
23. Bank Mayapada MAYA 
24. Bank Windu MCOR 
25. Bank Mega MEGA 
26. Bank NISP NISP 
27. Bank Panin PNBN 
28. Bank Saudara SDRA 
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LAMPIRAN 2 :Tabel Variabel 

Perusahaan Tahun ROA CAR LDR KAP FIRM SIZE OPINI 

_AGRO 2008 -0.0011 0.1351 0.9436 0 2578439 0 

  2009 0.0018 0.1968 0.8099 0 2981696 0 

  2010 0.0067 0.1442 0.8668 0 3054092 0 

  2011 0.0139 0.1639 0.6579 1 3481155 0 

  2012 0.0163 0.148 0.8711 1 4040140 0 

  2013 0.0166 0.216 0.8808 1 5124070 0 

_BABP 2008 0.0009 0.1178 0.9044 1 6287878 0 

  2009 0.0018 0.1119 0.8964 1 7005700 0 

  2010 0.0024 0.1263 0.8496 1 8659899 0 

  2011 -0.0164 0.1047 0.8493 1 7299826 0 

  2012 0.0009 0.1121 0.7948 1 7433803 0 

  2013 -0.0093 0.1309 0.8014 1 8165865 0 

_BACA 2008 0.0114 0.284 0.6772 0 1703769 0 

  2009 0.0142 0.4679 0.4965 0 3459181 0 

  2010 0.0074 0.3048 0.506 0 4399404 0 

  2011 0.0084 0.2158 0.4424 0 4694939 0 

  2012 0.0132 0.18 0.5906 0 5666177 0 

  2013 0.0159 0.2013 0.6335 0 7139276 0 

_BAEK 2008 0.0226 0.141 0.6142 1 18211454 0 

  2009 0.0221 0.2175 0.4554 1 21591830 0 

  2010 0.0178 0.1905 0.6244 1 21522321 0 

  2011 0.0149 0.1637 0.7006 1 24156715 0 

  2012 0.0102 0.1421 0.8182 1 25365299 0 

  2013 0.0119 0.131 0.8307 1 28750162 0 

_BBCA 2008 0.0340 0.158 0.538 1 245569856 0 

  2009 0.0340 0.153 0.503 1 245569856 0 

  2010 0.0350 0.135 0.552 1 324419069 0 

  2011 0.0380 0.127 0.617 1 381908353 0 

  2012 0.0360 0.142 0.686 1 442994197 0 

  2013 0.0380 0.157 0.754 1 496304573 0 

_BBKP 2008 0.0166 0.112 0.836 1 32633000 0 

  2009 0.0146 0.1436 0.7599 1 37173000 0 

  2010 0.0162 0.1182 0.7185 1 47489000 0 

  2011 0.0187 0.1271 0.8501 1 57183000 0 

  2012 0.0183 0.1631 0.8381 1 65690000 0 

  2013 0.0175 0.1512 0.858 1 69458000 0 

_BBNI 2008 0.0110 0.135 0.686 1 201741069 0 
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  2009 0.0170 0.138 0.641 1 227496967 0 

