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ABSTRACT

The primary aim of this study is to investigate the useful of model
bankruptcy prediction for assessing going concern to help the auditor better
issuance of going concern opinion. The model bankruptcy prediction firm for
banking industry characteristic in Indonesia has taken from the previous
research of Bank Indonesia. This research also combine with model bankruptcy
prediction from Z-score Altman. Model bankruptcy prediction proxed by three
general financial ratios; capital ratios, risk financial ratios, and Z-score Altman
ratios.
The sampel of this study are public commercial banks listed in JSX
(Jakarta Stock Exchange) for the year 2003 to 2008. There are 114 sampels
whitch are collect by pooled data method and the sampel are selected with
purposive sampling method. Binary logistic regression SPSS version 15 tool
used as aim for analyzing.
The results show that capital ratios are effective for assessing going
concern to predict the issuance of going concern opinion. Both univarate
analysis and multivariate analisis show that 5 variabels are significant. For the
rest, risk financial ratios have 3 variabels are significant and Z score Altman
ratios have 1 variabels are significant.

Key words: going concern, model bankruptcy prediction, z-score Altman,
logistic regressions, auditor’s opinion.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1.

Latarbelakang Penelitian
Kelangsungan usaha1 merupakan asumsi dalam penyusunan laporan

keuangan oleh manajemen2. Sejak dikeluarkannya SAS3 34 oleh AICPA pada
Maret 1981, dilanjutkan dengan SAS 59 pada April 1988, meningkatkan
tanggung jawab auditor dalam mengungkap laporan keuangan terutama masalah
going concern perusahaan klien. Auditor merupakan pihak penghubung antara
pengguna laporan keuangan dengan manajemen perusahaan, dimana auditor
memiliki akses terhadap inside information (Mutchler, 1985:668). Dengan
demikian adanya pihak auditor independen dapat mengurangi informasi
asimetris antara pihak investor dengan pihak manajemen perusahaan. Informasi
akuntansi di dalam masyarakat merupakan sarana komunikasi yang efektif
antara investor dan kreditor serta manajemen (Setiawan, 2006:62).
Melihat kasus Enron (2001) dan beberapa skandal akuntansi yang
mengguncang pasar keuangan Amerika Serikat, pada awal tahun 2001 hingga
pertengahan tahun 2002, meliputi kasus: Homestar dan Kmart (Januari 2002);
Qwest Communications dan Global crossing (Febuari 2002); WorldCom (Maret
2002); Adelphia Communications (April 2002); Tpco, Peregrine Systems, CMS
Energy, Reliant Energy, Dynergy, El Paso (Energy) dan Halli burton (Mei

1

Selanjutnya di sebut Going Concern.

2

Terdapat dalam PSAK 01 paragraf 17 dan asumsi dasar dalam penyusunan laporan keuangan dijelaskan
dalam PSAK 00 kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan.
3

Statement on Auditing Standarts_US.

1
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2002); OAL Time Warner, Bristol-Myers Squibb, Merck, Mirant dan Duke
Energy (Juli 2002), diketahui Perusahaan yang menyatakan pailit adalah Enron,
WorldCom dan Global Crossing4, mengindikasikan bahwa auditor telah gagal
dalam mengungkap going concern kliennya sesaat sebelum kepailitan Enron
terjadi, dengan tidak mengeluarkan opini audit dengan paragraf penjelas
mengenai going concern.
Skandal Enron melibatkan KAP big 5 di US seperti: Arthur Andersen,
KPMG dan PWC5. Walaupun auditor tidak bertanggung jawab untuk
memprediksi kepailitan, tetapi investor berharap kepada auditor untuk berperan
sebagai peringatan (early warning signal6) terhadap kelangsungan usaha
perusahaan (Chen dan Church, 1996:118). Bagi investor informasi laporan
keuangan merupakan salah-satu bahkan satu-satunya akses informasi yang dapat
digunakan dalam menilai kelangsungan usaha suatu entitas perusahaan.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan standar SAS, kejatuhan
perusahaan yang melibatkan KAP big 5, dan kejatuhan industri perbankan di
Indonesia pada tahun 1998 hal tersebut merupakan contoh dari pentingnya
penilaian aspek going concern bagi; perusahaan, investor, kreditor, dan auditor,
karena auditor memiliki tanggung jawab dalam mengevaluasi kelangsungan
usaha kliennya berdasarkan standar auditing tersebut. Untuk itu, model
kepailitan perbankan dari Bank Indonesia digunakan untuk membantu auditor

4

Nogler, (2006:46) memiliki beberapa daftar referensi
Ronald L. Hagenbaugh, CFE, CPA, 2003. Corporate Governance and Sarbanes-Oxley – What You Need to
Know, 14th Annual Fraud Conference, Main Conference, Chicago, Illinois, August 7-8, hlm. 1.

5
6

Penelitian Hopwood, McKeown, dan Mutchler (1989:28) memberikan bukti empiris bahwa opini
audit going concern memiliki kemampuan sebagai early warning signal for entity failure.
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dalam pemberian opini going conern dan meningkatkan transparansi informasi
kepada pengguna laporan keuanagan.
Penilaian mengenai aspek going concern perusahaan menjadi relevan,
mengingat banyaknya perusahaan dengan prospektus usaha baik dan menerima
opini audit wajar tanpa syarat, namun secara tiba-tiba mengalami kepailitan.
Ruiz Barbadillo et al (2004) dalam Setyarno dkk (2006:2), menyatakan bahwa
hingga saat ini topik tentang bagaimana tanggung jawab auditor dalam
mengungkapkan masalah going concern masih menarik untuk diteliti. Para
pelaku pasar tertarik terhadap penilaian auditor atas going concern perusahaan,
khususnya dikarenakan semakin meningkatnya jumlah kepailitan yang terjadi
selama beberapa tahun ini. Walaupun auditor tidak bertanggung jawab dalam
memprediksi kepailitan, dan pengeluaran atas opini audit going concern secara
pasti bukan merupakan ramalan atas kepailitan perusahaan7.
Tanggung jawab auditor dalam pelaporan perusahaan yang mengalami
masalah going concern telah diperdebatkan sejak tahun 19788. “There is no
reason to believe independent auditors are more able to predict whether a
company will liquidate than they are able to predict the outcome of other
uncertainties”(1978, p30 dalam Kida, 1980:506). Pernyataan tersebut didukung
oleh penelitian sebelumnya tentang manfaat data laporan keuangan dalam
menjelaskan masalah going concern9.

7

SA seksi 341, PSA No 30 paragraf 04, menyatakan bahwa auditor tidak bertanggung jawab
untuk memprediksi kondisi atau peristiwa yang akan datang. Dan terdapat dalam SAS 59 (1988),
paragraf 04.
8
Commission on auditor’s responsibilities. 1978. Report, Conclution, and Recommendations. New
York: AICPA (dalam Kida, 1980:506).
9
Penelitian Altman (1968).
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Penelitian yang berusaha menjelaskan hubungan antara kemampuan model
matematika

dengan

kemampuan

auditor

dalam

memprediksi

masalah

kelangsungan usaha klien, diprakarsai oleh Altman dan McGaugh (1974).
Mencoba untuk menganalisa tingkat keakuratan prediksi kepailitan dengan
menggunakan opini auditor dan model prediksi kepailitan data rasio.
Menunjukkan

terjadi

discrepancy

tingkat

prediksi

kepailitan,

dengan

menggunakan model matematika prediksi mencapai tingkat keakuratan 82%,
sedangkan dengan menggunakan opini audit tingkat keakuratannya hanya
mencapai 44%, satu tahun sebelum kepailitan. Kida (1980:515) menjelaskan
adanya perbedaan model prediksi matematis dan judgement auditor terhadap
kelangsungan usaha tersebut dikarenakan perbedaan persepsi auditor dalam
menilai masalah perusahaan klien.
Penelitian studi going concern dan opini audit pada industri perbankan di
Indonesia, dilakukan oleh Hani dkk (2003)10. Kemudian dilanjutkan oleh
beberapa penelitian setelahnya, salah satunya adalah penelitian Puji Rahayu
(2007). Keduanya berkesimpulan bahwa rasio keuangan tidak dapat dijadikan
tolok ukur yang pasti untuk menentukan kelangsungan hidup suatu perusahaan.
Namun rasio dapat menjadi alat bantu dalam pengukuran kesehatan perusahaan
dalam kelangsungan hidupnya (Hani dkk, 2003:1231).

10

Hani dkk (2003) merupakan penelitian di Indonesia yang telah menjadi rujukan beberapa
penelitian lanjutan bagi hubungan prediksi kepailitan dan opini audit atas kelangsungan usaha klien
di BEI. Menurut peneliti merupakan penelitian terbaik untuk dijadikan rujukan baik pada industri
perbankan maupun non-perbankan.
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Hani dkk (2003:1231) menyadari keterbatasan pemilihan rasio keuangan
yang hanya menggunakan enam rasio keuangan tradisional, sampel yang
sedikit, dan periode pengamatan hanya tiga tahun. Muliaman D. Hadad dkk
(2003:8) menjelaskan bahwa penggunaan rasio keuangan untuk membuat
pernyataan mengenai kemampuan going concern suatu usaha merupakan teknik
yang banyak dipakai. Namun, penggunaan generalisasi rasio keuangan yang
dibuat bagi seluruh perusahaan merupakan tindakan yang kurang berhati-hati.
Hadad11

dkk

(2003:8)

kemudian

menjelaskan

bahwa

sebelum

membandingkan agar didapatkan kesamaan struktur terlebih dahulu, “We
Compare Apple to Apple, Not Apple to Oranges” serta me-review terlebih
dahulu mengenai teknik atau prosedur akuntansi yang digunakan untuk
menghasilkan laporan keuangan yang bersangkutan, setelah itu dikombinasikan
dengan tambahan informasi lainnya yang terkait dengan sifat perusahaan dan
pasar di mana perusahaan tersebut beroperasi, persaingan pasar, ketergantungan
industri pada siklus bisnis. Lebih lanjut, rasio keuangan merupakan ukuran
pengganti dalam mengobservasi karakteristik sebenarnya dari suatu perusahaan.
Studi yang mencoba menggunakan metode Z-score Altman pada bank yang
listed di BEI, yang berhasil peneliti temukan di antaranya; Titik Aryati &
Hekinus Manao (2002), Murtanto & Zeny Arfiana (2002), Supardi & Sri
Mastuti (2003). Hasil secara konsisten menyimpulkan bahwa metode Z-score
Altman dapat diimplementasikan dalam memprediksi terjadinya kepailitan pada
lembaga perbankan di Indonesia.

11

Kepala Biro Stabilitas Sistem Keuangan - Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank
Indonesia; e-mail address: mhadad@bi.go.id
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Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis berniat menggunakan ukuran
rasio yang diformulasikan oleh Hadad dkk (2004:9) guna membantu auditor
dalam menilai kelangsungan usaha kliennya pada industri perbankan yang listed
di BEI. Menimbang memburuknya kondisi ekonomi Indonesia dan wilayah
regional Asia pasifik pada umumnya, yang terjadi sejak pertengahan tahun 1977
sebagai akibat depresiasi mata uang di Negara-negara tersebut, berdampak
siknifikan terhadap pelaporan keuangan perusahaan di Indonesia pada umumnya
untuk tahun buku 1997. Sehingga menyebabkan perlunya standar auditing di
Indonesia, SPAP_IAI, mengeluarkan standar guna pelaporan tentang dampak
kondisi tersebut terhadap kelangsungan entitas12. Pengeluaran standar pelaporan
tersebut dikarenakan banyaknya perusahaan yang mengalami kepailitan tiba-tiba
dengan tanpa going concern modified opinion yang menjadi tanggung jawab
auditor untuk mengungkapnya.
Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan
oleh Hani dkk (2003) dengan beberapa perbaikan di antaranya pada:
1. Jumlah sampel yang digunakan, pada penelitian terdahulu merupakan
salah satu keterbatasan yaitu jumlah sampel yang terlalu sedikit.
2. Tahun penelitian yang digunakan, periode penelitian lebih panjang.
3. Variable penelitian, dengan menggunakan beberapa variabel tambahan
menurut referensi penelitian yang dilakukan oleh Direktorat Penelitian
dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia (Hadad dkk, 2004:9).

12

IPSA No. 30.01; tanggal penerbitan 2 Maret 1998.
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Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi kegunaan informasi
keuangan dalam menilai kelangsungan usaha dalam rangka membantu auditor
menerbitkan opini audit going concern modified report. Objek penelitian ini
adalah industri perbankan di Indonesia dengan argumentasi objek tersebut
adalah, bahwa seluruh kegiatan bank-bank umum dapat mempengaruhi sistem
perekonomian nasional. Selain itu, dapat menimbulkan systemic risk13 hingga
efek domino yang meluas yaitu systematic risk14 bagi perekonomian suatu
Negara. Dengan demikian, penulis tertarik untuk berfokus pada industri
perbankan yang listed di BEI, mengingat perusahaan terbuka perlu adanya
transparansi dalam pengungkapan kondisi kelangsungan usaha suatu entitas.
Dalam hal ini, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan topik
“GOING CONCERN DAN OPINI AUDIT: STUDI PADA PERUSAHAAN
PERBANKAN DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2003-2008”.

1.2.

Masalah Penelitian

1.2.1. Identifikasi Masalah
Skandal akuntansi hingga menyebabkan kepailitan perusahaan Energi
Enron di Amerika serikat merupakan masalah, yang timbul akibat auditor tidak
menjalankan prosedur audit secara independen dengan tidak mengungkap
masalah kelangsungan usaha klien. Penelitian sebelumnya secara konsisten

13

Systemic risk is the risk of collapse of an entire financial system or entire market, as opposed to
risk associated with any one individual entity, group or component of a system.
sumber: http://en.wikipedia.org/wiki/Systemic_risk
14
Systematic risk, also sometimes called market risk, aggregate risk, or undiversifiable risk, is the
risk associated with aggregate market returns.
sumber: http://en.wikipedia.org/wiki/Systematic_risk
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mengindikasikan bahwa lebih dari 50% perusahaan pailit tidak menerima going
concern modified report pada periode sebelum kepailitan terjadi. Penelitian
tersebut di antaranya: Altman & McGaugh (1974), Altman (1982), Menon &
Schwartz (1987), Hopwood et al (1989), McKeown et al (1991), dan Chen &
Church (1992)15.
Di Indonesia masalah kesehatan perbankan dimulai pada pertengahan tahun
1997, secara serentak beberapa bank dilikuidasi hingga menimbukan systematic
risk, dan berdampak pada krisis perekonomian secara nasional. Carmichael dan
Pany (1993) dalam Raghunandan et al (1995:50), dengan adanya bukti-bukti
penelitian yang sebelumnya telah dipaparkan mempertanyakan “How can a
business fail shortly after receiving unmodified audit report? If an audit cannot
provide an early warning of impending busniness failure, what good is it?”
Peran auditor sangat dibutuhkan dalam mengungkap masalah kelangsungan
usaha suatu entitas sebelum kepailitan terjadi, dan auditor dapat mengevaluasi
langkah-langkah manajemen untuk memperbaiki keadaan perusahaan dimasa
datang16. Dengan demikian, pihak pengguna laporan keuangan baik investor,
kreditor, maupun stakeholder akan mendapatkan informasi akuntansi yang lebih
baik.

15
16

Raghunandan (1995:50) memiliki beberapa daftar referensi.
Tidak lebih dari 12 bulan. PSA 30 Paragraf 2.
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1.2.2. Pembatasan Masalah
Penelitian ini akan dibatasi agar lebih terfokus, kedalaman17 maupun
keluasan18:
1. Unit analisis yaitu hanya pada perusahaan sektor industri perbankan di
Indonesia yang telah listed di BEI dan mengeluarkan laporan tahunan
yang telah diaudit oleh auditor independen, atau hanya perusahaan yang
sudah go-public.
2. Data laporan keuangan tersedia selama periode waktu observasi, yaitu
periode 2003 s/d 2008, tidak mempertimbangkan data lainnya seperti;
faktor ekonomi, seperti inflasi, tingkat suku bunga, dan subsidi
pemerintah, karena kesulitan dalam pengukurannya. Faktor-faktor
tersebut mungkin berpengaruh pada cara perusahaan melakukan bisnis
yang akan mempengaruhi hasil analisa dalam penelitian ini.

