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ABSTRACT
This research aims to examine the Influence of whether Disclosure, Debt
defaults, and Opinion Shopping, towards Acceptance of the Audit Opinion Going
Concern Studied on the company's crude oil and Natural Gas were listed on the
Indonesia stock exchange (idx) of the period of 2012-2016. The phenomenon
occurs continuous decline of crude oil price 2012-2016 year . A decrease in price
are able to affect the corporate finance .
Sample of the population is a company sectors of mining sector sub crude
oil and natural gas selected from 45 companies. The technique of determination
of these samples using a purposive sampling. The data obtained from the IDX
(Indonesia stock exchange) with the data of the secondary and primary data.
Research methods using regression analysis of logistics. Using the SPSS analysis
application 23 windows version. The results of this research are variable debt
default effect on receipt of the audit opinion of going concern. as for the variables
and variable disclosure opinion shopping does not affect acceptance of the audit
opinion of going concern.
Keywords: Disclosure, Debt Default, Opinion Shopping and Going Concern Audit
Opinion

Indonesia Banking School
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang apakah Pengaruh
Disclosure, Debt Default, dan Opinion Shopping, terhadap Penerimaan Opini
Audit Going Concern Studi Pada Perusahaan Minyak Mentah dan Gas Alam yang
Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2016. Fenomena terjadi
penurunan terus-menerus harga jual minyak mentah dari tahun 2012-2016.
Adanya penurunan harga tersebut dapat mempengaruhi kondisi keuangan
perusahaan.
Populasi dan sampel ini adalah Perusahaan sektor pertambangan sub
sektor Minyak Mentah dan Gas Alam dengan sampel 45 perusahaan. Teknik
penentuan sampel ini mengunakan purposive sampling. Data diperoleh dari BEI
(Bursa Efek Indonesia) dengan data sekunder dan data primer. Metode penelitian
mengunakan analisi regresi logistik. Mengunakan aplikasi analisis SPSS 23 versi
windows. Hasil penelitian ini adalah variabel debt default berpengaruh terhadap
penerimaan opini audit going concern. Sedangkan untuk variabel disclosure dan
variabel opinion shopping tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit
going concern.
Kata kunci: Disclosure, Debt Default, Opinion Shopping dan Penerimaan Opini
Audit Going Concern
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perusahaan yang telah mendaftarkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia
(BEI) berkewajiban menerbitkan laporan keuangan perusahaan secara luas. Sesuai
dengan PSAK No. 1 Tahun 2015, tujuan dari laporan keuangan adalah memberikan
informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas dari suatu entitas yang
diharapkan dapat bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam membuat
keputusan ekonomi. Oleh sebab itu, laporan keuangan harus disajikan secara wajar dan
andal.
Auditor akan memberikan opini atas hasil penilaian terhadap laporan keuangan
perusahaan. Auditor yang independen akan memberikan opini sesuai dengan kondisi
perusahaan sebenarnya. Jika dalam proses identifikasi informasi mengenai kondisi
perusahaan auditor tidak menemukan adanya kesangsian besar terhadap kemampuan
entitas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka auditor tidak akan
memberikan opini audit going concern. Untuk opini audit going concern akan
diberikan kepada perusahaan yang oleh auditor diragukan kemampuannya dalam
menjaga kelangsungan usaha perusahaan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Standar
Profesional Akuntan Publik (SPAP seksi 341, 2011) yang menyatakan bahwa opini
audit dengan penjelasan going concern diberikan auditor jika perusahaan diragukan
kemampuannya dalam mempertahankan kelangsungan hidup usahanya dalam satu
tahun kedepan setelah tahapan proses pelaporan audit. Opini audit going concern ini
1
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pada dasarnya diterima oleh perusahaan dengan kondisi dengan tren negatif,
mengalami kesulitan keuangan, ataupun menghadapi masalah internal yang kemudian
menimbulkan keraguan akan kelangsungan hidup dimasa yang akan datang (SPAP,
2011).
Kasus-kasus yang berkaitan dengan pemberian opini audit di luar negeri
diantaranya adalah kasus penipuan data laporan keuangan Enron dan KAP Arthur
Andersen, World Com, dan Xerox Corporation. Selain itu, kasus-kasus yang berkaitan
dengan opini audit di Indonesia adalah kasus manipulasi laporan keuangan PT Kereta
Api Indonesia (PT KAI) pada tahun 2005 dan penggelembungan laba bersih pada
laporan keuangan PT Kimia Farma tahun buku 2001 yang ditemukan pada tahun 2002.
Kasus-kasus tersebut membuat profesi akuntan publik menjadi kritikan karena
dianggap memberikan informasi yang salah mengenai keberlangsungan usaha suatu
perusahaan.
Disclosure adalah pengungkapan atau penjelasan, pemberian informasi oleh
perusahaan, baik yang positif maupun yang negatif yang mungkin berpengaruh atas
suatu keputusan investasi (Jogiyanto, 2010). Disclosure dibutuhkan oleh para
pengguna laporan keuangan untuk lebih memahami informasi yang terkandung dalam
laporan keuangan. Sedangkan menurut Kania (2013) disclosure merupakan informasi
yang sagat penting bagi auditor misalnya, pengungkapan informasai keuangan
mengenai konsistensi pengunaan metode akuntansi dalam penyusunan laporan