  2010 0.0250 0.186 0.702 1 248580529 0 

  2011 0.0290 0.176 0.704 1 299058000 0 

  2012 0.0290 0.167 0.775 0 333303506 0 

  2013 0.0340 0.151 0.853 0 386654815 0 

_BBNP 2008 0.0117 0.1404 0.6612 0 3694814 0 

  2009 0.0102 0.1256 0.7364 0 3896399 0 

  2010 0.0150 0.1276 0.8041 0 5282255 0 

  2011 0.0153 0.1345 0.8502 0 6572647 0 

  2012 0.0157 0.1217 0.8494 0 8212208 0 

  2013 0.0158 0.1575 0.8444 0 9985736 0 

_BBRI 2008 0.0418 0.1318 0.7993 1 246076896 0 

  2009 0.0373 0.132 0.8088 1 316947029 0 

  2010 0.0464 0.1376 0.7517 1 404285602 0 

  2011 0.0493 0.1496 0.762 1 469889284 0 

  2012 0.0515 0.1695 0.7985 1 551336790 0 

  2013 0.0503 0.1699 0.8854 1 626182926 0 

_BCIC 2008 -0.5209 -0.223 0.9316 0 5585890 1 

  2009 0.0384 0.1002 0.8166 0 7531145 1 

  2010 0.0239 0.1116 0.7086 0 10783886 1 

  2011 0.0217 0.941 0.839 0 13127198 0 

  2012 0.0106 0.1009 0.8281 0 15240091 0 

  2013 -0.0758 0.1403 0.9631 0 14576094 0 

_BDMN 2008 0.0240 0.154 0.864 1 107268363 0 

  2009 0.0150 0.207 0.888 1 98593719 0 

  2010 0.0270 0.16 0.938 1 118206573 0 

  2011 0.0260 0.176 0.983 1 141934432 0 

  2012 0.0270 0.189 1.007 1 155791308 0 

  2013 0.0250 0.179 0.951 1 184237348 0 

_BEKS 2008 -0.0200 0.0934 0.7104 0 1492166 1 

  2009 -0.0788 0.0802 0.7921 0 1425576 1 

  2010 -0.1290 0.4142 0.5283 0 1561622 1 

  2011 -0.0475 0.1202 0.6678 0 5993039 1 

  2012 0.0098 0.1327 0.8368 0 7682938 0 

  2013 0.0123 0.1143 0.8846 0 9003124 0 

_BKSW 2008 0.0023 0.1043 0.7466 0 2162316 0 

  2009 0.0017 0.1256 0.7165 0 2347783 0 

  2010 0.0030 0.1072 0.6697 0 2589915 0 

  2011 0.0046 0.4575 0.7548 1 3593817 0 

  2012 -0.0081 0.2776 0.8737 1 4644654 1 
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  2013 0.0007 0.1873 1.133 1 11047615 0 