1.2.3. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian Identifikasi Masalah di atas, maka dapat disimpulkan
yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah:
•

Apakah going concern yang di proxy dengan model prediksi kepailitan dan
model

Z-score

Altman,

dapat

membantu

auditor

untuk

menilai

kelangsungan hidup suatu entitas dalam rangka penerbitan opini audit
going concern modified report?

17
18

Kedalaman pada periode pengamatan yang lebih panjang.
Keluasan pada penggunaan variabel pengukuran yang lebih banyak.
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1.3.

Tujuan Penelitian
Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan diadakannya penelitian

ini adalah:
•

Untuk menginvestigasi going concern yang di proxy dengan model prediksi
kepailitan dan model Z-score Altman, dalam membantu auditor menilai
kelangsungan hidup suatu entitas hubungannya dengan penerbitan opini
audit going concern modified report.

1.4.

Kontribusi atau Manfaat Penelitian
Hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi:
1. Akademik:
a. Peneliti, Untuk meningkatkan pemahaman peneliti sebagai seorang
sarjana strata satu jurusan Akuntansi STIE-Indonesia Banking School.
b. Pengembangan

literatur,

memberikan

nilai

tambah

bagi

perkembangan ilmu pengetahuan bagi dunia akademik, dan dapat
dijadikan landasan bagi penelitian selanjutnya.
2. Praktisi:
Profesi Akuntansi, untuk membantu dalam keputusan penerbitan
opini audit going concern modified report. Selanjutnya bagi para
Investor dan kreditor, dapat memberikan suatu early warning signal,
sehingga dapat meningkatkan komunikasi antar pihak manajemen
dengan pihak luar yang berkepentingan, dan membantu keputusan
ekonomi sebelum kepailitan terjadi.
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BAB II
LANDASAN TEORITIS

2.1.

Tinjauan Pustaka

2.1.1. Konsep Kelangsungan Usaha (going concern)
Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) mengatur mengenai
masalah kelangsungan usaha bagi manajemen dalam menyusun laporan
keuangan. Berikut pedoman dalam PSAK 01 tentang pengungkapan kebijakan
akuntansi, pada paragraf 17 dan paragraf 18.

17. Laporan keuangan harus disusun berdasarkan asumsi kelangsungan
usaha. apabila laporan keuangan tidak disusun berdasarkan asumsi
kelangsungan usaha maka kenyataan tersebut harus diungkapkan
bersama dengan dasar lain yang digunakan dalam penyusunan laporan
keuangan serta alasan mengapa asumsi kelangsungan usaha perusahaan
tidak dapat digunakan.
18. Manajemen bertanggung jawab untuk mempertimbangkan apakah
asumsi kelangsungan usaha masih layak digunakan dalam menyiapkan
laporan keuangan. Dalam mempertimbangkan apakah dasar asumsi
kelangsungan usaha dapat digunakan, manajemen memperhatikan
semua informasi masa depan yang relevan paling sedikit untuk jangka
waktu 12 bulan dari tanggal neraca. Tingkat pertimbangan tergantung
pada kasus demi kasus. Apabila selama ini perusahaan menghasilkan
laba dan mempunyai akses ke sumber pembiayaan maka asumsi
kelangsungan usaha mungkin dapat disimpulkan tanpa melalui analisis
rinci. Dalam kasus lain, manajemen perlu memperhatikan faktor yang
mempengaruhi profitabilitas masa kini maupun masa yang akan datang,
jadual pembayaran utang dan sumber potensial pembiayaan pengganti
sebelum dapat menyimpulkan bahwa asumsi kelangsungan usaha dapat
digunakan.

11
GOING CONCERN..., HANDOYO LESTDWINANTO, Ak.-IBS, 2009

12

Dalam kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan19, asumsi
dasar laporan keuangan antara lain adalah kelangsungan usaha.
23 Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan
usaha perusahaan dan akan melanjutkan usahanya di masa depan.
Karena itu, perusahaan diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan
melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Jika
maksud atau keinginan tersebut timbul, laporan keuangan mungkin
harus disusun dengan dasar yang berbeda dan dasar yang digunakan
harus diungkapkan.
Gray dan Manson (2000) dalam Setiawan (2006:61) menyatakan bahwa
going concern adalah salah satu konsep yang paling penting yang mendasari
pelaporan keuangan. Asumsi bahwa perusahaan dapat mempertahankan
hidupnya, secara langsung akan mempengaruhi laporan keuangan. Laporan
keuangan yang disiapkan menggunakan dasar going concern akan berbeda
secara subtansial dengan laporan keuangan yang disiapkan pada asumsi bahwa
perusahaan tidak going concern. Going concern menurut Belkaoi (1997:135)
dalam Solikah (2007:17) adalah suatu dalil yang menyatakan bahwa kesatuan
usaha akan menjalankan terus operasinya dalam jangka waktu yang cukup lama
untuk mewujudkan proyeknya, tanggungjawab serta aktivitas-aktivitasnya yang
tidak berhenti.
SAS No. 13020 dibahas tentang tanggung jawab utama director untuk
menentukan kelayakan dari persiapan laporan keuangan menggunakan dasar
going concern, dan tanggung jawab auditor untuk meyakinkan dirinya bahwa
penggunaan dasar going concern oleh perusahaan adalah layak dan disingkap

19
20

PSAK 00, Paragraf 23.
Statement on Auditing Standarts_UK.
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secara memadai dalam laporan keuangan (Gray dan Manson, 2000 dalam
Setiawan, 2006:61).
Menurut Altman dan McGough (1974) dalam Setiawan (2006:61), masalah
going concern terbagi dua yaitu:
1. Masalah keuangan, yang meliputi; defisit likuiditas, defisit ekuitas,
penunggakan utang, dan kesulitan memperoleh dana.
2. Masalah operasi, yang meliputi; kerugian operasi secara terus-menerus,
prospek pendapatan yang meragukan, kemampuan operasi terancam,
pengendalian yang lemah atas operasi.
Arens (2006:52) menyebutkan beberapa faktor yang dapat menimbulkan
ketidakpastian mengenai kelangsungan hidup entitas dalam kaitannya dengan
SAS 59 di antaranya yaitu:
1. Kerugian usaha yang besar secara berulang atau kekurangan modal
kerja.
2. Ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya pada saat
jatuh tempo dalam jangka pendek.
3. Kehilangan pelanggan utama, terjadi bencana yang tidak diasuransikan
seperti gempa bumi atau banjir atau masalah perburuhan yang tidak
biasa.
4. Perkara pengadilan, gugatan hukum atau masalah serupa yang sudah
terjadi dimana dapat membahayakan kemampuan perusahaan untuk
beroperasi.
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Petrolena (2004:46) menyatakan kajian atas going concern dapat dilakukan
dengan melihat kondisi internal perusahaan yang tercermin dalam profitabilitas,
likuiditas, ataupun respon investor terhadap perusahaan. Prediksi tentang
kemungkinan pailit atau tidaknya suatu perusahaan termasuk salah satu
komponen keputusan tentang going concern21. Dengan demikian, jika suatu
perusahaan dinyatakan dalam kategori pailit oleh model keputusan tersebut,
prediksi ini akan membantu kepastian dalam opini auditor yang berkaitan
dengan kelangsungan hidup suatu entitas.
Going concern adalah kelangsungan suatu badan usaha. Dengan adanya
going concern maka suatu badan usaha dianggap akan mampu mempertahankan
kegiatan usahanya dalam jangka waktu panjang, tidak akan dilikuidasi (untuk
perusahaan perbankan) dalam jangka waktu pendek (Hani dkk, 2003:1223).
Menurut Lenard et al (1998) dalam Hani dkk (2003:1223) ketika auditor
memeriksa kondisi keuangan suatu perusahaan dalam audit tahunan, auditor
harus menyediakan laporan audit untuk digabungkan dengan laporan keuangan
perusahaan. Salah satu dari hal-hal penting yang harus diputuskan adalah
apakah perusahaan dapat mempertahankan hidupnya.
Audit report dengan modifikasi mengenai going concern, mengindikasikan
bahwa dalam penilaian auditor terdapat risiko perusahaan tidak dapat bertahan
dalam bisnis. Di lain pihak, perusahaan yang “sehat” memperoleh opini
“standard” atau “unqualified”. Dari sudut pandang auditor keputusan tersebut
melibatkan beberapa tahap analisis. Auditor harus mempertimbangakan hasil
dari operasi, kondisi ekonomi yang mempengaruhi perusahaan, kemampuan
21

Lenard et al (2000:861).
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pembayaran hutang, dan kebutuhan likuiditas di masa yang akan datang (Lenard
et al, 1998 dalam Hani dkk, 2003:1223).
Kelangsungan hidup entitas dipakai sebagai asumsi dalam pelaporan
keuangan sepanjang tidak terbukti adanya informasi yang menunjukkan hal
yang berlawanan. Biasanya, informasi yang secara signifikan berlawanan
dengan asumsi kelangsungan hidup entitas adalah berhubungan dengan
ketidakmampuan entitas dalam memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo
tanpa melakukan penjualan sebagian besar aktiva kepada pihak luar melalui
bisnis biasa, restrukturisasi utang, perbaikan operasi yang dipaksakan dari luar,
dan kegiatan serupa yang lain (SA seksi 341, PSA22 no 30, Paragraf 01).
PSA No. 30. Paragraf 06, SPAP memberikan contoh kondisi dan peristiwa
yang mengindikasikan ketidakpastian going concern suatu entitas, sebagai
berikut:
1. Trend negatif - sebagai contoh, kerugian operasi yang berulangkali
terjadi, kekurangan modal kerja, arus kas negatif dari kegiatan usaha,
ratio keuangan penting yang jelek.
2. Petunjuk lain tentang kemungkinan kesulitan keuangan - sebagai
contoh, kegagalan dalam memenuhi kewajiban utangnya atau perjanjian
serupa, penunggakan pembayaran dividen, penolakan oleh pemasok
terhadap pengajuan permintaan pembelian kredit biasa, rektrukturisasi
utang, kebutuhan untuk mencari sumber atau metode pendanaan baru,
atau penjualan sebagian besar aktiva.

22

Pedoman Standar Auditing_Indonesia. IAI (2001).
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3. Masalah intern - sebagai contoh, pemogokan kerja atau kesulitan
hubungan perburuhan yang lain, ketergantungan besar atas sukses
projek tertentu, komitmen jangka panjang yang tidak bersifat ekonomis,
kebutuhan untuk secara signifikan memperbaiki operasi.
4. Masalah luar yang telah terjadi - sebagai contoh, pengaduan gugatan
pengadilan, keluarnya undang-undang, atau masalah-masalah lain yang
kemungkinan membahayakan kemampuan entitas untuk beroperasi;
kehilangan franchise, lisensi atau paten penting; kehilangan pelanggan
atau pemasok utama; kerugian akibat bencana besar seperti gempa
bumi, banjir, kekeringan, yang tidak diasuransikan atau diasuransikan
namun dengan pertanggungan yang tidak memadai.

2.1.2. Opini Audit
Laporan penting sekali dalam suatu audit karena laporan menginformasikan
pemakai informasi mengenai apa yang dilakukan auditor dan kesimpulan yang
diperolehnya. Arens (2006:728) mengemukakan bahwa laporan audit adalah
langkah terakhir dari seluruh proses audit.
Standar Profesional Akuntan publik (SPAP) mengharuskan dibuatnya
laporan setiap kali KAP23 dikaitkan dengan laporan keuangan. Pernyataan
pendapat auditor harus didasarkan atas audit yang dilaksanakan berdasarkan
standar auditing dan atas temuan-temuannya. SA Seksi 508, PSA No. 29.
Paragraf 04. menyatakan sebagai berikut:

23

Kantor Akuntan Publik.
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04. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat atas
laporan keuangan secara keseluruhan atau memuat suatu asersi24,
bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara
keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dikemukakan.
Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka
laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat
pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung
jawab yang dipikul oleh auditor.
Terdapat Lima tipe pendapat auditor diatur dalam SPAP (PSA No. 29.
Paragraf 10), bila auditor menemukan kesangsian atas kelangsungan usaha klien
terdapat tiga tipe pendapat yang bisa auditor berikan sebagai alternatif pilihan:
1. Bahasa penjelasan ditambahkan dalam laporan auditor bentuk baku
(Unqualified Opinion). Keadaan tertentu mungkin mengharuskan
auditor menambahkan suatu paragraf penjelasan (atau bahasa
penjelasan yang lain) dalam laporan auditnya. Keadaan tersebut
termasuk

delapan

keadaan25,

termasuk

penjelasan

masalah

kelangsungan usaha sebagai berikut:
a. Jika terdapat kondisi dan peristiwa yang semula menyebabkan
auditor

yakin

tentang

adanya

kesangsian

mengenai

kelangsungan hidup entitas, namun setelah mempertimbangkan
rencana manajemen, auditor berkesimpulan bahwa rencana
manajemen tersebut dapat secara efektif dilaksanakan dan
pengungkapan mengenai hal itu telah memadai26.

24

Asersi berasal dari kata assertion yang berarti strong statement (pernyataan kuat) atau forceful
statement.
25
PSA No. 29.Paragraf 11.
26
SA Seksi 341 [PSA No. 30] Pertimbangan Auditor atas Kemampuan Entitas dalam
Mempertahankan Kelangsungan Hidupnya menjelaskan tanggungjawab auditor untuk
mengevaluasi apakah terdapat keraguan besar tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan
kelangsungan hidupnya untuk jangka waktu yang layak dan, jika berlaku, untuk

GOING CONCERN..., HANDOYO LESTDWINANTO, Ak.-IBS, 2009

18

2. Pendapat tidak wajar (Adverse Opinion). Pendapat tidak wajar
menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar
posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan
prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pendapat ini
dinyatakan bila, menurut pertimbangan auditor, laporan keuangan
secara keseluruhan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum di Indoensia27. Auditor harus
menjelaskan dalam paragraf terpisah sebelum paragraf pendapat dalam
laporannya (a) semua alasan yang mendukung pendapat tidak wajar,
dan (b) dampak utama hal yang menyebabkan pemberian pendapat
tidak wajar terhadap posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas, jika
secara praktis untuk dilaksanakan. Jika dampak tersebut tidak dapat
ditentukan secara beralasan, laporan auditor harus menyatakan hal itu28.
3. Pernyataan

tidak

memberikan

pendapat

(Disclaimer

Opinion).

Pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakah bahwa auditor
tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Auditor dapat tidak
menyatakan suatu pendapat29 bilamana ia tidak dapat merumuskan atau
tidak merumuskan suatu pendapat tentang kewajaran laporan keuangan
sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Jika auditor
menyatakan tidak memberikan pendapat, laporan auditor harus

mempertimbangkan kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan serta untuk mencantumkan
paragraf penjelasan dalam laporannya yang mencerminkan kesimpulannya.
27
PSA No. 29.Paragraf 58.
28
PSA No. 29.Paragraf 59.
29
Dalam keadaan auditor menghadapi keraguan signifikan tentang kelangsungan hidup entitas
(going concern issues) auditor dapat tidak memberikan pendapat. Lihat SA Seksi 341 (PSA No. 30)
Pertimbangan Auditor atas Kemampuan Entitas dalam Mempertahankan Kelangsungan Hidupnya.
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memberikan semua alasan substantif yang mendukung pernyataannya
tersebut30. Halim (2003) dalam Setiawan (2006:61) menyatakan bahwa
pemberian opini audit tidak menyatakan pendapat (Disclaimer Opinion)
diberikan apabila:
1. Ada pembatasan lingkup audit yang sangat material baik oleh
klien maupun karena kondisi tertentu.
2. Auditor tidak independen terhadap klien.
Auditor mempunyai tanggung jawab untuk menilai apakah terdapat
kesangsian besar terhadap kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan
kelangsungan hidupnya dalam periode waktu pantas. Pada saat auditor
menetapkan bahwa ada keraguan yang pasti terhadap kemampuan klien untuk
melanjutkan usahanya sebagai going concern, auditor diijinkan untuk memilih
apakah akan mengeluarkan unqualified modified report atau disclaimer opinion.
Bagaimanapun juga, hampir tidak ada paduan yang jelas atau penelitian yang
sudah ada yang dapat dijadikan acuan pemilihan tipe going concern report yang
harus dipilih (LaSalle & Anandarajan, 1996b:29). Mengingat pemberian status
going concern bukanlah suatu tugas yang mudah (Koh & Tan, 1999 dalam Hani
dkk, 2003:1222).
LaSalle & Anandarajan (1996a:51) mengungkapkan bahwa SAS 34
memberikan pilihan bagi auditor antara qualified opinion dan disclaimer.
Sedangkan SAS 59 memberikan pilihan antara unqualified modified report dan
disclaimer. Namun gagal dalam memberikan guidance kapan auditor harus
menerbitkan disclaimer dibandingkan dengan unqualified modified report.
30

PSA No. 29.Paragraf 61.
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Carmichael & Pany (1993) dalam LaSalle et al (1996a:52) memberikan
latarbelakang mengapa auditor diberikan pilihan disclaimer atas situasi going
concern. Salah satunya karena, Auditing Standards Board (ASB) tidak ingin
mendesak auditor untuk mengeluarkan opini disaat situasi ketidakpastian going
concern, guna mencegah auditor memutuskan opini audit yang tidak valid.
Namun ASB tidak menjelaskan mengapa ketidakpastian kelangsungan usaha
dapat mempengaruhi kemampuan auditor dalam memutuskan opini audit,
mengenai laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku
umum.
Berdasarkan Carmichael & Pany (1993) dalam LaSalle et al (1996a:52),
Auditing Standards Executive Committee berusaha mengembangkan kriteria
pelaporan. Namun semenjak anggota komite belum secara kolektif membuat
kriteria yang cocok, sehingga tidak terdapat official guidance. Sementara itu,
LaSalle et al (1996a:52) menjelaskan bahwa financial distress dapat
menyebabkan auditor memodifikasi laporan auditnya karena ketidakpastian
mengenai going concern. Beberapa KAP mengembangkan kriteria pelaporan
yang didasarkan tingkat finansial distress entitas. Tidak adanya indikasi dari
ASB menimbulkan ambigu, sehingga tingkat financial distress entitas dianggap
sebagai indikasi pilihan opini audit disclaimer. Keambiguan mengenai kriteria
pelaporan, membuat keputusan auditor terhadap jenis faktor yang penting pada
kedua pilihan sangatlah subjektif. Lalu bagaimana user dapat memahami
maksud auditor dari kedua jenis going concern audit report tersebut? (LaSalle
et al, 1996a:52).
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Keefektifan dari laporan audit dalam membantu para pengguna laporan
keuangan telah menjadi subjek perdebatan selama ini. Salah satu hal yang
diperdebatkan adalah model dari paragraf penjelasan dalam laporan audit pada
saat klien telah memenuhi pengungkapan dari laporan keuangan yang diminta
(Bamber & Stratton, 1997 dalam Hani dkk, 2003:1223). PSA 29 paragraf 11
huruf c menyatakan bahwa, keraguan besar tentang kemampuan satuan usaha
dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya merupakan keadaan yang
mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelas (atau bahasa penjelasan
lain) dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa
pengecualian yang dinyatakan oleh auditor.
Istilah bahasa penjelasan mencakup; paragraf, kalimat, frasa, dan kata yang
digunakan oleh akuntan publik untuk mengkomunikasikan hasil auditnya
kepada pengguna laporan. Opini audit going concern dalam penelitian ini,
penulis meneliti opini going concern modified report yang unqualified, adverse,
dan disclaimer, dapat diklasifikasikan menjadi 2 yaitu:
1. Going Concern Audit Report (GCAR)
2. Non-Going Concern Audit Report (non-GCAR)

2.1.3. Opini Audit Going Concern
Keputusan opini going concern merupakan salah satu yang paling sulit, dan
merupakan keputusan yang kompleks yang dihadapi profesi akuntan31. Louwers
(1998:144) menyarankan bahwa auditor harus melihat model financial distress
untuk membantu pengambilan keputusan auditor. Bukti bahwa auditor telah
31

Chow, McNamee, dan Plumlee (1987) dalam Louwers (1998).
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menggunakan model financial distress dalam membantu keputusan opini going
concern di antaranya penelitian; Kida (1984), Mahzin (1988), Dugan dan
Zavgren (1989), Koh dan Killough (1990), Koh dan Oliga (1990) dan Graham,
Damens, dan Van Ness (1991)32.
SA Seksi 341, PSA 30, memberikan pedoman kepada auditor tentang
dampak kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan
hidupnya terhadap opini auditor sebagai berikut33:
1. Jika auditor yakin bahwa terdapat kesangsian mengenai kemampuan
satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam
jangka waktu pantas, ia harus:
a. Memperoleh informasi mengenai rencana manajemen yang
ditujukan untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa
tersebut.
b. Menetapkan kemungkinan bahwa rencana tersebut secara efektif
dilaksanakan.
2. Jika manajemen tidak memiliki rencana yang mengurangi dampak
kondisi dan peristiwa terhadap kemampuan satuan usaha dalam
mempertahankan kelangsungan hidupnya auditor mempertimbangkan
untuk

memberikan

pernyataan

tidak

memberikan

(Disclaimer).

32
33

Louwers (1998;144) memiliki beberapa daftar referensi.
Lihat Lampiran 1.
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3. Jika manajemen memiliki rencana tersebut, langkah selanjutnya yang
harus dilakukan oleh auditor adalah menyimpulkan (berdasarkan
pertimbangannya) atas efektifitas rencana tersebut.
a. Jika auditor berkesimpulan rencana tidak efektif, maka auditor
menyatakan tidak memberikan pendapat (Disclaimer).
b. Jika auditor berkesimpulan rencana tersebut efektif dan klien
mengungkapkan keadaan tersebut dalam catatan atas laporan
keuangan, maka auditor menyatakan pendapat wajar tanpa
pengecualian (Unqualified Opinion).
c. Jika auditor berkesimpulan rencana tersebut efektif akan tetapi
klien tidak mengungkapkan keadaan tersebut dalam catatan atas
laporan keuangan, maka auditor menyatakan pendapat tidak
wajar (Adverse Opinion).
Sehubungan dengan SAS 59, “The Auditor’s Consideration of an Entity’s
Ability to Continue as a going concern”, Allingsen et al 198934 mengemukakan
tiga hal yang harus dilakukan auditor:
1. Mengevaluasi dalam setiap audit yang dilakukan apakah ada kesangsian
besar pada kemampuan suatu perusahaan melanjutkan usahanya untuk
periode satu tahun mendatang.
2. Mempertimbangkan kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan
tentang kemampuan mempertahankan kelangsungan hidupnya.

34

Dalam Setiawan (2006:61).
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3. Memasukkan dalam suatu paragraf penjelas dalam laporan keuangan
ketika ada ketidakpastian kemampuan perusahaan mempertahankan
kelangsungan hidupnya.
Chen & church (1996:126) menyimpulkan bahwa opini going concern35
memiliki information value karena dapat mengurangi reaksi pasar terhadap
pengumuman kepailitan. Holder-Webb (2000:209) menambahkan bahwa
dengan dikeluarkannya SAS 59, meningkatkan kewajiban auditor dan
meningkatkan komunikasi sehingga pengguna menerima kualiatas informasi
yang lebih baik.
Holder-Webb (2000:210) menjelaskan perbedaan bahwa SAS 34, tanggung
jawab auditor untuk mengevaluasi going concern kliennya adalah pasif. Pada
SAS 34, Paragraf 03, dengan pernyataan bahwa “The auditor does not search
for evidential matter relating to the entity’s continued existence because, in the
absence of information to the contrary, an entity’s continuation is usually
assumed in financial accounting”. SAS 34, juga belum memiliki pedoman
khusus tentang waktu untuk menginvestigasi going concern.
Sedangkan SAS 59 menunjukkan sifat tanggungjawab aktif bagi auditor,
dengan pernyataan “the auditor must evaluate wheather there is substantial
doubth about the entity’s ability to continue as a going concern for a reasonable
periode of time, not exceed one year beyond the date of the audited financial
statements”. Walaupun SAS 59 tidak mengharuskan auditor untuk melakukan
prosedur tambahan semata-mata hanya untuk tujuan mengevaluasi status asumsi
going concern, namun secara eksplisit bahwa status going concern harus
35

SAS 34 AICPA (1981).
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dievaluasi

setiap

melakukan

audit

klien.

Holder-Webb

(2000:210)

berkesimpulan dengan hadirnya pedoman SAS 59 secara signifikan mengurangi
reaksi pasar terhadap kepailitan dibandingkan dengan SAS 34, dan menyatakan
bahwa investor mendapatkan keuntungan dari implementasi SAS 59.
Kida (1980) dalam Nogler (2004:682) mengklasifikasikan potensi biaya
yang akan diterima auditor, terkait dengan opini audit going concern yaitu Tipe
Error 1 dan Tipe Error 2. Dalam biaya Tipe Error 1 auditor mengeluarkan opini
audit going concern namun perusahaan klien tidak mengalami kepailitan, yaitu
kehilangan klien, tuntutan hukum oleh klien, dan self-fulfilling prophecy36.
Sementara itu, dalam biaya Tipe Error 2 auditor memberikan pendapat wajar
tanpa pengecualian namun perusahaan klien mengalami kepailitan, yaitu
tuntutan hukum oleh investor/ kreditur, rusaknya reputasi, sangsi professional
terhadap auditor.
Auditor

memiliki

tanggung

jawab

untuk

mengevaluasi

dengan

memodifikasi opini audit dengan paragraf penjelas terkait dengan kemampuan
perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usaha (SAS 59 Paragraf 2,
1988). Kesalahan dalam memberikan peringatan atas kepailitan (Tipe Error 2),
auditor akan menghadapi biaya litigasi (Carcello & Palmrose, 1994; Palmrose,
1997; Francis & Krishnan, 1999). Bila auditor menerbitkan opini going concern
namun perusahaan tetap mampu melanjutkan usahanya (Tipe Error 1), auditor
menghadapi risiko kliennya berpindah (Chow & Rice, 1992) atau kehilangan
reputasi (Schwartz & Menon, 1985) 37.

36
37

KAP akan kesulitan mendapatkan pendapatan, karena hilangnya klien.
Tan (2002:2) memiliki beberapa daftar referensi.
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2.1.4. Kepailitan Perusahaan
Kepailitan perusahaan adalah suatu proses yang dilakukan berdasarkan
hukum kepailitan, ketika perusahaan tidak mampu membayar kewajibannya
atau mencapai kesepakatan dengan kreditor (Watts dan Zimmerman, 1986
dalam Setiawan, 2006:64).
Pengertian failure (kepailitan) di Indonesia mengacu pada Peraturan
Pemerintah pengganti UU No.1 tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU
Kepailitan, yang menyebutkan38:
1. Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar
sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan tidak dapat ditagih,
dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang, baik atas
permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih
krediturnya.
2. Permohonan sebagaimana disebut dalam butir di atas, dapat juga
diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.
Hadad dkk (2003:10) menjelaskan bahwa pada umumnya dikenal dua
macam biaya yang akan terjadi pada perusahaan yang pailit, yaitu direct cost
dan indirect cost. Direct cost merupakan biaya yang langsung dikeluarkan oleh
perusahaan tersebut untuk membayar pengacara, akuntan dan tenaga
professional lain untuk merestrukturisasi keuangannya yang kemudian akan
dilaporkan kepada para kreditur. Selain itu, bunga yang dibayar perusahaan
untuk pinjaman selanjutnya yang biasanya jauh lebih mahal juga merupakan
direct cost dari kepailitan. Sedangkan indirect cost merupakan potensial loss
38

Hadad dkk (2003:10)
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yang dihadapi perusahaan yang sedang menghadapi kesulitan keuangan
tersebut, seperti kehilangan pelanggan dan supplier, kehilangan proyek baru
karena manajemen berkonsentrasi kepada penyelesaian kesulitan keuangan
dalam jangka pendek.
Mutchler (1985) dalam Fanny (2005:968) mengungkapkan beberapa
karakteristik dari suatu perusahaan bermasalah antara lain; memiliki modal total
negatif, arus kas negatif, pendapatan operasi negatif, modal kerja negatif,
kerugian pada tahun berjalan, dan defisit saldo laba tahun berjalan. Kondisi
yang membuat para investor dan kreditor merasa khawatir adalah jika
perusahaan mengalami kesulitan keuangan (financial distress) mengarah pada
kepailitan. Tingkat kekhawatiran investor bertambah dengan munculnya
Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 tahun 1998
yang mengatur kepailitan. Menurut Perpu No. 1, debitur yang terkena default
(gagal bayar) dapat dipetisikan pailit oleh 2 kreditur saja.

2.1.4.1.

Perkembangan Teknik dan Model Prediksi Kepailitan
Penelitian mengenai kepailitan perusahaan diawali dari analisa rasio
keuangan39 yang dapat diteliti dari data laporan keuangan, karena
laporan keuangan lazimnya berisi informasi-informasi penting mengenai
kondisi dan prospek perusahaan dimasa yang akan datang (Fraster, 1995
dalam Fanny, 2005:968). Altman (1968) juga telah melakukan studi
serupa untuk menemukan suatu model prediksi kepailitan dalam

39
Fitzpatrick, P. (1932). A comparison of the ratios of successful industrial enterprises with those
of failed companies. The Accountants Publishing Company (Dalam Back et al, 1996:1).
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beberapa periode sebelum kepailitan benar-benar terjadi. Hekanaho et al
(1998) dalam Fanny (2005:968) melakukan penelitian membandingkan
metode logit analysis, neural network, dan DOGMA untuk memprediksi
kepailitan. Hasil penelitian ini menunjukkan penggunaan logit analysis
memberikan hasil prediksi dengan tingkat keakuratan paling tinggi untuk
jumlah sampel terkecil.
Casterella et al (2000:509) menggambarkan suatu kerangka waktu
urutan kejadian perusahaan yang mengalami kepailitan, sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Waktu Kepailitan
A

B

C

D

Keterangan:
A = Akhir tahun
B = Tanggal laporan audit
C = Masuk ke dalam kepailitan atau tidak
D = Penyelesaian kepailitan
Casterella et al (2000) dalam Fanny (2005:968) menjelaskan bahwa
setelah laporan audit dikeluarkan, dapat diketahui apakah perusahaan
tergolong ke dalam perusahaan yang mengalami kepailitan. Hal ini
diikuti dengan adanya periode reorganisasi (antara point C dengan point
D), periode ini dapat meluas sampai dengan periode tahun fiskal
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berikutnya. Periode reorganisasi diakhiri dengan keputusan apakah
perusahaan akan di akuisisi atau pulih.
Penelitian Supardi (2003) secara khusus menginvestigasi bahwa
metode Z-score Altman (1984) dimana sudah memasukkan dimensi
Internasional

dengan

sampel

Industri

perbankan,

dapat

diimplementasikan pada perusahaan perbankan go-piblic di BEI.
Menggunakan sampel 13 perusahaan likuidasi dan 7 perusahaan nonlikuidasi. Menyimpulkan bahwa model prediksi kepailitan Z-score
Altman dapat diimplementasikan pada industri perbankan di Indonesia.
Penelitian Hadad dkk (2003) mencoba meneliti faktor-faktor
keuangan perusahaan perbankan yang mampu membedakan peilaku
perusahaan yang masuk kelompok pailit dan tidak pailit, serta
membandingkan kemampuan dua teknik40 yang sering dipakai dalam
memprediksi kepailitan. Menggunakan 23 rasio keuangan yang
menggambarkan karakter industri perbankan di Indonesia. Hasil
menunjukkan bahwa rasio yang terkait dengan likuiditas merupakan
diskriminator terbaik dalam membedakan perusahaan yang pailit dengan
perusahaan yang tidak pailit pada industri perbankan di Indonesia.
Selanjutnya, teknik logistic regression merupakan pendekatan yang
relatif baik dibandingkan dengan discriminant analysis.