keuangan, kebijakan-kebijakan perusahaan, prospek usaha, strategi perusahaan, dan
pihak-pihak yang melakukan kerjasama usaha dan berisi laporan keuangan yang telah
2
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diaudit. Penelitian yang menyatakan bahwa disclosure berpengaruh signifikan terhadap
penerimaan opini audit going concern dilakukan oleh Junaidi dan Hartono (2010) dan
penelitian tersebut di dukung dengan Azlina et al (2012). Namun penelitian lain
menemukan bahwa disclosure tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini
audit going concern dilakukan oleh Nanda (2015). Hal ini yang menimbulkan
statement yang inkonsisten dalam penelitian opini audit going concern terhadap
disclosure.
Debt default didefinisikan sebagai kegagalan debitor (perusahaaan) dalam
membayar utang pokok dan atau bunganya pada waktu jatuh tempo (Praptitorini,
2007). Sedangkan Nanda (2015) menyatakan bahwa debt default atau kegagalan dalam
pembayaran hutang atau kegagalan dalam memenuhi perjanjian hutang merupakan
salah satu faktor yang dapat menimbulkan ligitasi atau tuntutan peradilan terhadap
perusahaan. Apabila jumlah tuntutan tersebut material akan dapat mempengaruhi
kelanjutan usaha perusahaan. Badera (2009), menyatakan bahwa semakin tinggi hutang
perusahaan terhadap kemampuan perusahaan dalam membayarnya, semakin buruk
kinerja perusahaan dan menimbulkan ketidakpastian kelangsungan hidup perusahaan
sehingga berpeluang untuk mendapatkan opini audit going concern. Penelitian yang
menyatakan bahwa debt default berpengaruh signifikan terhadap opini audit going
concern dilakukan oleh Penelitian Surbakti, (2011) didukung oleh Januarti dan
Praptitorini (2011) dan Nurul, dkk, (2012). Namun penelitian lain menyatakan bahwa
debt default tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit going concern dilakukan
oleh Diyanti (2010) dan didukung oleh Anisykurlilah dan Azizah (2014). Hal ini yang
3
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menimbulkan statement yang inkonsisten dalam penelitian opini audit going concern
terhadap debt default.
Menurut Nurul et al., (2012), dalam penelitiannya berpendapat bahwa ketika
perusahaan yang mengganti auditor menurunkan kemungkinan mendapatkan opini
audit yang tidak diinginkan, dari pada perusahaan yang tidak melakukan pergantian
auditor. Sedangkan Diyanti (2010) klien yang diaudit oleh KAP baru mungkin lebih
puas dengan beberapa pertimbangan. Pertama, perusahaan cenderung untuk mengganti
auditor adalah tidak puas dengan pelayanan yang diberikan dari auditor sebelumnya,
maka timbullah perusahaan untuk melakukan pergantian auditor. Kedua, perikat audit
yang baru ada ketidakyakinan management klien terhadapt kualitas pelayanan yang
disediakan dari KAP. Akibatnya, ada dorongan yang kuat untuk memperioritaskan
pelayanan klien baru dan mereka menikmati prespektif dan pandangan yang berbeda
yang diberikan oleh auditor baru. Penelitian yang menyatakan bahwa opinion shopping
berpengaruh terhadap opini audit going concern dilakukan oleh Kwarto (2015) dan
didukung oleh Kholifah (2015). Namun penelitian lain menyatakan bahwa opinion
shopping tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern dilakukan oleh Istiana
(2010). Hal ini yang menimbulkan statement yang inkonsisten dalam penelitian opini
audit going concern terhadap opinion shopping.
Dari hasil berbagai macam penelitian yang tidak konsisten diatas maka peneliti
akan melakukan lebih lanjut dengan melakukan replikasi penggabungan dari Iriawan
dan Suzan (2014) yang berjudul “ Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan, Opinion
shopping, dan Prior Opinion Terhadap Penerimaan Opini Audit Going concern” (studi
4
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pada perusahaan Real Estate dan Property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
dengan menggunakan tahun pengamatan 2009-2011) dan penelitian selanjutnya yang
dilakukan oleh Prapitorini dan Januarti (2011) yang berjudul “ Analisis Pengaruh
Kualitas Audit, Debt default dan Opinion shopping Terhadap Penerimaan Opini Audit
Going concern” (studi pada perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek
Indonesia periode 1997-2002). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian pertama dan
kedua adalah terletak pada sampel yang berbeda yaitu pada penelitian Iriawan dan
Suzan (2014) menggunakan sampel property dan real estate sedangkan peneliti kedua
Prapitorini dan Januarti (2011) menggunakan perusahan manufaktur. Sedangkan
penelitian sekarang menggunakan Perusahaan Minyak Mentah dan Gas Alam yang
terdaftar di BEI tahun 2012-2016.
Penelitian ini mengambil Perusahaan Minyak Mentah dan Gas Alam yang
terdaftar di BEI tahun 2012-2016 dikarenakan penurunan yang terjadi pada harga
minyak mentah dan gas alam di Indonesia. Seperti yang dipublikasikan bahwa harga
minyak dari tahun 2012 adalah sebesar USD 98,28/barrel, pada tahun 2013 sebesar
USD 97,49/barrel, pada tahun 2014 USD 97,49/barrel, pada tahun 2015 USD
48,24/barrel dan terus mengalami penurunan pada tahun 2016 yaitu USD 33,62/barrel.
Dengan adanya penurunan harga minyak mentah dan gas alam tersebut mempengaruhi
keberlangsungan hidup (going concern) perusahaan. Karena jika semakin menurun,
harga minyak mentah dan gas alam tersebut maka semakin menurun juga kinerja
perusahaan dalam mengelola usahanya.
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Gambar 1.1 Harga Minyak Mentah
Sumber : sahamok.com