_BMRI 2008 0.0250 0.157 0.592 1 358438678 0 

  2009 0.0313 0.1543 0.5915 1 394616604 0 

  2010 0.0350 0.1336 0.6544 1 449774551 0 

  2011 0.0337 0.1534 0.7165 1 551891704 0 

  2012 0.0355 0.1548 0.7766 1 635618708 0 

  2013 0.0366 0.1493 0.8297 1 733099762 0 

_BNBA 2008 0.0270 0.3115 0.5986 1 2044367 0 

  2009 0.0205 0.2803 0.5053 1 2403186 0 

  2010 0.0152 0.2464 0.5418 1 2661051 0 

  2011 0.0211 0.1996 0.6753 1 2963148 0 

  2012 0.0247 0.1918 0.7795 1 3483516 0 

  2013 0.0205 0.1699 0.8596 1 4045672 0 

_BNGA 2008 0.0110 0.156 0.8784 1 103197574 0 

  2009 0.0210 0.1388 0.9511 1 107104274 0 

  2010 0.0275 0.1347 0.8804 1 143652852 0 

  2011 0.0285 0.1316 0.9441 1 166801130 0 

  2012 0.0318 0.1516 0.9504 1 197412481 0 

  2013 0.0276 0.1536 0.9449 1 218866409 0 

_BNII 2008 0.0086 0.1993 0.8653 1 56855129 0 

  2009 0.0007 0.149 0.8293 1 60965774 0 

  2010 0.0114 0.1264 0.8903 1 75130433 0 

  2011 0.0113 0.1195 0.9507 1 94919111 0 

  2012 0.0162 0.1313 0.9297 1 115772908 0 

  2013 0.0171 0.1281 0.9324 1 128159830 0 

_BNLI 2008 0.0170 0.108 0.818 1 54059522 0 

  2009 0.0140 0.122 0.906 1 56009953 0 

  2010 0.0198 0.1405 0.8746 1 73813440 0 

  2011 0.0166 0.1407 0.8306 1 101324002 0 

  2012 0.0170 0.1586 0.8952 1 131798595 0 

  2013 0.0155 0.1428 0.8926 1 165833922 0 

_BSWD 2008 0.0253 0.3327 0.8311 1 1359880 0 

  2009 0.0353 0.329 0.811 1 1537378 0 

  2010 0.0293 0.2691 0.8736 1 1570332 0 

  2011 0.0366 0.2319 0.8572 0 2080428 0 

  2012 0.0314 0.211 0.9321 0 2540741 0 

  2013 0.0380 0.1526 0.9376 0 3601336 0 

_BTPN 2008 0.0480 0.2367 0.9161 1 13697461 0 

  2009 0.0340 0.185 0.85 1 22272246 0 

  2010 0.0400 0.234 0.91 1 34522573 0 
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  2011 0.0440 0.205 0.85 1 44651141 0 

  2012 0.0470 0.215 0.86 1 59090192 0 

  2013 0.0450 0.231 0.88 1 69664873 0 

_BVIC 2008 0.0088 0.2277 0.5346 0 5625108 0 

  2009 0.0110 0.1686 0.5043 0 7359018 0 

  2010 0.0171 0.108 0.4022 0 10304853 0 

  2011 0.0265 0.1486 0.6362 0 11802563 0 

  2012 0.0217 0.1796 0.6759 0 14352840 0 

  2013 0.0199 0.182 0.7473 0 19171352 0 

_INPC 2008 0.0034 0.1493 0.9347 0 12845449 0 

  2009 0.0044 0.1387 0.8404 0 15432374 0 

  2010 0.0076 0.1452 0.7613 0 17063094 0 

  2011 0.0072 0.1265 0.8221 0 19185436 0 

  2012 0.0066 0.1645 0.8742 0 20558770 0 

  2013 0.0139 0.1582 0.8887 0 21118582 0 

_MAYA 2008 0.0127 0.2369 1.0022 0 5512694 0 

  2009 0.0090 0.1705 0.8377 0 7629928 0 

  2010 0.0122 0.204 0.7838 0 10102288 0 

  2011 0.0207 0.1468 0.821 0 12951201 0 

  2012 0.0241 0.1093 0.8058 0 17166552 0 

  2013 0.0253 0.1407 0.8561 0 24015572 0 

_MCOR 2008 0.0025 0.2024 0.8614 0 2094665 1 

  2009 0.0100 0.1788 0.6558 0 2798874 0 

  2010 0.0111 0.179 0.8129 0 4354460 0 

  2011 0.0960 0.1266 0.793 0 6452794 0 

  2012 0.0204 0.1519 0.8022 1 6495246 0 

  2013 0.0174 0.1588 0.8273 1 7917214 0 

_MEGA 2008 0.0198 0.1616 0.6467 1 34861000 0 

  2009 0.0177 0.1884 0.5682 1 39685000 0 

  2010 0.0245 0.1478 0.5603 1 51597000 0 

  2011 0.0229 0.117 0.6375 1 61909000 0 

  2012 0.0274 0.1918 0.5239 1 65219000 0 

  2013 0.0114 0.1663 0.5741 1 66476000 0 

_NISP 2008 0.0154 0.1701 0.7669 1 34245838 0 

  2009 0.0179 0.18 0.7239 1 37052596 0 

  2010 0.0109 0.1604 0.7796 1 44474822 0 

  2011 0.0191 0.1375 0.8704 1 59834397 0 

  2012 0.0179 0.1649 0.8579 1 79141737 0 

  2013 0.0181 0.1928 0.9249 1 97524537 0 

_PNBN 2008 0.0175 0.2031 0.7893 1 64392000 0 
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  2009 0.0178 0.2179 0.7331 1 77857000 0 