40

Discriminant analysis dan logistic regression.
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2.2.

Penelitian Sebelumnya

2.2.1. Penelitian 1
Penelitian dilakukan oleh Hani, Cleary, dan Mukhlasin pada tahun 2003.
Penelitian ini berusaha

mengeksplorasi tanggungjawab

auditor dalam

mengevaluasi going concern perusahaan klien khusus perusahaan perbankan
yang listed di BEI periode 1995 s/d 1997. Dengan data 24 perusahaan dan 6
variabel (Quick ratio, Banking Ratio, Return on Assets, Interest Margin on
Loans, Capital Ratio, dan Capital Adequacy Ratio) sehingga menghasilkan 72
sampel. Pengolahan data dilakukan dengan model Regresi Logistik Berganda
menggunakan piranti SPSS41 versi 11. Penelitian menghasilkan hanya 3 variabel
dari 6 variabel pengukuran yang signifikan terhadap opini audit going concern
dan peneliti berkesimpulan bahwa rasio yang diambilnya tidak dapat dijadikan
tolok ukur yang pasti dalam menentukan kelangsungan usaha.

2.2.2. Penelitian 2
Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Puji Rahayu pada tahun 2007.
Mengembangkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Hani dkk (2003),
penelitian ini berusaha meneliti informasi keuangan dan informasi nonkeuangan guna mengevaluasi ketepatan pemberian opini audit going concern.
Data terdiri dari perusahaan perbankan yang listed di BEI pada tahun 2000 s/d
2005, diperoleh 137 bank, 4 variabel keuangan (Quick Ratio, Banking Ratio,
Return on Assets, dan Capital Adequacy Ratio), dan 3 variabel non-keuangan
(Affiliated,
41

Prior

Audit

Opinion,

dan

Auditor

Reputation),

Statistical Package for the Social Sciences.
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menghasilkan 90 sampel (setelah 47 sampel dikeluarkan). Pengolahan data
dilakukan dengan model Regresi Logistik Berganda menggunakan piranti SPSS
versi 13. Penelitian menghasilkan hanya variabel non-keuangan (Prior Audit
Opinion dan Auditor Reputation) yang signifikan dalam menilai ketepatan
penerbitan going concern. Sedang variabel keuangan yang di proxy dari rasio
QR, BR, ROA, dan CAR tidak signifikan dalam membedakan going concern
dan non-going concern dari sampel penelitian.

Tabel 2.1
Rangkuman Penelitian Sebelumnya
Tahun
Peneliti
Judul
ϮϬϬϯ
,ĂŶŝ͕ůĞĂƌǇ͕ 'ŽŝŶŐĐŽŶĐĞƌŶ ĚĂŶKƉŝŶŝ
ĚĂŶDƵŬŚůĂƐŝŶ ƵĚŝƚ͗^ƵĂƚƵ^ƚƵĚŝƉĂĚĂ
WĞƌƵƐĂŚĂĂŶWĞƌďĂŶŬĂŶĚŝ
/

Metode Analisa
>ŽŐŝƚzсĂн
ďϭǆϭнďϮǆϮнďϯǆϯнďϰǆϰнďϱǆϱнďϲ
ǆϲнĞ
>ŽŐŝƚzсKƉŝŶŝƵĚŝƚ
ǆϭсYƵŝĐŬZĂƚŝŽ͕ǆϮс
ĂŶŬŝŶŐZĂƚŝŽ͕ǆϯсZK͕ǆϰ
с/ŶƚĞƌĞƐƚDĂƌŐŝŶŽĨ>ŽĂŶƐ͕
ǆϱсĂƉŝƚĂůZĂƚŝŽ͕ǆϲсZ͕
ĂсĐŽŶƐƚĂŶƚĂ͕ďс
ĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚ͕ĞсĞƌƌŽƌ

Hasil Analisa
WĞŶĞůŝƚŝĂŶŝŶŝŵĞŶŐĞŬƉůŽƌĂƐŝ
ƚĂŶŐŐƵŶŐũĂǁĂďĂƵĚŝƚŽƌĚĂůĂŵ
ŵĞŶŐĞǀĂůƵĂƐŝŬĞůĂŶŐƐƵŶŐĂŶƵƐĂŚĂ
ŬůŝĞŶŶǇĂ͘ĂƚĂϯϬƉĞƌƵƐĂŚĂĂŶ
ƉĞƌďĂŶŬĂŶǇĂŶŐůŝƐƚĞĚ Ěŝ/ƚĂŚƵŶ
ϭϵϵϱͲϭϵϵϳ͕ĚĞŶŐĂŶũƵŵůĂŚϳϮ
ƐĂŵƉĞů͘DŽĚĞůƉĞŶĞůŝƚŝĂŶǇĂŶŐ
ĚŝŐƵŶĂŬĂŶĂĚĂůĂŚƌĞŐƌĞƐŝůŽŐŝƐƚŝŬ
ďĞƌŐĂŶĚĂ͕ŵĞŶĂƌŝŬŬĞƐŝŵƉƵůĂŶ
ďĂŚǁĂŚĂŶǇĂϯǀĂƌŝĂďĞůƐĂũĂǇĂŶŐ
ďĞƌƉĞŶŐĂƌƵŚƐŝŐŶŝĨŝŬĂŶĚĂƌŝϲ
ǀĂƌŝĂďĞů͕ƐĞŚŝŶŐŐĂƌĂƐŝŽŬĞƵĂŶŐĂŶ
ƚŝĚĂŬĚĂƉĂƚĚŝũĂĚŝŬĂŶƚŽůŽŬƵŬƵƌ
ǇĂŶŐƉĂƐƚŝƵŶƚƵŬŵĞŶĞŶƚƵŬĂŶ
ŐŽŝŶŐĐŽŶĐĞƌŶ ͘

ϮϬϬϳ

>ŶŐĐŽƉŝŶŝŽŶͬϭͲŐĐŽƉŝŶŝŽŶ
сďнĨ;ďϭ>/Yh//dzн
ďϮWZK&/d/>/dzн
ďϯ^K>s/>/dzͿн
Ĩ;ďϰ&&/>/dнďϱWZ/KZ
KW/E/KEнďϲh/dKZͿнĞ

WĞŶĞůŝƚŝĂŶŝŶŝďĞƌƚƵũƵĂŶŵĞŶŐƵũŝ
ŬĞŐƵŶĂĂŶŝŶĨŽƌŵĂƐŝĨŝŶĂŶƐŝĂůĚĂŶ
ŶŽŶĨŝŶĂŶƐŝĂůƵŶƚƵŬŵĞŵƉƌĞĚŝŬƐŝ
ŬĞƚĞƉĂƚĂŶƉĞŶĞƌďŝƚĂŶŽƉŝŶŝĂƵĚŝƚ
ŐŽŝŶŐĐŽŶĐĞƌŶ ͘ĂƚĂϭϰϳ
ƉĞƌƵƐĂŚĂĂŶƉĞƌďĂŶŬĂŶǇĂŶŐůŝƐƚĞĚ
Ěŝ/ƚĂŚƵŶϮϬϬϬͲϮϬϬϱ͕ĚĞŶŐĂŶ
ũƵŵůĂŚϵϬƐĂŵƉĞů;ϰϳƐĂŵƉĞů
ĚŝŬĞůƵĂƌŬĂŶͿ͘DŽĚĞůƉĞŶĞůŝƚŝĂŶ
ǇĂŶŐĚŝŐƵŶĂŬĂŶĂĚĂůĂŚƌĞŐƌĞƐŝ
ůŽŐŝƐƚŝŬďĞƌŐĂŶĚĂ͕ŵĞŶĂƌŝŬ
ŬĞƐŝŵƉƵůĂŶďĂŚǁĂŚĂŶǇĂŶŽŶ
ĨŝŶĂŶƐŝĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶǇĂŶŐ
ƐŝŐŶŝĨŝŬĂŶƵŶƚƵŬŵĞŶŝůĂŝŐŽŝŶŐ
ĐŽŶĐĞƌŶ͘ ǇĂŝƚƵǀĂƌŝĂďĞůWZ/KZ
KW/E/KEĚĂŶh/dKZ
ZWhdd/KE͘

WƵũŝZĂŚĂǇƵ

ƐƐĞƐƐŝŶŐ'ŽŝŶŐŽŶĐĞƌŶ
KƉŝŶŝŽŶ͗^ƚƵĚŝŽŶ
&ŝŶĂŶĐŝĂůĂŶĚEŽŶͲ
&ŝŶĂŶĐŝĂů/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ͘
;ŵƉŝƌŝĐĂůǀŝĚĞŶĐĞŽĨ
/ŶĚŽŶĞƐŝĂĂŶŬŝŶŐ&ŝƌŵ
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2.3.

Kerangka pemikiran

Gambar 2.2
Kerangka Teoritis
Going concern
1. Model Prediksi
kepailitan Bank
2. Z-Score Altman

2.4.

H1

penerbitan opini audit going
concern modified report

Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Opini audit Going Concern dan Model Prediksi Kepailitan
Lenard et al (1998) dalam Fanny (2005:970) mengatakan bahwa salah satu
hal penting yang harus diputuskan auditor adalah apakah perusahaan dapat
mempertahankan kelangsungan hidupnya. Laporan keuangan dengan modifikasi
tentang going concern mengindikasikan bahwa dalam penilaian auditor ada
risiko bahwa perusahaan tidak dapat bertahan dalam bisnis. Barnes dan Huan
(1993) dalam Fanny (2005:967) berpendapat bahwa seharusnya permasalahan
going concern diberikan oleh auditor yang dimasukkan di dalam opini auditnya
pada saat opini tersebut dibuat.
McKeown et al (1991) dalam Fanny (2005:968) mempelajari opini audit
dari perusahaan yang akan segera pailit. Hasilnya menunjukkan bahwa
perusahaan yang segera akan pailit ternyata menerima opini tanpa modifikasi.
McKeown et al (1991) dalam Fanny (2005:968) berpendapat bahwa auditor
mungkin saja gagal untuk memberikan pendapat tentang adanya indikasi
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kepailitan kepada suatu perusahaan yang ternyata mengalami kepailitan dalam
beberapa tahun mendatang. Hal ini disebabkan karena perusahaan tersebut
sedang berada dalam posisi ambang batas antara kepailitan dengan
kelangsungan usaha.
LaSalle et al (1996a:52) menjelaskan bahwa financial distress dapat
menyebabkan auditor memodifikasi laporan auditnya karena ketidakpastian
mengenai going concern, dan beberapa KAP mengembangkan kriteria
pelaporan yang didasarkan tingkat finansial distress entitas. Hal ini disebabkan
oleh karena tingkat finansial distress entitas dapat mengarah pada kepailitan
entitas.
Prediksi tentang kemungkinan pailit atau tidaknya suatu perusahaan
termasuk salah satu komponen keputusan tentang going concern (Lenard et al,
2000:861). Dengan demikian, jika suatu perusahaan dinyatakan dalam kategori
pailit oleh model keputusan tersebut, prediksi ini akan membantu kepastian
dalam opini auditor yang berkaitan dengan kelangsungan hidup suatu entitas.
Informasi yang secara signifikan berlawanan dengan asumsi kelangsungan
hidup entitas adalah berhubungan dengan ketidakmampuan entitas dalam
memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo tanpa melakukan penjualan
sebagian besar aktiva kepada pihak luar melalui bisnis biasa, restrukturisasi
utang, perbaikan operasi yang dipaksakan dari luar, dan kegiatan serupa yang
lain (SA seksi 341, PSA no 30, Paragraf 01).
Penelitian yang menggunakan aplikasi model prediksi kepailitan dalam
auditing, menyatakan bahwa model prediksi kepailitan dapat digunakan untuk
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memprediksi ketidakpastian going concern klien. Untuk pertama kalinya pada
tahun 1974 dilakukan oleh Altman dan McGaugh, kemudian penelitian dengan
konteks yang sama dilanjutkan oleh; McKee (1976), Levitan & Knoblett (1985),
Mutchler (1985), Menon & Schwartz (1987), Dopuch, Holthausen, dan
Leftwich (1987) (Koh & Killough, 1990)42. Mutchler (1985:680) menyimpulkan
bahwa keputusan opini going concern dapat diprediksi menggunakan data
publikasi informasi yang tersedia, dengan beberapa set data rasio yang dipilih
auditor43.
Altman dan McGaugh (1974) dalam Fanny (2005:966), menyarankan
penggunaan model prediksi kepailitan sebagai alat bantu auditor untuk
memutuskan kemampuan perusahaan mempertahankan kelangsungan hidupnya
dengan memberikan signal kepada auditor terhadap suatu masalah tertentu yang
akan sulit di deteksi dengan menggunakan prosedur audit tradisional.
Tujuan penelitian ini adalah Hypothesis testing44. Berdasarkan pemaparan
diatas tentang hubungan model prediksi kepailitan dengan opini audit going
concen, dengan demikian penulis menarik kesimpulan yang dinyatakan dalam
sebuah hipotesis 1 sebagai berikut:

H1: Penggunaan model prediksi kepailitan mempengaruhi ketepatan
pemberian opini audit going concern.

42

Koh (1991:331) memiliki beberapa daftar referensi.
Karena penelitian Mutchler (1985) menggunakan metode interview dan questionaire dengan
responden sampel auditor.
44
Studies that engage in hypothesis testing usually explain the nature of certain relationships, or
establish the differences among groups or the independence of two or more factor in a situation
(Sekaran, 2003:124).
43
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1.

Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian dimulai pada bulan April s/d Juli 2009, lokasi penelitian

ditujukan pada studi literatur dengan berkunjung ke sejumlah perpustakaan;
Lembaga

Pengembangan

Perbankan

Indonesia

(LPPI),

FE-Universitas

Indonesia, FE-Universitas Trisakti, Bank Indonesia, FE-Atma Jaya, Universitas
Bina Nusantara, Pusat Referensi Pojok BEI di Universitas Trisakti, dan
berkunjung ke Bursa Efek Indonesia. Sasaran responden yaitu perusahaan
perbankan yang listed pada BEI, lengkap dengan data laporan Auditor
Independen.

3.2.

Metode Pengumpulan Data

3.2.1. Data yang dihimpun
Data yang dihimpun merupakan data sekunder. Perolehan data dilakukan
secara cross sectional45 berasal dari; Indonesian Capital Market Directory
(ICMD), Direktori Perbankan Indonesia, dan laporan tahunan yang diperoleh
dari Pusat Referensi Pojok BEI di Universitas Trisakti. Data terdiri dari
sejumlah laporan tahunan perusahaan perbankan yang listed di BEI, dengan 25
variabel penelitian, selama 6 tahun (2003 s/d 2008) dan data laporan opini Audit
Independen.
45

A studi can be done which data are gathered just once, perhaps over a period of days or weeks or
months, in order to answer a research question. Such studies are called one-short or crosssectional studies (Sekaran, 2003:135).
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3.2.2. Metode Pengambilan Sampel
Pemilihan sampel menggunakan tehnik purposive sampling method, artinya
sampel sengaja dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu agar dapat mewakili
populasinya.
Kriteria pemilihan sampel adalah sebagai berikut:
1. Menerbitkan laporan keuangan audited selama periode pengamatan
penelitian, yaitu dari tahun 2003 s/d. 2008.
2. Memiliki data lengkap yang digunakan sebagai variabel dalam
penelitian ini dan secara konsisten dilaporkan di ICMD.
3. Saham perusahaan aktif diperdagangkan, mengacu S.E bPT BEJ No.
03/BEJ.II.I/I/1994. yaitu frekuensi perdagangan lebih dari 75 kali dalam
3 bulan.
Total populasi perusahaan yang listed di BEI selama periode 2003 s/d 2008
berjumlah 24 perusahaan. Sampel perusahaan perbankan yang memenuhi
kriteria sebanyak 19 perusahaan, selama 6 tahun berturut-turut, sehingga
didapatkan pooling data dengan unit analisis n = 6 x 19 = 114 pengamatan.