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang
diberi judul “Pengaruh Disclosure, Debt default, dan Opinion shopping, Terhadap
Penerimaan Opini Audit Going concern (Studi Pada Perusahaan Minyak Mentah dan
Gas Alam yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2016)”.

1.2 Identifikasi masalah
Berdasarkan latar belakang yang menyatakan bahwa fenomena yang terjadi di
sektor pertambangan khususnya sub sektor minyak mentah dan gas alam pada periode
2012-2016 sedang mengalami penurunan harga jual minyak mentah yang terusmenerus. Akibat dari turunnya harga jual minyak mentah tersebut dapat dinyatakan
bahwa perusahaan akan mengalami kesulitan untuk menjalankan bisnisnya dan
keberlangsunagan hidup perusahaan. Selain itu juga perusahaan juga akan mengalami
kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan tepat waktu. Dari hal itu semua maka
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perusahaan juga memerlukan laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya oleh
publik, maka dari itu perusahaan ingin selalu menunjukan hasil laporan keuangan yang
terbaik dengan pilihan auditor yang diinginkan dengan menganti auditor yang ditunjuk
di setiap periode tahun buku perusahaan.

1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka dapat diidentifikasikan bahwa
yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Apakah Disclosure berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern
pada perusahaan minyak mentah dan gas alam periode 2012-2016?
2. Apakah Debt default berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern
pada perusahaan minyak mentah dan gas alam periode 2012-2016?
3. Apakah Opinion Shopping berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going
concern pada perusahaan minyak mentah dan gas alam periode 2012-2016?

1.4 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut :
1. Mengetahui pengaruh Disclosure terhadap penerimaan opini audit going concern
pada perusahaan minyak mentah dan gas alam periode 2012-2016.
2. Mengetahui pengaruh Debt default terhadap penerimaan opini audit going concern
pada perusahaan minyak mentah dan gas alam periode 2012-2016.
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3. Mengetahui pengaruh Opinion shopping terhadap penerimaan opini audit going
concern pada perusahaan minyak mentah dan gas alam periode 2012-2016.

1.5 Pembatasan Masalah
Dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah yang akan diteliti lebih
lanjut. Pembatasan masalah tersebut dijabarkan sebagai berikut :
1. Penelitian dilakukan dengan menggunakan Perusahaan Minyak Mentah dan Gas
Alam yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Penelitian ini hanya menggunakan variabel Disclosure, Debt default, Opinion
shopping, terhadap penerimaan opini audit going concern.
3. Penulis membatasi periode penelitian dengan menggunakan laporan keuangan
yang telah diaudit dari tahun 2012 – 2016.

1.6 Manfaat Penelitian
1. Bagi Investor
Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi para investor yang ingin
berinvestasi agar mempunyai pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk
berinvestasi pada suatu perusahaan.
2. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP)
Penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi KAP dalam memberikan opini audit yang
mengacu kepada kelangsungan hidup (going concern) suatu perusahaan di masa yang
akan datang.
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3. Bagi Akademisi
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi referensi dalam
melakukan penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pemberian opini
audit going concern.