  2010 0.0187 0.1658 0.7422 1 108948000 0 

  2011 0.0202 0.175 0.8036 1 124754000 0 

  2012 0.0196 0.1467 0.8846 1 148793000 0 

  2013 0.0185 0.1532 0.8771 1 164056000 0 

_SDRA 2008 0.0300 0.1275 1.022 0 1977150 0 

  2009 0.0241 0.1396 0.9494 0 2403700 0 

  2010 0.0278 0.1969 1.002 0 3245750 0 

  2011 0.0300 0.1338 0.817 1 5085760 0 

  2012 0.0278 0.147 0.8439 1 7621310 0 

  2013 0.0223 0.1307 0.9059 1 8230840 0 

 

Lampiran 3 : Statistik Deskriptif 

Opini_Audit 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

.0 159 94.6 94.6 94.6 

1.0 9 5.4 5.4 100.0 

Total 168 100.0 100.0  

 

Size_KAP 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

.0 60 35.7 35.7 35.7 

1.0 108 64.3 64.3 100.0 

Total 168 100.0 100.0  
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 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Median 

ROA 168 -0,52 0,10 0,0144 0,04674 0,0178 

CAR 168 -0,22 0,94 0,1704 0,08895 0,1533 

LDR 168 -0,40 1,13 0,7860 0,13444 0,8181 

SIZE_PERUSAHAAN 168 14,12 20,93 17,0072 1,74278 20838676 

 

LAMPIRAN 4 : Uji Multikolinearitas 

Correlation Matrix 

 Constant ROA CAR LDR Size_KAP Size_Perusaha

an 

Step 1 

Constant 1.000 -.059 -.300 -.234 .268 -.935 

ROA -.059 1.000 -.017 .050 -.211 .056 

CAR -.300 -.017 1.000 .256 -.245 .107 

LDR -.234 .050 .256 1.000 -.136 -.102 

Size_KAP .268 -.211 -.245 -.136 1.000 -.233 

Size_Perusahaan -.935 .056 .107 -.102 -.233 1.000 

 

LAMPIRAN 5 : Uji Keseluruhan Model 

Step -2 Log likelihood 

0 70,190 

1 35,578 
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Model Summary 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 35.578a .186 .545 

a. Estimation terminated at iteration number 9 because 

parameter estimates changed by less than .001. 

 

LAMPIRAN 6 : Uji Kelayakan Model 

Hosmer and Lemeshow Test 
Step Chi-square Df Sig. 
1 11.590 8 .170 

 

LAMPIRAN 7 : Classification Plot 

                                     Classification Table
a 

Observed 

Predicted 

Opini_Audit Percentage 

Correct .0 1.0 

Step 1 
Opini_Audit 

.0 159 0 100.0 

1.0 5 4 44.4 

Overall Percentage   97.0 

a. The cut value is .500 
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LAMPIRAN 8 : Pengujian Koefisien Regresi 

                                                          Variables in the Equation 

 B Exp(B) 

Step 1a 

ROA -36.460 .000 

CAR -4.042 .018 

LDR -.196 .822 

Size_KAP -.682 .506 

Size_Perusahaan -1.144 .318 

Constant 16.542 15278898.198 

a. Variable(s) entered on step 1: ROA, CAR, LDR, Size_KAP, Size_Perusahaan. 

 

LAMPIRAN 9 : Uji Parsial 

Variables in the Equation 

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

Step 1a 

ROA -36.460 16.518 4.872 1 .027 .000 

CAR -4.042 7.110 .323 1 .570 .018 

LDR -.196 3.512 .003 1 .955 .822 

Size_KAP -.682 1.241 .302 1 .583 .506 

Size_Perusahaan -1.144 .559 4.182 1 .041 .318 

Constant 16.542 8.951 3.415 1 .065 15278898.198 

a. Variable(s) entered on step 1: ROA, CAR, LDR, Size_KAP, Size_Perusahaan. 
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LAMPIRAN 10: Uji Simultan 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square Df Sig. 

Step 1 

Step 34.612 5 .000 

Block 34.612 5 .000 

Model 34.612 5 .000 
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