3.2.3. Tehnik Pengumpulan Data
Data dikumpulkan berdasarkan sumber referensi data sekunder; Jurnal riset
publikasi baik nasional maupun Internasional, Text Book (buku teori umum),
dan laporan keuangan publikasi perusahaan emiten (Audited) oleh lembaga
tertentu yaitu Bank Indonesia (Direktori perbankan Indonesia) dan Bursa Efek
Indonesia (Indonesia Capital Market Directory). Data perusahaan yang
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memenuhi kriteria diambil secara langsung maupun dengan terlebih dahulu
memasukkan kedalam formula sesuai kebutuhan variabel penelitian.

3.3.

Pengukuran Variabel
Penelitian terdiri dari 25 variabel yang diambil dari beberapa referensi

model prediksi kepailitan untuk membedakan kesehatan perusahaan industri
perbankan di Indonesia, diharapkan variabel dimaksud dapat membedakan
perusahaan sehat dan tidak sehat dalam hubungannya membantu keputusan
auditor dalam pemberian opini audit going concern. Variabel penelitian dibagi
menjadi 3 besar yaitu; rasio-rasio modal, rasio risiko keuangan, dan rasio model
Z-score Altman (1984).
Model prediksi kepailitan ini kemudian akan diuji guna menentukan
variabel mana yang secara signifikan dapat membantu keputusan auditor,
hingga penulis kemudian akan merumuskannya ke dalam model matematika.

Tabel 3.1
Variabel Penelitian
Variabel
1. Variabel
Dependen:
Opini audit Going
Concern Modified
Report

Pengukuran

Referensi

Going Concern Audit Report (GCAR) = 1, Non-Going Hani dkk
Concern Audit Report (NGCAR) = 0
(2003)
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Variabel
2. Variabel
Independen:
Model prediksi
kepailittan

Pengukuran
Indikator Informasi Keuangan:
Rasio-rasio Modal

Referensi

Hadad dkk
(2004)

Ukuran yang menunjukkan tingkat keberadaan jumlah
modal tertentu untuk melindungi deposan, untuk menutup
kerugian demi menjaga going concern bank, untuk
membeli aktiva tetap demi kelancaran layanan jasa bank,
dan untuk memenuhi ketentuan pihak regulator demi
menjaga ekspansi aktiva yang tidak dibenarkan.
X1. (CAP1) : Capital to deposits
X2. (CAP2) : Equity to deposit
X3 . (CAP3) : Loans to equity
X4. (CAP4) : Loans to capital
X5. (CAP5) : Fixed assets to equity
X6. (CAP6) : Fixed assets to capital
X7. (CAP7) : Equity capital to total assets
X8 . (CAP8) : Net opening position to capital
X9. (CAP9) : Return on Equity
X10. (CAP10) : Return on Capital
Rasio-rasio Risiko Keuangan
Ukuran yang menunjukkan tingkat relatif atas konsekuensi
pengambilan keputusan manajemen dalam berbagai dimensi
keuangan guna mencapai return yang diinginkan. Return
yang tinggi biasanya hanya mungkin dicapai dengan
mengambil risiko yang tinggi pula, dan sebaliknya.
X11. (Risk1) : Liquidity Risk = (liquid assets-Short term
borrowing) to total deposit
X12. (Risk2) : Capital Risk = capital to risk assets
X13. (Risk3) : Credit Risk = aktiva produktif yang
diklasifikasikan (APYD) to aktiva produktif (AP)
X14. (Risk4) : Deposit Risk = equity to total deposit
X15. (Risk5) : Off -Balanced Sheet Risk = loan
commitment to fee income
X16. (Risk6) : Loans to assets
X17 . (Risk7) : Treasury Securities to assets
X18. (Risk8) : Other Securities to assets
X19 . (Risk9) : Capital to assets
X20. (Risk10) : NPL Ratio = Non Performing Loans to
Total Loans
Variabel
2. Variabel
Independen
Z-score Altman
(1984)

Pengukuran
Indikator Informasi Keuangan:

Referensi

Z-score = 0,717 WC/TA + 0,847 RE/TA + 3,107 EBIT/TA Supardi
+ 0,420 MVE/BVD + 0,998 S/TA
dkk (2003)
WC/TA = Working Capital/ Total Assets
RE/TA = Retained Earning/ Total Assets
EBIT/TA = Earning Before Interest and Tax/ Total Assets
MVE/BVD = Market Value Equity/ Book Value of Debt
S/TA = Sales/ Total Assets
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3.4.

Deskripsi Operasional Variabel

Tabel 3.2
Deskripsi Variabel Penelitian
Variabel Penelitian

Deskripsi Variabel

Operasionalisasi Variabel

Opini Kelangsungan
Opini audit kelangsungan usaha mengacu
Usaha (going concern ) pada pedoman SA seksi 341 dan SA seksi
9341.

Tiga bentuk opini; Unqualified with
explanatory paragraph, Adverse, dan
Disclaimer.

X1. (CAP1) : Capital to Jumlah modal disetor tertentu untuk
deposits
melindungi deposan.

Modal saham dan Tambahan modal
disetor dibagi dengan Jumlah simpanan
(DPK).

X2. (CAP2) : Equity to Jumlah ekuitas tertentu untuk melindungi
deposit
deposan.

Jumlah Ekuitas dibagi dengan Jumlah
simpanan (DPK).

X3. (CAP3) : Loans to
equity

Jumlah ekuitas tertentu untuk menjaga
ekspansi kredit yang sehat.

Jumlah ekuitas dibagi dengan Jumlah
kredit bersih.

X4. (CAP4) : Loans to
capital

Jumlah modal disetor tertentu untuk
menjaga ekspansi kredit yang sehat.

Jumlah modal saham dan Tambahan
modal disetor dibagi dengan Jumlah
kredit bersih.

X5. (CAP5) : Fixed
assets to equity

Jumlah ekuitas tertentu untuk membeli
aktiva tetap demi menjaga kelancaran
layanan jasa bank.

Jumlah aset tetap bersih dibagi dengan
Jumlah ekuitas.

X6. (CAP6) : Fixed
assets to capital

Jumlah modal disetor tertentu untuk
membeli aktiva tetap demi menjaga
kelancaran layanan jasa bank.

Jumlah aset tetap bersih dibagi dengan
Jumlah modal saham dan Tambahan
modal disetor.

X7. (CAP7) : Equity
capital to total assets

Jumlah ekuitas tertentu untuk menutup
kerugian demi menjaga going concern
bank.

Jumlah ekuitas dibagi dengan Jumlah
aktiva.

X8. (CAP8) : Net
opening position to
capital

Jumlah modal disetor tertentu untuk
menutup kerugian akibat perubahan valuta
asing.

Posisi devisa neto berdasarkan Jumlah
modal.

X9 . (CAP9) : Return
on Equity

Menunjukkan kemampuan jumlah ekuitas
dalam menghasilkan pendapatan. Untuk
meningkatkan tambahan ekuitas atas
pendapatan yang diterima.
X10. (CAP10) : Return Menunjukkan kemampuan modal disetor
on Capital
dalam menghasilkan pendapatan. Untuk
meningkatkan tambahan modal disetor atas
pendapatan yang diterima.

Laba sebelum pajak (EBIT) dibagi
dengan Jumlah ekuitas.

Laba sebelum pajak (EBIT) dibagi
dengan Jumlah modal saham dan
Tambahan modal disetor.
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Variabel Penelitian

Deskripsi Variabel

X11. (Risk1) : Liquidity Kemampuan dalam mengatasi masalah
Risk = (liquid assetslikuiditas untuk memenuhi kewajiban kepada
short term borrowing) to para deposan.
total deposits

Operasionalisasi Variabel
Kas, Giro pada bank Indonesia, dan Giro
pada bank lain dikurangi dengan
kewajiban segera. Lalu dibagi dengan
Jumlah simpanan dan Simpanan dari
bank lain.
Modal inti dan Modal pelengkap dibagi
dengan Aktiva Tertimbang Menurut
Resiko (ATMR)
Rasio Aktiva produktif bermasalah
terhadap Jumlah aktiva produktif.

X12. (Risk2) : Capital
Risk = Capital to risk
assets
X13. (Risk3) : Credit
Risk = aktiva produktif
yang diklasifikasikan
(APYD) to aktiva
X14. (Risk4) : Deposit
Risk = equity to total
deposit
X15. (Risk5) : Off Balanced Sheet Risk =
loan commitment to fee
income
X16. (Risk6) : Risk =
Loans to assets

Pemenuhan peryaratan modal tertentu atas
resiko dari ekspansi kredit.

X17. (Risk7) : Risk =
Treasury Securities to
assets
X18. (Risk8) : Risk =
Other Securities to
assets

Surat berharga yang dibeli dengan janji
dijual kembali dibagi dengan Jumlah
aktiva.
Kepemilikan sekuritas lainnya, dimiliki bank Penempatan pada Bank Indonesia dan
guna mendapatkan pendapatan dengan risiko bank lain. Obligasi rekapitalisasi
tertentu.
pemerintah, dan Surat-surat berharga.
Dibagi dengan Jumlah aktiva.
Risiko kecukupan economic capital, idle
Modal saham dan Tambahan modal
capital menurunkan pendapatan, sebaliknya disetor dibagi dengan Jumlah aktiva.
kekurangan capital meningkatkan risiko
kegagalan bank.
Risiko kredit bermasalah
Rasio kredit bermasalah (kolektibilitas
kurang lancar, diragukan, dan macet).

X19. (Risk9) : Risk =
Capital to assets

X20. (Risk10) : Risk =
NPL Ratio = NonPerforming Loans to
Total Loans
WC/TA = Working
Capital/ Total Assets

Kesehatan aktiva produktif dalam
menghadapi resiko aktiva produktif yang
bermasalah.

Risiko kecukupan Jumlah Ekuitas terhadap Jumlah ekuitas dibagi dengan Jumlah
pemenuhan kewajiban kepada para deposan. simpanan dan Simpanan dari bank lain.
Risiko dari pemberian fasilitas kredit kepada Kewajiban komitmen bersih dibagi
nasabah maupun fasilitas L/C terhadap
dengan Provisi dan Komisi selain dari
pendapatan yang akan diterima bank.
pemberian kredit.
Risiko komposisi kepemilikan kredit bila
terjadi kredit bermasah maupun terjadi
keuntungan yang diharapkan dari kredit
tersebut.
Kepemilikan sekuritas dengan risiko
pengembalian yang rendah.

Jumlah kredit bersih dibagi dengan
Jumlah aktiva.

Merupakan ukuran likuiditas, mengenai
kemampuan perusahaan dalam memenuhi
kewajiban jangka pendek.

Kas, giro BI, giro pada bank lain, Jatuh
tempo aktiva <1 tahun dikurangi dengan
Jatuh tempo kewajiban <1 tahun. Dibagi
dengan Jumlah aktiva.
Saldo laba; ditentukan maupun tidak
ditentukan penggunaannya, dibagi
dengan Jumlah aktiva.
Laba sebelum pajak (EBIT) dibagi
dengan Jumlah aktiva.

RE/TA = Retained
Earning/ Total Assets

Merupakan ukuran akumulasi laba selama
perusahaan beroperasi.

EBIT/TA = Earning
Before Interest and Tax/
Total Assets
MVE/BVD = Market
Value Equity/ Book
Value of Debt

Merupakan ukuran kemampuan perusahaan
dalam menghasilkan laba dari aktiva yang
digunakan.
Nilai pasar dari ekuitas modal saham biasa
dan saham preferen, untuk memenuhi
kewajiban hutang jangka panjang maupun
hutang jangka pendek.
Mengukur kemampuan manajemen dalam
menggunakan aktiva untuk menghasilkan
pendapatan.

S/TA = Sales/ Total
Assets

Market Capitalization dibagi dengan
Jumlah kewajiban.

Jumlah pendapatan bunga dibagi dengan
Jumlah aktiva.
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3.5.

Motode Analisis Data
Dalam penelitian ini memiliki dua puluh lima variabel bebas yang diukur

dengan skala rasio dan variabel yang diukur dengan skala rasio disebut variabel
parametrik. Sedangkan variabel terikatnya ada satu variabel yang diukur dengan
skala nominal dan umumnya disebut dengan variabel non-parametrik. Uji
statistik untuk menganalisis set data seperti ini disebut metode statistik
dependen, dimana ditujukan untuk menentukan apakah variabel bebas
mempengaruhi variabel terikat secara individual dan atau bersamaan (Ghozali,
2001:4).
Motode analisis untuk model dimana variabel terikat adalah skala nominal
dengan variabel bebas adalah skala rasio, terdapat dua alternatif pilihan metode
analisis statistik dengan kondisi tertentu, yaitu dapat menggunakan analisis
diskriminan atau analisis regresi logistik (Ghozali, 2001:8). Asumsi yang
mendasari pemilihan analisis diskriminan adalah:
1. Data harus terdistribusi normal.
2. Jumlah sampel untuk kategori variabel terikatnya harus sebanding yaitu
50% : 50%.
Apabila asumsi tersebut diatas tidak dapat terpenuhi, maka sebaiknya
menggunakan metode analisa statistik regresi logistik. Persamaan regresi
logistik dapat dinyatakan sebagai berikut:
Ln

= B0 + B1X1 + … + BnXn

atau

= e (B0 + B1X1 + … + BnXn)
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Dimana: Bo, B1,…, Bn = koefisien estimasi.
= variabel independen.

X1,…, Xn

Sebelum menganalisis menggunakan analisis diskriminan atau analisis
regresi logistik, data harus dilakukan uji normalitas terlebih dahulu. Uji
normalitas tertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi memiliki data
berdistribusi normal atau mendekati normal. Asumsi multivariate normal
distribusi penting untuk menguji signifikansi dari variabel discriminator dan
fungsi diskriminan. Jika data tidak normal secara multivariate, maka secara teori
uji signifikansi menjadi tidak valid. Hasil klasifikasi menurut teori juga
dipengaruhi oleh multivariate normal distribution. Apabila diketahui bahwa
asumsi multivariate normal distribution tidak terpenuhi maka sebaiknya
menggunakan analisis regresi logistik (Ghozali, 2001:8).
Pengolahan data menggunakan program SPSS (Statistical Package for the
Social Sciences) versi 15, untuk membantu penulis dalam memecahkan
permasalahan dan membantu analisa data. Data diproses dengan beberapa
tahapan sebagai berukut:
1. Uji Statistik Deskriptif.
Penggunaan aplikasi ini dimulai dengan statistik deskriptif yang
digunakan untuk pengumpulan dan ringkasan data, serta penyajian hasil
ringkasan tersebut. Tujuan statistik deskriptif adalah menggambarkan atau
menjelaskan berbagai karakteristik data yang dilihat dari rata-rata, standar
deviasi,

varians,

maksimum,

minimum,

skewness

(kemencengan data) (Ghozali, 2001:16).
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2. Uji Normalitas
Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk mengetahui
apakah data yang akan dianalisis berdistribusi normal atau tidak
berdistribusi normal. Hal ini penting untuk mengetahui apakah analisis
selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan analisis diskriminan atau
analisis regresi logistik karena penyimpangan dari asumsi normalitas
multivariate akan mempengaruhi signifikasi uji statistik dan tingkat
ketepatan klasifikasi. Kriteria pengujian signifikansi ini adalah:
•

Jika angka signifikansi (sig) > 0,5 maka data berdistribusi normal.

•

Jika angka signifikansi (sig) < 0,5 maka data tidak berdistribusi normal.

3. Uji Hipotesis
Pengujian hipotesis terbagi kedalam dua bagian. Pertama, pengujian
secara parsial (individual) terhadap opini audit, pengujian dilakukan dengan
menggunakan uji univariate. Kedua, pengujian hipotesis secara simultan
(bersamaan)

terhadap

opini

audit,

pengujian

dilakukan

dengan

menggunakan uji multivariate.
3.1.