1.7 Sistematika Penulisan
Sistematika penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang masing-masing berisi
tentang:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah, manfaat penelitian, serta sistematika
penulisan.
BAB II LANDASAN TEORI
Bab ini penulis membahas mengenai pembahasan pada tinjauan pustaka yang
menguraikan teori-teori dan pengertian-pengertian dasar yang akan digunakan oleh
peneliti untuk memecahkan masalah. Selain itu, bab ini juga akan menjelaskan tentang
teori-teori yang berhubungan erat dengan pokok pembahasan yang akan diuraikan
dalam suatu landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis
penelitian.
BAB III METODE PENELITIAN
Bab ini meliputi objek penelitian, populasi dan sampel pada penelitian, jenis dan
sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, definisi variabel-variabel
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penelitian, teknik pengolahan dan analisa data, serta metode analisis data yang
digunakan.
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN MASALAH
Bab ini terdiri dari pembahasan mengenai pengujian hipotesis yang dibuat dan
penyajian hasil dari pengujian tersebut, serta pembahasan tentang analisis yang
dikaitkan dengan teori yang berlaku.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini terdiri dari kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada bab
sebelumnya, keterbatasan penelitian dan memberikan saran untuk penelitian
selanjutnya.
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BAB II
LANDASAN TEORI

2.1. Landasan Teori
2.1.1. Teori Agensi
Masalah agensi timbul karena adanya konflik kepentingan antara principal
dengan agen. Pradiptorini dan Januarti (2007) menggambarkan adanya hubungan suatu
kontrak antara principal (pemilik) dengan agen (manajemen) untuk melaksanakan
beberapa layanan bagi mereka dengan melakukan pendelegasian wewenang
pengambilan keputusan kepada agen. Baik principal atau agen diasumsikan orang
ekonomi rasional dan semata-mata termotivasi oleh kepentingan pribadi. Agen diberi
13 wewenang oleh principal untuk mendelegasikan pembuatan keputusan mengenai
operasional perusahaan. Oleh karena itu, agen mempunyai banyak informasi
dibandingkan dengan principal. Dengan banyaknya informasi yang dimiliki, agen
cenderung melakukan manipulasi laporan keuangan yang dikarenakan agen takut
mengungkapkan informasi yang tidak sesuai dengan harapan principal.
Keadaan ini membutuhkan pihak ketiga yang independen sebagai mediator
diantara agen dan principal. Pihak ketiga ini berfungsi untuk memonitor perilaku agen
apakah sudah bertindak sesuai dengan keinginan principal. Auditor adalah pihak yang
dianggap mampu menjembatani kepentingan pihak principal dengan pihak agen dalam
mengelola keuangan perusahaan (Setiawan, 2006). Auditor melakukan fungsi
monitoring pekerjaan agen melalui suatu sarana yaitu laporan keuangan. Auditor disini
11
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tugasnya adalah melakukan penilaian atas laporan keuangan yang telah dibuat agen
yaitu dengan cara memberikan opini audit dan mempertimbangkan kelangsungan
hidup suatu perusahaan.

2.2 Opini Audit
Opini yang diberikan auditor merupakan bagian dari laporan audit. Menurut
Arens et al. (2014), laporan audit adalah tahap terakhir dari keseluruhan proses audit.
Laporan audit merupakan hal yang penting dalam suatu audit atau proses atestasi
lainnya karena laporan tersebut menginformasikan pemakai informasi mengenai apa
yang dilakukan auditor dan kesimpulan yang diperolehnya (Siahaan, 2010).
Menurut Arens, et. al (2012), opini audit going concern merupakan opini yang
dikeluarkan oleh auditor dalam pertimbangan auditor pada situasi kemungkinan bahwa
klien tidak dapat meneruskan opersinya atau memenuhi kewajibannya selama periode
yang wajar. Apabila auditor menyimpulkan bahwa terdapat keraguan yang besar
tentang kemampuan perusahaan untuk terus going concern, maka pendapat wajar tanpa
pengecualian dengan paragraph penjelas harus diterbitkan, tanpa memperhatikan
pengungkapan dalam laporan keuangan. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan
ketidakpastian mengenai kemampuan perusahaan untuk terus bertahan adalah sebagai
berikut:
1. Kerugian operasional atau kekurangan modal kerja yang berulang dan signifikan.
2. Ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya ketika jatuh tempo.
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3. Kehilangan pelanggan utama, terjadi bencana yang tidak dijamin oleh asuransi
seperti gempa bumi atau banjir, atau masalah ketenagakerjaan yang tidak biasa.
4. Pengadilan, perundang-undangan, atau hal-hal serupa lainnya yang sudah terjadi
dan dapat membahayakan kemampuan entitas untuk beroperasi.
Berdasarkan SPAP SA 500 Seksi 508 tahun 2011 terdapat lima opini yang dapat
dikeluarkan auditor dalam laporan audit, yaitu :
1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion)
Pendapat wajar tanpa pengecualian dapat diberikan auditor apabila audit telah
dilaksanakan atau diselesaikan sesuai dengan standar auditing, penyajian laporan
keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum dan tidak terdapat
kondisi atau keadaan tertentu yang memerlukan bahasa penjelas.
2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas (unqualified
opinion with explanatory language)
Pendapat ini diberikan apabila audit telah dilaksanakan atau diselesaikan sesuai
dengan standar auditing, penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi
yang berlaku umum, tetapi terdapat keadaan atau kondisi tertentu yang mengharuskan
auditor menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan auditnya. Keadaan
tersebut meliputi :
a. Pendapat auditor sebagian besar didasarkan atas laporan independen lainnya.
Auditor harus menjelaskan hal ini dalam paragraf pengantar untuk menegaskan
pemisahan tanggung jawab dalam pelaksanaan audit.
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b. Untuk mencegah agar laporan keuangan tidak menyesatkan karena keadaankeadaan yang luar biasa, laporan keuangan disajikan menyimpang dari suatu
prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.
c. 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 memadai.
d. Terdapat suatu perubahan material dalam penggunaan prinsip akuntansi atau dalam
metode penerapannya.
e. Keadaan tertentu yang berhubungan dengan laporan auditor atas laporan keuangan
komparatif.
f.