Uji Univariate.
Pengujian univariate dilakukan untuk menguji hipotesis 1 yaitu
mengenai kemampuan model prediksi kepailitan dalam membantu
ketepatan pemberian opini audit going concern. Jenis pengujian
univariate yang akan digunakan tergantung dari normalitas data
untuk masing-masing variabel (proksi variabel). Jika data yang akan
diuji berdistribusi normal, maka data tersebut akan diuji beda
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dengan pengujian univariate parametrik T-test, dan sebaliknya. Jika
data yang akan diuji berdistribusi tidak normal, maka data tersebut
akan diuji beda dengan pengujian univariate non-parametrik MannWhitney.
Kriteria pengujian signifikansi adalah (sig) < 0,5, atau dengan
tingkat keyakinan 95%. Dalam mengujian univariate variabel bebas
diuji secara terpisah sehingga hasil yang diperoleh hanya untuk
menjelaskan variabel itu sendiri.
3.2.

Uji Multivariate.
Dalam pengujian secara bersamaan, memungkinkan pengaruh
satu variabel bebas dapat menghilangkan pengaruh variabel
independen lainnya.
Pengujian data menggunakan analisa regresi logistik, dengan
melalui beberapa tahapan uji Multivariate sebagai berikut:

3.2.1. Uji Model Fit (uji kecocokan model)
Uji ini mengindikasikan apakah suatu model dapat diterima
(model dikatakan fit) atau tidak karena model tersebut cocok dengan
data observasinya. Statistik yang digunakan berdasarkan fungsi -2
Log Likehood dari Iteration history. Jika terjadi penurunan nilai -2
Log Likehood, maka menunjukkan logit model yang lebih baik.
Uji model fit selanjutnya digunakan Hosmer and Lemeshow
Goodness-of-fit dengan Chi-square signifikansinya berada di atas
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0,05 yaitu mengindikasikan bahwa model mampu memprediksi
nilai observasinya.
3.2.2. Uji Klasifikasi Prediksi Model
Uji ini mengukur tingkat ketepatan prediksi model. Dengan
melihat nilai Overall Percentage Correct, dapat dilihat seberapa
besar prosentase tingkat ketepatan data hasil observasi dapat
memprediksi model secara keseluruhan. Terdapat dua jenis
kesalahan klasifikasi yaitu false positive dan false negative. Prediksi
false positive mengindikasikan event terjadi namun faktanya tidak
terjadi. Sebaliknya, false negative mengindikasikan event tidak
terjadi namun faktanya terjadi.
3.2.3. Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk mengetahui seberapa besarnya
variabilitas. Variabel terikat dapat dijelaskan oleh variabilitas
variabel bebasnya dalam teknik analisis regresi logistik, dalam hal
ini menggunakan Nagelkerke R Square, dapat di interpretasi seperti
R Square dalam multiple regression. Standar minimal prosentase
pada umumnya adalah di atas 0.70 atau 70%.
3.2.4. Uji Signifikansi
Uji ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor mana saja
yang berpengaruh kuat terhadap probabilita. Variabel yang
dianggap berpengaruh kuat mempunyai tingkat signifikansi alpha
(α) di bawah 0,05. Dari 25 variabel diharapkan memperoleh hasil
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yang signifikan dibawah 0,05 untuk mencapai tujuan penelitian.
Hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya disusun sebagai berikut:

Ho: variabel indikator kepailitan tidak mempunyai peran
sebagai alat yang dapat membantu keputusan pemberian opini
audit going concern.

Ha: variabel indikator kepailitan mempunyai peran sebagai alat
yang dapat membantu keputusan pemberian opini audit going
concern.
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BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1.

Gambaran Umum Obyek Penelitian
Populasi penelitian merupakan perusahaan perbankan yang terdaftar di

BEI, penelitian merupakan studi hypothesis testing dengan minimal inference
yaitu guna melihat hubungan, penelitian ini menggunakan study setting non
contrived dalam artian peneliti tidak melakukan batasan khusus atau
memanipulasi variabel terikat guna memperoleh hasil penelitian yang
diinginkan, studi correlational seperti ini didalam organisasi biasa disebut field
studies (Sekaran, 2003:130).
Unit analisis merupakan suatu perusahaan perbankan, dengan total populasi
perusahaan yang listed di BEI selama periode 2003 s/d 2008 berjumlah 24
perusahaan. Sampel perusahaan perbankan yang memenuhi kriteria sebanyak 19
perusahaan, selama 6 tahun berturut-turut, sehingga didapatkan pooling data
dengan unit analisis n = 6 x 19 = 114 pengamatan. Data dikumpulkan secara
cross-sectional dengan memperhitungkan waktu dan biaya.
Pemilihan sampel sudah sesuai dengan kriteria pemilihan sampel secara
purposive sampling, yaitu terdapat kelengkapan data, laporan auditor
independen, dan perusahaan yang secara aktif diperdagangkan dengan melihat
frequensi perdagangan yang lebih dari 75 kali dalam 3 bulan. Berikut daftar
Emiten dari sampel penelitian disajikan pada Tabel 4.1:

ϰϳ
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Tabel 4.1
Sampel Perusahaan Perbankan
No

Kode Emiten

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Bank Bumiputera Indonesia
Bank Central Asia
Bank CIC Internasional
Bank Danamon Indonesia
Bank Eksekutif Internasional
Bank Internasional Indonesia
Bank Artha Graha Internasional
Bank Kesawan
Bank Lippo
Bank Mandiri
Bank Mega
Bank Negara Indonesia
Bank Niaga
Bank NISP
Bank Nusantara Parahyangan
Bank Pan Indonesia
Bank Permata
Bank Rakyat Indonesia
Bank Victoria International

Nama
Emiten
BABP
BBCA
BCIC
BDMN
BEKS
BNII
INPC
BKSW
LPBN
BMRI
MEGA
BBNI
BNGA
NISP
BBNP
PNBN
BNLI
BBRI
BVIC

Sumber: www.idx.co.id

4.2.

Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1. Uji Statistik Deskriptif
Pada Tabel 4.2 disajikan deskripsi variabel penelitian. Dari tabel tersebut
terlihat bahwa nilai minimum dan maksimum dari variabel penelitian berada
jauh dari nilai rata-ratanya. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum
terdapat perbedaan signifikan antara rasio perusahaan yang mengalami masalah
keuangan dengan perusahaan yang sehat. Hal tersebut juga memberikan bukti
bahwa rasio keuangan dapat membedakan perusahaan sehat dan tidak sehat.
Sehingga dengan perbedaan rasio tersebut dapat membantu auditor dalam
keputusan pemberian opini audit going concern, sesuai dengan tanggungjawab
auditor yaitu untuk tujuan mengevaluasi kelangsungan usaha suatu perusahaan.
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Tabel 4.2
Deskripsi variabel penelitian
Descriptive Statistics
Variabel bebas
Cap/Dep

N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

114

2.595

7415.864

121.18415

838.419387

Equity/Dep

114

3.441

784.032

22.85837

88.121405

Loan/Equity

114

.404

14.741

5.89451

2.712382

Loan/Cap

114

.062

168.253

12.34319

20.687512

FxA/Equity

114

.103

95.574

24.14818

16.321955

FxA/Cap

114

.016

124.713

29.88421

22.092208

Equity/Ta

114

2.760

57.802

9.31430

5.315145

ROE

114

-315.181

51.428

12.25444

35.397491

ROC

114

-73.651

141.994

27.59908

32.878059

PDN/Cap

114

.000

562.010

10.39386

53.463034

Liquidity_Risk

114

.594

271.310

12.13411

25.663842

Deposit_Risk

114

3.420

783.838

22.47205

88.131470

OffBS_Risk

114

.219

384.094

41.05230

65.405917

Loan/Ta

114

15.219

90.967

48.53732

16.705450

TresrySec/Ta

114

.000

14.411

.26685

1.380633

OtherSec/Ta

114

.333

67.571

29.84347

17.029732

Cap/Ta

114

2.214

376.546

14.26341

40.599206

CAR

114

8.070

42.350

16.65104

5.879954

PPAP/AP

114

.000

14.250

3.17974

2.608778

NPL/TLoan

114

.150

16.140

3.58372

3.292279

Re/Ta

114

-319.473

10.789

-5.30338

36.566069

EBIT/Ta

114

-8.836

29.727

1.72025

3.180996

Sales/Ta

114

4.447

18.710

9.88629

2.337915

MvEq/BvDebt

114

2.441

1371.015

31.76701

129.800028

Wc/Ta

114

-29.237

49.213

16.42918

10.634425

Valid N (listwise)

114
Sumber: Output SPSS Versi 1546.

4.2.2. Uji Normalitas
Pada Tabel 4.3 uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat bahwa
variabel yang menunjukkan distribusi normal adalah Loan/Equity, Loan/Ta,
OtherSec/Ta, CAR, Sales/Ta, dan Wc/Ta. Dengan nilai signifikan masingmasing sebesar; 0.148, 0.474, 0.527, 0.092, 0.115, dan 0.057. Dimana nilai
tersebut > 0.05, sedangkan variabel yang lainnya tidak berdistribusi normal
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Untuk output SPSS tabel-tabel selanjutnya menggunakan versi yg sama.
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karena mempunyai nilai signifikansi < 0.05. Dengan demikian, penulis
menyimpulkan bahwa analisis selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan
analisis regresi logistik, karena asumsi bahwa data berdistribusi normal untuk
analisis diskriminan tidak dapat dipenuhi.

Tabel 4.3
Hasil Pengujian Normalitas Masing-masing Data
Variabel
Bebas
Cap/Dep

N
Mean
114

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Normal Parameters(a,b)
Most Extreme Differences
Std.
Positiv
Deviation
Absolute
e
Negative
Mean
121.18415 838.419387
.519
.519
-.444

KolmogorovSmirnov Z
5.540

Asymp. Sig.
(2-tailed)
.000

Equity/Dep

114

22.85837

88.121405

.463

.463

-.413

4.945

.000

Loan/Equity

114

5.89451

2.712382

.107

.107

-.067

1.141

.148

Loan/Cap

114

12.34319

20.687512

.364

.364

-.276

3.888

.000

FxA/Equity

114

24.14818

16.321955

.142

.142

-.107

1.518

.020

FxA/Cap

114

29.88421

22.092208

.132

.132

-.098

1.411

.037

Equity/Ta

114

9.31430

5.315145

.239

.239

-.179

2.557

.000

ROE

114

12.25444

35.397491

.314

.181

-.314

3.357

.000

ROC

114

27.59908

32.878059

.147

.147

-.143

1.566

.015

PDN/Cap

114

10.39386

53.463034

.432

.432

-.423

4.613

.000

Liquidity_Risk

114

12.13411

25.663842

.418

.418

-.326

4.462

.000

Deposit_Risk

114

22.47205

88.131470

.464

.464

-.414

4.950

.000

OffBS_Risk

114

41.05230

65.405917

.290

.290

-.266

3.099

.000

Loan/Ta

114

48.53732

16.705450

.079

.079

-.052

.844

.474

TresrySec/Ta

114

.26685

1.380633

.423

.355

-.423

4.520

.000

OtherSec/Ta

114

29.84347

17.029732

.076

.076

-.062

.810

.527

Cap/Ta

114

14.26341

40.599206

.383

.350

-.383

4.093

.000

CAR

114

16.65104

5.879954

.116

.116

-.098

1.241

.092

PPAP/AP

114

3.17974

2.608778

.144

.144

-.114

1.537

.018

NPL/TLoan

114

3.58372

3.292279

.155

.155

-.148

1.658

.008

BOPO

114

87.1559

18.74406

.184

.184

-.107

1.966

.001

Re/Ta

114

-5.30338

36.566069

.355

.355

-.339

3.787

.000

EBIT/Ta

114

1.72025

3.180996

.243

.217

-.243

2.595

.000

Sales/Ta

114

9.88629

2.337915

.112

.112

-.075

1.196

.115

MvEq/BvDebt

114

31.76701

129.800028

.424

.424

-.411

4.524

.000

114
16.42918
a Test distribution is Normal.
b Calculated from data.

10.634425

.125

.078

-.125
1.335
(Sumber: Output SPSS.)

Wc/Ta
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4.2.3. Pengujian Hipotesis
4.2.3.1. Uji univariate
Pengujian univariate dilakukan untuk menjawab Hipotesis 1, menyangkut
pengujian hipotesis secara parsial (individual). Pada variabel yang
berdistribusi normal, dilakukan uji beda T-test sesuai prosedur pada Bab 3.

Tabel 4.4
Hasil Pengujian T-test
Independent Samples Test
Levene's Test
for Equality of
Variances

Variabel
Berdistribusi
Normal
Loan
/Equ
ity

Loan
/Ta

Othe
rSec/
Ta

CAR

Sale
s/Ta

Wc/
Ta

Equal
variances
assumed
Equal
variances
not assumed
Equal
variances
assumed
Equal
variances
not assumed
Equal
variances
assumed
Equal
variances
not assumed
Equal
variances
assumed
Equal
variances
not assumed
Equal
variances
assumed
Equal
variances
not assumed
Equal
variances
assumed
Equal
variances
not assumed

t-test for Equality of Means

F

Sig.

t

df

Sig. (2tailed)

Lower

Upper

Lower

Upper

Lower

Upper

Lower

Upper

Lower

.284

.595

.001

112

.999

.000503

.553205

-1.095602

1.096607

.001

58.597

.999

.000503

.580127

-1.160496

1.161502

-1.562

112

.121

-5.265083

3.370648

-11.943590

1.413424

-1.361

49.057

.180

-5.265083

3.867721

-13.037330

2.507163

1.249

112

.214

4.307774

3.449371

-2.526712

11.142260

1.107

50.603

.274

4.307774

3.891354

-3.505936

12.121484

-2.641

112

.009

-3.072691

1.163571

-5.378157

-.767224

-2.907

82.669

.005

-3.072691

1.057156

-5.175455

-.969926

-.816

112

.416

-.387812

.475420

-1.329796

.554172

-.740

52.822

.463

-.387812

.524383

-1.439674

.664051

-.629

112

.531

-1.360914

2.165132

-5.650846

2.929018

-.611

61.216

.543

-1.360914

2.225807

-5.811372

3.089543

4.000

8.805

1.253

1.410

.357

.048

.004

.265

.238

.551

Mean
Difference

Std. Error
Difference

Sumber: Output SPSS.
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95% Confidence Interval
of the Difference
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Pada Tabel 4.4 menghasilkan rasio CAR signifikan pada level 0.05, hal
ini menunjukkan bahwa variabel CAR berpengaruh terhadap opini audit going
concern yang diberikan auditor. Sedangkan pada variabel yang berdistribusi
tidak normal, dilakukan uji beda Mann-Whitney Test.
Tabel 4.5
Hasil Pengujian Mann-Whitney Test
Test Statistics(a)
Variabel
Berdistribusi
tidak Normal
Cap/Dep

MannWhitney U

Wilcoxon W

Asymp. Sig.
(2-tailed)

Z

1014.500

4174.500

-2.261

.024

Equity/Dep

970.000

1600.000

-2.534

.011

Loan/Cap

749.000

1379.000

-3.892

.000

FxA/Equity

921.000

4081.000

-2.835

.005

FxA/Cap

1193.000

1823.000

-1.164

.244

Equity/Ta

1022.000

1652.000

-2.215

.027

ROE

1302.000

1932.000

-.495

.621

ROC

876.000

1506.000

-3.112

.002

Liquidity_Risk

1024.000

1654.000

-2.202

.028

Deposit_Risk

1000.000

1630.000

-2.350

.019

OffBS_Risk

1362.000

4522.000

-.126

.900

TresrySec/Ta

1254.500

1884.500

-.937

.349

899.000

4059.000

-2.970

.003

PPAP/AP

1222.000

4382.000

-.986

.324

NPL/TLoan

Cap/Ta

1061.000

4221.000

-1.975

.048

PDN/Cap

886.500

4046.500

-3.047

.002

Re/Ta

745.000

1375.000

-3.916

.000

1065.500

1695.500

-1.947

.051

EBIT/Ta
MvEq/BvDebt

1107.000
a Grouping Variable: opini.

1737.000
-1.692
(Sumber: Output SPSS.)

.091

Pengujian non-parametrik Mann-Whitney, seperti terlihat pada Tabel 4.5
memperlihatkan

bahwa

variabel;

Cap/Dep,

Equity/Dep,

Loan/Cap,

FxA/Equity, Equity/Ta, ROC, Liquidity_Risk, Deposit_Risk, Cap/Ta,
NPL/TLoan, PDN/Cap, dan Re/Ta signifikan pada level 0.05 atau tingkat
keyakinan 95%. Variabel tersebut secara signifikan mempunyai pengaruh
terhadap opini audit going concern yang diberikan auditor.
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4.2.3.2. Uji Multivariate
Pengujian Multivariate dilakukan untuk menjawab Hipotesis 1,
merupakan pengujian hipotesis secara simultan (bersamaan). Pengujian
dilakukan dengan menggunakan analisis regresi logistik, melalui 4 tahap
pengujian di antaranya; uji model fit, uji klasifikasi prediksi model, uji
validitas, dan uji signifikansi.
Pengujian secara simultan memungkinkan satu variabel bebas dapat
menghilangkan pengaruh variabel independen lainnya, sehingga perlu
dilakukan tahap pengujian signifikansi yang berusaha menghilangkan
pengaruh satu variabel bebas tersebut dengan tujuan menemukan variabel
yang memiliki probabilita pengaruh paling signifikan kuat.

4.2.3.2.1. Pengujian Model Penelitian
Pada Tabel 4.6 disajikan hasil pengujian model yang dibagi menjadi
tiga persamaan di antaranya; (1) rasio modal, (2) rasio risiko keuangan, dan
(3) rasio persamaan Z-score. Hal ini dilakukan untuk menguji hipotesis 1,
dengan tujuan untuk mengetahui variabel indikator kepailitan mana yang
memiliki pengaruh paling kuat terhadap opini audit going concern.

Tabel 4.6
Hasil Pengujian Kelayakan Model dan Validasi Model
Case Processing Summary
Model

Iteration History

-2 Log
-2 Log
Included in
Percent likelihood likelihood
Analysis (N)
(Step 0)
(Step 1)
Persamaan 1
0
114
100
140.606
73.131
Persamaan 2
0
114
100
140.606
104.139
Persamaan 3
0
114
100
140.606
124.887
Sumber: Olah data output SPSS.
Missing
cases (N)

Hosmer and
Lemeshow Test
ChiSquare

Signifikans
i

2.403
7.906
5.768

0.966
0.443
0.673
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0.63
0.386
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Pada Tabel 4.6 dalam kolom Case Processing Summary, memberikan
informasi bahwa tidak terdapat Missing Cases atau data yang tidak terisi
dari ketiga persamaan, artinya semua data terisi secara lengkap yaitu n =
114. Pada kolom Iteration History Tabel 4.6, dari ketiga persamaan
diketahui -2 log likehood ketiganya mengalami penurunan yaitu; persamaan
1 (dari 140.606 menjadi 73.131), persamaan 2 (dari 140.606 menjadi
104.139), persamaan 3 (dari 140.606 menjadi 124.887). Hal ini
menunjukkan bahwa logit model membaik sehingga model layak untuk
dilakukan pengujian.
Pada kolom Hosmer and Lemeshow Test Tabel 4.6, nilai Chi-square
ketiga persamaan signifikansinya berada di atas 0.05, yaitu persamaan 1
sebesar 0.966, persamaan 2 sebesar 0.443, dan persamaan 3 sebesar 0.673.
Hal tersebut mengindikasikan bahwa model mampu memprediksi nilai
observasinya. Dengan demikian, uji model fit (uji kecocokan model) telah
terpenuhi.
Pada kolom Nagelkerke R Square Tabel 4.6, persamaan 1 memiliki
nilai 0.63 (63%), persamaan 2 memiliki nilai 0.386 (38,6%), dan persamaan
3 memiliki nilai 0.182 (18,2%). Interpretasi Nagelkerke R Square memiliki
makna yang sama seperti R Square dalam multiple regression. Hasil
menunjukkan bahwa uji validasi model belum mencapai nilai prosentase
standar minimal yang diharapkan yaitu di atas 0.70 atau 70%.
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Persamaan 1 pada Tabel 4.6 memiliki nilai Nagelkerke R Square
sebesar 63%, artinya rasio modal yang di proxy dari 10 rasio di antaranya;
Cap/Dep, Equity/Dep, Loan/Equity, Loan/Cap, FxA/Equity, FxA/Cap,
Equity/Ta, ROE, ROC, dan PDN/Cap, mampu menjelaskan 63% variasi
keputusan pemberian opini audit going concern sedangkan (100% - 63% =
37%) sisanya 37% dijelaskan oleh faktor lain di luar model yang tidak
diteliti.
Persamaan 2 Tabel 4.6 memiliki nilai Nagelkerke R Square sebesar
38,6%, artinya rasio risiko keuangan yang di proxy dari 10 rasio di
antaranya;

Liquidity_Risk,

Deposit_Risk,

OffBS_Risk,

Loan/Ta,

TresrySec/Ta, OtherSec/Ta, Cap/Ta, CAR, PPAP/AP, dan NPL/TLoan,
mampu menjelaskan 38,6% variasi keputusan pemberian opini audit going
concern sedangkan (100% - 38,6% = 61,4%) sisanya 61,4% dijelaskan oleh
faktor lain di luar model yang tidak diteliti.
Persamaan 3 Tabel 4.6 memiliki nilai Nagelkerke R Square sebesar
18,2%, artinya rasio Z-score Altman yang di proxy dari 5 rasio di antaranya;
Re/Ta, EBIT/Ta, Sales/Ta, MvEq/BvDebt, dan Wc/Ta, mampu menjelaskan
18,2% variasi keputusan pemberian opini audit going concern sedangkan
(100% - 18,2% = 81,8%) sisanya 81,8% dijelaskan oleh faktor lain di luar
model yang tidak diteliti.
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Tabel 4.7
Ketepatan Hasil Prediksi Persamaan 1
Classification Table (a)
Observed

Predicted
opini
non going
going
concern
concern

Step 1

opini

non going concern
going concern

Overall Percentage
a The cut value is .500

Percentage
Correct
non going
concern

72

7

91.1

9

26

74.3

86.0
Sumber: Output SPSS.

Persamaan regresi logistik 1 mendapatkan nilai overall percentage
correct sebesar 86%, seperti terlihat pada Tabel 4.7. Overall percentage
correct sebesar 86% menunjukkan bahwa model indikator kepaiitan 1 dapat
mengklasifikasi prediksi secara benar sebesar 87%, artinya data perusahaan
yang mengalami financial distress dapat mengarah pada kepailitan
berdasarkan indikator kepailitan, diklasifikasikan secara benar hubungannya
dengan ketepatan pemberian opini audit going concern perusahaan klien.
Ketepatan klasifikasi prediksi going concern sebesar 74,3% dan nongoing concern sebesar 91,1%. Tipe kesalahan prediksi false positif,
diprediksi going concern namun kenyataannya non-going concern (
21,21%)

=

sebesar 21,21%. Sedangkan, untuk tipe kesalahan prediksi false

negative, diprediksi non-going concern namun kenyataannya going concern
( = 11,11%)sebesar 11,11%.
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Tabel 4.8
Ketepatan Hasil Prediksi Persamaan 2
Classification Table(a)
Observed

Predicted
opini
non going
going
concern
concern

Step 1

opini

Percentage
Correct
non going
concern

non going concern

73

6

92.4

going concern

16

19

54.3

Overall Percentage
a The cut value is .500

80.7
Sumber: Output SPSS.

Persamaan regresi logistik 2 mendapatkan nilai overall percentage
correct sebesar 80,7%, seperti terlihat pada Tabel 4.8. Overall percentage
correct sebesar 80,7% menunjukkan bahwa model indikator kepailitan 2
dapat mengklasifikasi prediksi secara benar sebesar 80,7%, artinya data
perusahaan yang mengalami financial distress dapat mengarah pada
kepailitan berdasarkan indikator kepailitan, diklasifikasikan secara benar
hubungannya dengan ketepatan pemberian opini audit going concern
perusahaan klien.
Ketepatan klasifikasi prediksi going concern sebesar 54,3% dan nongoing concern sebesar 92.4%. Tipe kesalahan prediksi false positif,
diprediksi going concern namun kenyataannya non-going concern ( = 24%)
sebesar 24%. Sedangkan, untuk tipe kesalahan prediksi false negative,
diprediksi non-going concern namun kenyataannya going concern (
17,97%) sebesar 17,97%.
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Tabel 4.9
Ketepatan Hasil Prediksi Persamaan 3
Classification Table (a)
Observed

Predicted
opini
non going
going
concern
concern

Step 1

opini

Percentage
Correct
non going
concern

non going concern

74

5

93.7

going concern

28

7

20.0

Overall Percentage
a The cut value is .500

71.1
Sumber: Output SPSS.

Persamaan regresi logistik 3 mendapatkan nilai overall percentage
correct sebesar 71,1%, seperti terlihat pada output SPSS Tabel 4.9. Overall
percentage correct sebesar 71,1% menunjukkan bahwa model indikator
kepailitan 3 dapat mengklasifikasi prediksi secara benar sebesar 71,1%,
artinya data perusahaan yang mengalami financial distress dapat mengarah
pada kepailitan berdasarkan indikator kepailitan, diklasifikasikan secara
benar hubungannya dengan ketepatan pemberian opini audit going concern
perusahaan klien.
Ketepatan klasifikasi prediksi going concern sebesar 20,0% dan nongoing concern sebesar 93.7%. Tipe kesalahan prediksi false positif,
diprediksi going concern namun kenyataannya non-going concern (
41,67%)

=

sebesar 41,67%. Sedangkan, untuk tipe kesalahan prediksi false

negative, diprediksi non-going concern namun kenyataannya going concern
(

= 27,45%) sebesar 27,45%.
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Tabel 4.10
Hasil Uji Signifikansi Persamaan 1
B
Step
1(a)

Cap/Dep

Variables in the Equation
S.E.
Wald
df
Sig.

Exp(B)

H0
Dapat ditolak

.281

.076

13.600

1

.000

1.325

Equity/Dep

-2.001

.547

13.397

1

.000

.135

Dapat ditolak

Loan/Equity

-.068

.144

.220

1

.639

.935

Tidak dapat ditolak

Loan/Cap

-.227

.082

7.619

1

.006

.797

Dapat ditolak

FxA/Equity

-.028

.044

.409

1

.522

.972

Tidak dapat ditolak

FxA/Cap

.072

.033

4.793

1

.029

1.075

Dapat ditolak

Equity/Ta

2.345

.725

10.471

1

.001

10.432

Dapat ditolak

ROE

.126

.049

6.577

1

.010

1.134

Dapat ditolak

ROC

-.054

.029

3.411

1

.065

.947

.063

.027

5.454

1

.020

1.065

PDN/Cap

Tidak dapat ditolak
Dapat ditolak

Constant
-2.574 2.728
.890
1
.345
.076
a Variable(s) entered on step 1: Cap/Dep, Equity/Dep, Loan/Equity, Loan/Cap, FxA/Equity,
FxA/Cap, Equity/Ta, ROE, ROC, PDN/Cap. (Sumber: Output SPSS.)

Pada Tabel 4.10 dapat dilihat bahwa variabel indikator kepailitan yang
memiliki pengaruh terhadap pemberian opini audit going concern yaitu;
Cap/Dep, Equity/Dep, Loan/Cap, FxA/Cap, Equity/Ta, ROE, dan PDN/Cap,
dimana tingkat signifikansi variabel ini < 0.05 yaitu masing-masing variabel
tersebut memiliki nilai signifikansi; .000, .000, .006, .029, .001, .010, dan
.020. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel; Cap/Dep, Equity/Dep,
Loan/Cap, FxA/Cap, Equity/Ta, ROE, dan PDN/Cap, memiliki peran
sebagai alat bantu auditor dalam keputusan pemberian opini audit going
concern.
Variabel indikator kepailitan yang tidak memiliki pengaruh terhadap
pemberian opini audit going concern berdasarkan hasil output SPSS tabel
4.10 yaitu; Loan/Equity, FxA/Equity, dan ROC, dimana tingkat signifikansi
variabel ini > 0.05 yaitu masing-masing variabel tersebut memiliki nilai
signifikansi; .639, .522, dan .065. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel;
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Loan/Equity, FxA/Equity, dan ROC, tidak memiliki peran sebagai alat bantu
auditor dalam keputusan pemberian opini audit going concern. Dengan
demikian, model regresi logistik persamaan 1 dapat dinyatakan dengan
persamaan matematis sebagai berikut:
=

-2.574

+0.281Cap/Dep,

-2.001Equity/Dep

-0.068Loan/Equity

-

0.227Loan/Cap -0.028FxA/Equity +0.072FxA/Cap +2.345Equity/Ta +0.126ROE 0.054ROC +0.063PDN/Cap.

Atau
= e

(-2.574 +0.281Cap/Dep, -2.001Equity/Dep -0.068Loan/Equity -0.227Loan/Cap -0.028FxA/Equity

+0.072FxA/Cap +2.345Equity/Ta +0.126ROE -0.054ROC +0.063PDN/Cap)

.

Pada Tabel 4.11 dapat dilihat bahwa variabel indikator kepailitan yang
memiliki pengaruh terhadap pemberian opini audit going concern yaitu;
Liquidity_Risk, OffBS_Risk, Cap/Ta, CAR, dan PPAP/AP, dimana tingkat
signifikansi variabel ini < 0.05 yaitu masing-masing variabel tersebut
memiliki nilai signifikansi; .033, .004, .040, .005, dan .037. Hal ini
mengindikasikan bahwa variabel; Liquidity_Risk, OffBS_Risk, Cap/Ta,
CAR, dan PPAP/AP, memiliki peran sebagai alat bantu auditor dalam
keputusan pemberian opini audit going concern.

GOING CONCERN..., HANDOYO LESTDWINANTO, Ak.-IBS, 2009

ϲϭ


Tabel 4.11
Hasil Uji Signifikansi Persamaan 2
B
Step
1(a)

Liquidity_Risk

Variables in the Equation
S.E.
Wald
df
Sig.

Exp(B)

H0
Dapat ditolak

-.171

.081

4.525

1

.033

.842

Deposit_Risk

.064

.041

2.393

1

.122

1.066

Tidak dapat ditolak

OffBS_Risk

.011

.004

8.289

1

.004

1.011

Dapat ditolak

Loan/Ta

-.037

.023

2.754

1

.097

.963

Tidak dapat ditolak

TresrySec/Ta

.264

.216

1.484

1

.223

1.302

Tidak dapat ditolak

OtherSec/Ta

.005

.020

.050

1

.823

1.005

Tidak dapat ditolak

Cap/Ta

.065

.032

4.224

1

.040

1.067

Dapat ditolak

-.161

.058

7.794

1

.005

.851

Dapat ditolak

.347

.167

4.340

1

.037

1.416

Dapat ditolak

-.120

.126

.903

1

.342

.887

CAR
PPAP/AP
NPL/TLoan

Tidak dapat ditolak

Constant
2.353 2.255
1.089
1
.297
10.516
a Variable(s) entered on step 1: Liquidity_Risk, Deposit_Risk, OffBS_Risk, Loan/Ta, TresrySec/Ta,
OtherSec/Ta, Cap/Ta, CAR, PPAP/AP, NPL/TLoan. (Sumber: Output SPSS.)