Data keuangan kuartalan tertentu yang diharuskan oleh Badan Pengawas Pasar
Modal (Bapepam) namun tidak disajikan.

g. Informasi tambahan yang diharuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia-Dewan
Standar Akuntansi Keuangan telah dihilangkan, yang penyajiannya menyimpang
jauh dari panduan yang dikeluarkan oleh dewan tersebut.
3. Pendapat wajar dengan pengecualian (qualified opinion)
Dengan pendapat wajar dengan pengecualian, auditor menyatakan bahwa laporan
keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan,
hasil usaha dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi berterima
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umum, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan
antara lain :
a. Tidak ada bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan lingkup audit yang
material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan.
b. Auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi
yang berlaku umum yang berdampak material tetapi tidak mempengaruhi laporan
keuangan secara keseluruhan. Penyimpangan tersebut dapat berupa pengungkapan
yang tidak memadai, maupun perubahan dalam prinsip akuntansi.
c. Auditor harus menjelaskan alasan pengecualian dalam satu paragraf terpisah
sebelum paragraf pendapat.
4.

Pendapat tidak wajar (adverse opinion)
Pendapat ini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar

posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku
umum. Auditor harus menjelaskan alasan pendukung pendapat tidak wajar, dan
dampak utama dari hal yang menyebabkan pendapat diberikan terhadap laporan
keuangan.
5.

Pernyataan tidak memberikan pendapat (disclaimer opinion)
Pernyataan auditor untuk tidak memberikan pendapat ini diberikan apabila :

a. Ada pembatasan lingkup audit yang sangat material baik oleh klien maupun karena
kondisi tertentu.
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b. Auditor tidak independen terhadap klien. Pernyataan ini tidak dapat diberikan
apabila auditor yakin bahwa terdapat penyimpangan yang material dari prinsip
akuntansi yang berlaku umum.

2.3 Going Concern
PSA 30 menyatakan bahwa going concern dipakai sebagai asumsi dalam pelaporan
keuangan sepanjang tidak terbukti adanya informasi yang menunjukkan hal yang
berlawanan. Biasanya informasi yang secara signifikan dianggap berlawanan dengan
asumsi kelangsungan hidup suatu usaha adalah berhubungan dengan ketidakmampuan
satuan usaha dalam memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo tanpa melakukan
penjualan sebagian besar aktiva kepada pihak luar secara bisnis biasa, restrukturiasi
utang, perbaikan operasi yang diperlukan dari luar atau kegiatan serupa lainnya.
Going concern adalah kelangsungan hidup suatu entitas. Dengan adanya going
concern maka suatu entitas dianggap akan mampu mempertahankan kegiatan usahanya
dalam jangka panjang atau tidak akan dilikuidasi dalam jangka pendek. Suatu entitas
dianggap going concern apabila perusahaan dapat melanjutkan operasinya dan
memenuhi kewajibannya. Apabila perusahaan dapat melanjutkan usahanya dan
memenuhi kewajibannya dengan menjual aset dalam jumlah yang besar, perbaikan
operasi yang dipaksakan dari luar, merestukturisasi hutang, atau dengan kegiatan
serupa yang lain. Hal yang demikan akan menimbulkan keraguan besar terhadap going
concern perusahaan, Surbakti (2011).

16
Pengaruh Disclosure..., Tiara Putri Nadila, Ak.-IBS, 2017

Going concern merupakan asumsi dasar dalam penyusunan laporankeuangan, suatu
perusahaan diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan untuk melikuidasi atau
mengurangi secara material skala usahanya (IAI, 2011:341.2). Dengan adanya going
concern maka suatu badan usaha dianggap mampu mempertahankan usahanya dalam
jangka waktu panjang dan tidak akan dilikuidasi dalam jangka waktu pendek. Setiawan
(2006) menyatakan bahwa going concern sebagai asumsi bahwa perusahaan dapat
mempertahankan hidupnya (going concern) secara langsung akan mempengaruhi
laporan keuangan.

Gambar 2.1
Pedoman Pernyataan Pendapat Going Concern
Sumber : Tuanakotta (2011)
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2.4 Opini Audit Going Concern
Auditor dalam memberikan opini audit harus berdasarkan kondisi perusahaan
yang sesungguhnya sebagai bentuk tanggungjawabnya ke publik yang memanfaatkan
hasil opini audit tersebut. Sehingga diharapkan opini audit tidak memberikan informasi
yang merugikan dan menyesatkan bagi pengguna laporan keuangan, seperti para
investor yang akan membuat keputusan berinvestasi. Dalam penelitian Nursasi dan
Maria (2012), dinyatakan salah satu unsur untuk menguatkan kepercayaan masyarakat
pada suatu perusahaan adalah dipublikasikannya laporan keuangan yang telah diaudit.
Auditor dalam mengeluarkan opini atas laporan keuangan perusahaan harus benar –
benar memperhatikan kondisi keuangan perusahaan. Sebelum opini audit wajar tanpa
pengecualian dikeluarkan, auditor bisa menambah paragraph penjelasan berupa
keberlanjutan usaha perusahaan yang dapat dinyatakan dengan istilah going concern
perusahaan tersebut.
Opini auditor merupakan sumber informasi bagi pihak di luar perusahaan sebagai
pedoman untuk pengambilan keputusan. Perusahaan yang menerima opini going
concern akan berdampak terhadap kelangsungan hidup perusahaan, oleh karena itu
mendorong manajemen untuk mempengaruhi auditor agar mempertimbangkan
pemberian opini going concern yang akan menimbulkan konsekuensi negatif
(Praptitorini dan Januarti, 2011).
Dalam Ardiani, Nur D.P. dan Azlina (2012), keberadaan entitas bisnis telah banyak
diwarnai oleh kasus hukum yang melibatkan manipulasi akuntansi. Hal ini terjadi
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karena salah satunya kegagalan auditor untuk menilai kemampuan perusahaan dalam
mempertahankan kelangsungan usahanya.

2.5 Disclosure
Disclosure adalah tingkat pengungkapan atas informasi yang diberikan sebagai
lampiran pada laporan keuangan dalam bentuk catatan kaki atau tambahan. Perusahaan
publik memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan seperti
yang telah diatur oleh pemerintah dalam Keputusan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.29/POJK.04/2016 Pasal 7 yang
menyatakan:
1. Kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik
paling lambat pada akhir bulan keempat setalah tahun buku berakhir.
2. Bentuk dan isi laporan tahunan.
Setiap perusahaan publik diwajibkan membuat laporan tahunan sebagai sarana
pertanggungjawaban terutama kepada pemegang saham. Laporan tahunan (annual
report) merupakan laporan yang diterbitkan oleh pihak manajemen perusahaan sekali
dalam setahun yang berisi informasi keuangan dan non keuangan perusahaan yang
berguna bagi stakeholders untuk menganalisis kondisi perusahaan pada periode
tersebut. Laporan keuangan yang diungkapkan dalam laporan tahunan meliputi neraca,
laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan
keuangan. Laporan keuangan ini wajib diaudit oleh auditor independen sebagai wujud
dari transparansi keuangan perusahaan. Laporan non keuangan yang diungkapkan
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dalam laporan tahunan meliputi laporan manajemen yang berisi informasi penting
mengenai perusahaan seperti laporan dewan komisaris, laporan direksi, kinerja
perusahaan selama satu periode, profil perusahaan, strategi perusahaan, prospek
perusahaan, dan informasi penting lainnya yang berhubungan dengan perusahaan.
Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) NO.29/POJK.04/2016
pasal 4 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik paling sedikit memuat:
a. Ikhtisar data keuangan penting;
b. Informasi saham (jika ada);
c. Laporan Direksi;
d. Laporan Dewan Komisaris;
e. Profil Emiten atau Perusahaan Publik;
f. Analisis dan pembahasan manajemen;
g. Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik;
h. Tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik;
i. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan
j. Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang
tanggung jawab atas Laporan Tahunan.

Penentuan indeks dilakukan dengan menggunakan skor disclosure yang
diungkapkan oleh perusahaan. Jika perusahaan mengungkapkan item informasi dalam
laporan keuangannya, maka skor 1 akan diberikan dan jika item tersebut tidak
diungkapkan, maka 0 akan diberikan (Nurul, 2012).
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Setelah melakukan scoring, disclosure level dapat ditentukan dengan rumus
sebagai berikut (Hossain, 2008):