Variabel indikator kepailitan yang tidak memiliki pengaruh terhadap
pemberian opini audit going concern berdasarkan hasil output SPSS tabel
4.11 yaitu; Deposit_Risk, Loan/Ta, TresrySec/Ta, OtherSec/Ta, dan
NPL/TLoan, dimana tingkat signifikansi variabel ini > 0.05 yaitu masingmasing variabel tersebut memiliki nilai signifikansi; .122, .097, .223, .823,
dan .342. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel; Deposit_Risk, Loan/Ta,
TresrySec/Ta, OtherSec/Ta, dan NPL/TLoan, tidak memiliki peran sebagai
alat bantu auditor dalam keputusan pemberian opini audit going concern.
Dengan demikian, model regresi logistik persamaan 2 dapat dinyatakan
dengan persamaan matematis sebagai berikut:
= +2.353 -0.171Liquidity_Risk +0.064Deposit_Risk +0.011OffBS_Risk 0.037Loan/Ta +0.264TresrySec/Ta +0.005OtherSec/Ta +0.065Cap/Ta -0.161CAR
+0.347PPAP/AP -0.120NPL/TLoan.
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Atau


=e

(+2.353 -0.171Liquidity_Risk +0.064Deposit_Risk +0.011OffBS_Risk -0.037Loan/Ta +0.264TresrySec/Ta

+0.005OtherSec/Ta +0.065Cap/Ta -0.161CAR +0.347PPAP/AP -0.120NPL/TLoan.)

.

Tabel 4.12
Hasil Uji Signifikansi Persamaan 3
B
Step
1(a)

Re/Ta

Variables in the Equation
S.E.
Wald
df
Sig. Exp(B)
.944

H0
Dapat ditolak

-.058

.026

5.066

1

.024

EBIT/Ta

-.215

.161

1.793

1

.181

.806

Tidak dapat ditolak

Sales/Ta

.036

.100

.127

1

.722

1.036

Tidak dapat ditolak

MvEq/BvDebt

-.006

.008

.565

1

.452

.994

Tidak dapat ditolak

Wc/Ta

-.003

.020

.023

1

.880

.997

Tidak dapat ditolak

Constant

-.856

1.051

.664

1

.415

.425

a Variable(s) entered on step 1: Re/Ta, EBIT/Ta, Sales/Ta, MvEq/BvDebt, Wc/Ta.
Sumber: Output SPSS.

Pada Tabel 4.12 dapat dilihat bahwa variabel indikator kepailitan yang
memiliki pengaruh terhadap pemberian opini audit going concern yaitu;
Re/Ta. Dimana tingkat signifikansi variabel ini < 0.05 yaitu variabel tersebut
memiliki nilai signifikansi; 0.024. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel;
Re/Ta, memiliki peran sebagai alat bantu auditor dalam keputusan
pemberian opini audit going concern.
Variabel indikator kepailitan yang tidak memiliki pengaruh terhadap
pemberian opini audit going concern berdasarkan hasil output SPSS tabel
4.12 yaitu; EBIT/Ta, Sales/Ta, MvEq/BvDebt, dan Wc/Ta, dimana tingkat
signifikansi variabel ini > 0.05 yaitu masing-masing variabel tersebut
memiliki nilai signifikansi; .181, .722, .452, dan .880. Hal ini
mengindikasikan bahwa variabel; EBIT/Ta, Sales/Ta, MvEq/BvDebt, dan
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Wc/Ta, tidak memiliki peran sebagai alat bantu auditor dalam keputusan
pemberian opini audit going concern. Dengan demikian, model regresi
logistik persamaan 3 dapat dinyatakan dengan persamaan matematis:
= -0.856 -0.058Re/Ta -0.215EBIT/Ta +0.036Sales/Ta -0.006MvEq/BvDebt 0.003Wc/Ta.

Atau
= e (-0.856 -0.058Re/Ta -0.215EBIT/Ta +0.036Sales/Ta -0.006MvEq/BvDebt -0.003Wc/Ta).

Hasil output SPSS pada Tabel 4.13 dapat dilihat bahwa rasio modal
dalam model persamaan 1 relatif lebih baik dari model persamaan 2 (rasio
risiko keuangan) dan persamaan 3 (rasio Z-score Altman). Hal tersebut
ditunjukkan pada nilai overall percentage correct yang mencapai 86% benar
dalam memprediksi keputusan pemberian opini audit going concern, dan
banyaknya variabel pada persamaan 1 yang mencapai tingkat signifikan
dibawah 0.05.
Tabel 4.13
Daftar Variabel yang Signifikan dan Tidak Signifikan
Model

Variabel yang signifikan Variabel yang Tidak Signifikan

Persamaan 1 Cap/Dep, Equity/Dep,
Loan/Cap, FxA/Cap,
Equity/Ta, ROE, dan
PDN/Cap
Persamaan 2 Liquidity_Risk,
OffBS_Risk, Cap/Ta, CAR,
dan PPAP/AP
Persamaan 3 Re/Ta

Loan/Equity, FxA/Equity, dan
ROC

Deposit_Risk, NPL/Tloan,
TresrySec/Ta, OtherSec/Ta, dan
Loan/Ta
EBIT/Ta, Sales/Ta,
MvEq/BvDebt, dan Wc/Ta

Sumber: Olah data utput SPSS.
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Overall
Percentage
86.00

80.70

71.10


ϲϰ


4.2.4. Analisa Hasil Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian Hypothesis testing, yang berusaha
menguji dugaan penelitian akan penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan
dengan berusaha memperbaiki kekurangan atas penelitian sebelumnya.
Penelitian ini mengambil indikator model prediksi kepailitan pada perusahaan
perbankan yang terdapat di Indonesia berdasarkan indikator keuangan yang
cocok dengan karakteristik perbankan di Indonesia yaitu dengan cara
menggunakan model indikator kepailitan berdasarkan variabel keuangan yang
telah dilakukan penelitian oleh pihak Bank Indonesia (Hadad dkk, 2004).
Sekaligus mengkombinasikan variabel tambahan yaitu model kepailitan
Internasional Z score Altman berdasarkan hasil penelitian Supardi dkk (2003).
Hasil output SPSS 15 melalui pengujian univariate maupun multivariate
mengindikasikan bahwa variabel rasio perbankan yang diambil dari penelitian
Bank Indonesia khususnya model rasio Modal pada persamaan 1, berhasil
menolak H0 (menerima H1), model tersebut secara relatif lebih baik terhadap
model persamaan 2 dan model persamaan 3, sehingga model indikator
kepailitan persamaan 1 dapat membantu ketepatan pemberian opini audit
going concern.
Hasil output SPSS Tabel 4.13 mengindikasikan bahwa model persamaan
3 yaitu variabel rasio Z-score Altman memperoleh hasil signifikansi yang
rendah, hanya variabel rasio Re/Ta saja yang berpengaruh terhadap pemberian
opini audit going concern, didukung dengan nilai overall Percentage correct
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yang rendah yaitu 71.1% benar dalam mengklasifikasikan keputusan
pemberian opini audit going concern.
Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model persamaan
rasio Z-score Altman kurang cocok untuk diterapkan pada karakteristik
industri perbankan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan penelitian yang
dilakukan pada tahun 2002 dalam jurnal manajemen investasi & portofolio,
berkesimpulan bahwa model Z-score Altman tidak dapat diterapkan pada
dunia perbankan Indonesia, karena menghasilkan hal yang bertolakbelakang
terutama untuk bank-bank yang dapat beroperasi tanpa rekapitalisasi. Hal
tersebut disebabkan karena model Z-score dibentuk dari studi empirik
terhadap industri manufaktur yang tentunya sangat berbeda dengan industri
perbankan.
Hasil output SPSS Tabel 4.14, dapat dilihat bahwa auditor memberikan
opini audit going concern hanya 30,7% dari sampel penelitian pada
perusahaan perbankan yang listed di BEI selama periode pengamatan 2003 s/d
2008. Secara keseluruhan kondisi perbankan di Indonesia relatif stabil selama
tahun pengamatan dilihat dari prosentase pemberian opini audit non-going
concern yang mencapai frekuensi 69,3% pada sampel selama periode
pengamatan.
Tabel 4.14
Frekuensi Opini audit Going Concern
KƉŝŶŝ
'ŽŝŶŐŽŶĐĞƌŶ

E
ϯϱ

WĞƌĐĞŶƚĂŐĞ
ϯϬ͘ϳϬ

EŽŶͲ'ŽŝŶŐŽŶĐĞƌŶ

ϳϵ

ϲϵ͘ϯϬ

dŽƚĂů

ϭϭϰ

ϭϬϬ͘ϬϬ

Sumber: Olah data output SPSS.
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Berdasarkan hasil output SPSS pada Tabel 4.15, beberapa variabel yang
secara konsisten signifikan di antaranya; Cap/Dep, Equity/Dep, Loan/Cap,
Equity/Ta, PDN/Cap, Liquidity_Risk, Cap/Ta, CAR, dan Re/Ta. Hal
tersebut mengindikasikan bahwa variabel bebas Cap/Dep, Equity/Dep,
Loan/Cap, Equity/Ta, PDN/Cap, Liquidity_Risk, Cap/Ta, CAR, dan Re/Ta,
memiliki pengaruh kuat terhadap probabilita ketepatan pemberian opini
audit going concern.

Tabel 4.15
Daftar Hasil Pengujian Univariate dan Multivariate
Uji Hipotesis 1
Cap/Dep
Equity/Dep
Loan/Cap
FxA/Cap
Equity/Ta
ROE
Loan/Equity
FxA/Equity
ROC
PDN/Cap
Liquidity_Risk
Deposit_Risk
OffBS_Risk
Loan/Ta
TresrySec/Ta
OtherSec/Ta
Cap/Ta
CAR
PPAP/AP
NPL/TLoan
Re/Ta
EBIT/Ta
Sales/Ta
MvEq/BvDebt
Wc/Ta

Univariate
Signifikan
Signifikan
Signifikan
Tidak Signifikan
Signifikan
Tidak Signifikan
Tidak Signifikan
Signifikan
Signifikan
Signifikan
Signifikan
Signifikan
Tidak Signifikan
Tidak Signifikan
Tidak Signifikan
Tidak Signifikan
Signifikan
Signifikan
Tidak Signifikan
Signifikan
Signifikan
Tidak Signifikan
Tidak Signifikan
Tidak Signifikan
Tidak Signifikan

Multivariate
Signifikan
Signifikan
Signifikan
Signifikan
Signifikan
Signifikan
Tidak Signifikan
Tidak Signifikan
Tidak Signifikan
Signifikan
Signifikan
Tidak Signifikan
Signifikan
Tidak Signifikan
Tidak Signifikan
Tidak Signifikan
Signifikan
Signifikan
Signifikan
Tidak Signifikan
Signifikan
Tidak Signifikan
Tidak Signifikan
Tidak Signifikan
Tidak Signifikan

Sumber: Olah data output SPSS.
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Konsisten
yes
yes
yes
No
yes
No
yes
No
No
yes
yes
No
No
yes
yes
yes
yes
yes
No
No
yes
yes
yes
yes
yes
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Hasil output SPSS pada Tabel 4.15, pengujian hipotesis 1 menggunakan
uji univariate dan uji multivariate. Dapat dilihat bahwa hasil pengujian
tersebut terdapat konsisten dan inkonsisten antara pengujian univariate dan uji
multivariate. Perbedaan atau inkonsistensi hasil antara univariate dan
multivariate dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Dalam pengujian univariate, variabel independen diuji secara terpisah
sehingga hasil yang diperoleh hanya untuk menjelaskan variabel itu
sendiri.
2. Dalam pengujian multivariate, variabel independen diuji secara
bersamaan. Hal ini memungkinkan pengaruh satu variabel independen
dapat menghilangkan pengaruh variabel independen lainnya.
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DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1

Paduan untuk mempertimbangkan pernyataan pendapat atau pernyataan tidak
memberikan pendapat dalam hal auditor menghadapi masalah kesangsian atas
kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya.

Apakah terdapat
kondisi dan peristiwa
yang mempengaruhi
kelangsungan hidup
entitas?

Tidak

SA Seksi 508
(PSA No. 29)

Ya

Apakah audtitor yakin
bahwa terdapat kesangsian
besar mengenai
kemampuan entitas dalam
mempertahankan
kelangsungan hidupnya?

Ya

Apakah terdapat
rencana
manajemen?

Tidak

Tidak memberikan
pendapat (Disclaimer
opinions:11)

Ya

Apakah dapat
secara efektif
dilaksanakan?

Tidak

Tidak
Tidak memberikan
pendapat (Disclaimer
opinionsI:11)

Ya

Apakah terdapat
kecukupan
pengungkapan?

Tidak

Ya
Pendapat wajar tanpa
pengecualian
(Unqualified opinions)

Pernyataan wajar tanpa syarat dengan
paragraph penjelasan mengenai
kemampuan satuan usaha dalam
mempertahankan kelangsungan hidupnya.
(Unqualified opinion with explanatory
paragraphs of entity’s going concern:13)

Pendapat wajar
dengan pengecualian
atau pendapat tidak
wajar. (Unqualified
opinions or Adverse
opinions:14)

Sumber: SA Seksi 341 paragraf 19 (SPAP: 2001)
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Lampiran 2

Pertimbangan auditor Independen tentang dampak memburuknya kondisi
Indonesia terhadap kelangsungan hidup entitas.

Apakah memburuknya
kondisi ekonomi
berdampak terhadap
posisi keuangan dan
hasil usaha entitas?

Tidak

Ya
Apakah laporan
keuangan wajar?

Tidak

Pendapat wajar
tanpa
pengecualian:5C.

Ya

Apakah memburuknya
kondisi ekonomi
berdampak terhadap
kelangsungan hidup
usaha entitas?

Ya

Tidak
Apakah laporan
keuangan wajar?

Saran klien untuk
mengungkapkan
memburuknya
kondisi ekonomi
Indonesia.
Pendapat wajar
tanpa pengecualian
dengan bahasa
penjelas. (emphasis
of a matterI:5D)

Tidak
Ya

Apakah terdapat tindakan
yang ditempuh dan
rencana manajemen untuk
tidak mengetasi masalah
going concern?

Saran klien untuk
mengungkapkan
memburuknya
kondisi ekonomi
Indonesia.

Tidak
Pendapat tidak
wajar:5G.

Ya

Tidak

Apakah tindakan dan
rencana tersebut
diperkirakan efektif?

Ya

Pernyataan tidak
memberikan
pendapat:5H.

Tidak
Ya

Ya

Apakah
pengungkapan klien
memadai?

Apakah laporan
keuangan wajar?

Pendapat wajar
tanpa pengecualian
dengan paragraf
keempat tentang
masalah going
concern:5E.

Tidak
Ya

Apakah laporan
keuangan secara
keseluruhan wajar?

Pendapat wajar
dengan
pengecualian:5F.

Tidak

Sumber: SA Seksi 9341 paragraf 9 (SPAP:2001)

76

GOING CONCERN..., HANDOYO LESTDWINANTO, Ak.-IBS, 2009

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENYUSUN SKRIPSI

Data Pribadi
Nama Lengkap

:

Handoyo Lestdwinanto

Nomor Pokok Mahasiswa

:

200512039

Tempat Tanggal Lahir

:

Jakarta, 01 Agustus 1987

Alamat :

:

Jl. Papandayan Blok J/ 176
Limo-Cinere 16515.

Jenis Kelamin

:

Laki-laki

Status

:

Belum Menikah

Kewarganegaraan

:

Indonesia

E-Mail

:

Hahn_doyo@yahoo.com

Riwayat Pendidikan

Sekolah

Tempat

Tahun

Perguruan Tinggi (S1)

STIE-Indonesia Banking School
Jakarta, Jurusan Akuntansi.

2005 - 2009

SMA

SMAN 66 Jakarta

2002 - 2005

SLTP

SLTPN 226 Jakarta

1999 - 2002

SD

SDN Limo 02

1993 - 1999

ϳϵ


GOING CONCERN..., HANDOYO LESTDWINANTO, Ak.-IBS, 2009

ϴϬ


Pengalaman Organisasi

2009

Ketua Tim Brance Performance Management (report terbaik juara 1)

2009

Ketua Tim Trade Financing

2008

Network leader dalam Direct Selling perusahaan Tiens International
membawahi tujuh anggota team leader.

2008

Ketua Tim Brouse Game Treasury

2007

Ketua Tim Analisis Kredit (analisa pricing & collateral terbaik Juara 1)

2006

Ketua Bendahara dalam kepanitiaan berbuka puasa IBS.

2006

Ketua Tim Customer Service Officer

GOING CONCERN..., HANDOYO LESTDWINANTO, Ak.-IBS, 2009