2.6 Debt default
Debt default didefinisikan sebagai kegagalan perusahaan dalam membayar
hutang pokok dan atau bunganya pada saat jatuh tempo (Mirna dan Indira, 2007)..
kemudian Januarti dan Praptitorini (2011) menyatakan bahwa debt default adalah
didefinisikan sebagai kegagalan debitor (perusahaan) untuk membayar hutang pokok
dan/atau bunganya pada waktu jatuh tempo. Sedangkan Januarti Anisykurillah dan
Azizah (2014) menyatakan debt default adalah kegagalan suatu perusahaan untuk
membayar hutang pokok dan bunga pada saat jatuh tempo.
Menurut Diyanti (2010) sebuah perusahaan dapat dikategorikan dalam keadaan
debt default bila salah saru kondisi dibawah ini terpenuhi:
1. Perusahaan tidak dapat atau lalai dalam membayar hutang pokok atau bungannya.
2. Persetujuan perjanjian hutang dilanggar, jika pelanggaran perjanjian tersebut tidak
dituntut atau telah dituntut kreditor untuk masa kurang dari setahun.
3. Perusahaan sedang dalam proses negosiasi restrukturisasi hutang yang jatuh tempo.
Untuk melihat status debt default dilihat dari pernyataan auditor dalam laporan
tahunan perusahaan yang menyatakan bahwa perusahaan gagal membayar hutang dan
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bunganya. Pengukuran variabel ini diukur dengan variabel dummy, kode 1 untuk status
debt default, dan kode 0 untuk status tidak debt default (Anam dan Murtin, 2008)

2.7 Opinion shopping
Geiger et al dalam Istiana (2010) menyatakan bahwa terjadinya peningkatan
penrgantian auditor yang mengeluarkan opini audit going concern pada perusahaan
financial disstress. Kondisi tersebut memungkinkan manajemen untuk berpindah
keauditor lain apabila perusahaannya terancam menerima opini audit going concern.
Fenomena seperti ini disebut opinion shopping.
Nanda (2015) menyatakan opinion shopping yang didefinisikan oleh oleh SEC,
sebagai aktivitas mencari auditor yang mau mendukung perlakuan akuntansi yang
diajukan oleh manajemen untuk mencapai tujuan pelaporan perusahaan. Perusahaan
biasanya biasanya menggunakan pergantian auditor untuk menghindari penerimaan
opini going concern dalam dua cara:
1. Jika auditor bekerja pada perusahaan tertentu, perusahaan dapat mengancam
melakukan pergantian auditor.
2. Ketika auditor itu independen, perusahaan akan memberhentikan akuntan publik
(auditor) yang cenderung memeberikan opini going concern atau sebaliknya akan
menunjuk auditor yang cenderung memberikan opini non going concern.
Tujuan pelaporan dalam opinion shopping dimaksudkan untuk meningkatkan
(memanipulasi) hasil operasi atau kondisi keuangan perusahaan. Opinion shopping
menyebabkan dampak buruk bagi informasi pelaporan keuangan perusahaan yang
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disajikan karena tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Di Indonesia terdapat peraturan
yang mengatur rotasi atau pergantian auditor yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri
Keuangan (PMK) No.17/PMK.01/2008 tetang Jasa Akuntansi Publik Pasal 3 ayat (1)
diatur bahwa:
(Pemberian Jasa Audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan oleh KAP paling lama 6 (enam)
tahun berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tahun)
buku berturut-turut.)
Pengukuran opinion shopping menggunakan metode yang diterapkan oleh Lennox
dalam Istiana (2011) Variabel ini menggunakan variabel dummy, angka 1 diberikan
kepada perusahaan yang melakukan opinion shopping untuk tahun selanjutnya setelah
perusahaan mendapatkan opini audit going concern ,dan angka 0 jika perusahaan tidak
melakukan

non opinion shopping untuk tahun selanjutnya setelah perusahaan

mendapatkan opini audit going concern.

2.8. Penelitian Terdahulu
Nurul Ardiani, Emrinaldi Nur DP dan Nur Azlina (2012) dengan judul
“Pengaruh Audit Tenure, Disclosure, Ukuran KAP, Debt default, Opinion shopping,
dan Kondisi Keuangan terhadap Penerimaan Opini Audit Going concern” di bidang
Real Estate dan Property yang listing di BEI tahun 2009-2011. Variabel dependen
penelitian ini adalah opini audit going concern, Independen : Audit Tenure, Disclosure,
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KAP Size, Debt default, Opinion shopping and Financial Condition. disclosure, ukuran
KAP dan debt default berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern.
Sedangkan audit tenure, opinion shopping dan kondisi keuangan tidak berpengaruh
terhadap penerimaan opini audit going concern.
Wisnu Putra Iriawan dan Leny Suzan (2014) dengan judul Pengaruh
Pertumbuhan Perusahaan, Opinion shopping, dan Prior Opinion Terhadap Penerimaan
Opini Audit Going concern (Studi Pada Perusahaan Property and Real Estate yang
Listing di BEI Tahun 2009-2013) Variabel dependen penelitian ini adalah opini audit
going concern dan variabel independen dari penelitian ini adalah pertumbuhan
perusahaan, opinion shopping, prior opinion. Hasil yang didapat dari penelitian ini
menyatakan secara simultan pertumbuhan perusahaan, opinion shopping ,dan prior
opinion berpengaruh signifikan secara simultan terhadap penerimaan opini audit going
concern.
Siti Istiana (2010) dengan judul “Pengaruh Kualitas Audit, Opinion shopping,
Debt default, Pertumbuhan Perusahaan dan Kondisi Keuangan terhadap Penerimaan
Opini Audit Going concern” pada manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
(BEI) pada tahun 2006 - 2008.. Variabel dependen penelitian ini adalah opini audit
going concern dan variabel independen penelitian ini adalah kualitas audit, opinion
shopping, debt default, pertumbuhan perusahaan dan kondisi keuangan. Hasil yang di
dapat dari penelitian ini adalah reputasi Kantor Akuntan Publik tidak berpengaruh
terhadap opini audit opinion shopping tidak berpengaruh terhadap opini audit going
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concern. Debt default berpengaruh positif terhadap opini audit going concern,
pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern.
Ariffandita Nuri Muttaqin, Sudarno (2011) dengan judul “Analisis Pengaruh
Rasio Keuangan Dan Faktor Non Keuangan Terhadap Penerimaan Opini Audit Going
concern (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di BEI tahun 2008-2010)”.
Variabel dependen penelitian ini adalah opini audit going concern dan variabel
independen dari penelitian ini adalah Rasio Keuangan Dan Faktor Non Keuangan.
Hasil yang didapat dari penelitian ini menyatakan 2 rasio keuangan (rasio profitabilitas
dan rasio nilai pasar) dan 3 faktor non keuangan (opini audit tahun lalu, auditor client
tenure, opinion shopping) yang memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan
opini audit going concern pada auditee pada tingkat signifikansi 5% sedangkan
variabel lainnya tidak signifikan.
Muhammad Ainun Yaqin, Maria M. Ratna Sari (2015) dengan judul “Pengaruh
Faktor Keuangan dan Non Keuangan pada Opini Audit Going concern” pada
perusahaan manufaktur yang listing di BEI tahun 2010-2013. Variabel dependen
penelitian ini adalah opini audit going concern dan variabel independen dari penelitian
ini adalah audit tenure, disclosure, likuiditas. Hasil dari penelitian ini menyatakan
reputasi KAP dan opini audit sebelumnya memiliki pengaruh signifikan pada opini
audit going concern, sedangkan audit tenure, disclosure dan likuiditas tidak memiliki
pengaruh pada opini audit going concern.
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TABEL 2.1
Peneliti Terdahulu
No
1

2

Nama
Peneliti
Nurul
Ardiani,
Emrinaldi
Nur DP
dan Nur
Azlina
(2012)

Wisnu
Putra
Iriawan
dan Leny
Suzan
(2014)

Research Gap

Variabel

Hasil Penelitian

Dependen :
Going concern
Audit Opinion,
Independen :
Audit Tenure,
Disclosure, KAP
Size, Debt default,
Opinion shopping
and Financial
Condition.

disclosure, ukuran KAP dan
debt default berpengaruh
terhadap
penerimaan opini audit going
concern.
audit tenure, opinion
shopping dan kondisi
keuangan tidak berpengaruh
terhadap penerimaan opini
audit going concern.

1. Sampel yang
diambil adalah
Perusahaan
Minyak Mentah
dan Gas Alam
2. Menggunakan
tahun penelitian
2012-2016

Dependen :
Opini Audit
Going concern

pertumbuhan perusahaan,
opinion shopping , dan prior
opinion berpengaruh
signifikan terhadap
penerimaan opini audit going
concern.

1. Sampel yang
diambil adalah
Perusahaan
Minyak Mentah
dan Gas Alam
2. Menggunakan
tahun penelitian
2012-2016
3. Mengganti dan
menambahkan
variabel
disclosure, dan
debt default

Independen :
Pertumbuhan
Perusahaan,
Opinion
shopping, Prior
Opinion
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TABEL 2.1
Peneliti Terdahulu (lanjutan)
No
3

4

Nama
Peneliti
Siti Istiana
(2010)

Ariffandita
Nuri
Muttaqin,
Sudarno
(2011)

Variabel

Hasil Penelitian
Reputasi Kantor Akuntan
Publik, opinion shopping,
dan pertumbuhan
perusahaan tidak
berpengaruh terhadap opini
audit going concern

Dependen :
Opini Audit
Going concern,
Independen :
Kualitas Audit,
Opinion
shopping, Debt
default,
Pertumbuhan
Perusahaan dan
Kondisi
Keuangan
Dependen :
Opini Audit
Going concern

Debt default berpengaruh
positif terhadap opini audit
going concern.

2 rasio keuangan (rasio
profitabilitas dan rasio nilai
pasar) dan 3 faktor non
keuangan (opini audit tahun
lalu, auditor client tenure,
opinion shopping) memiliki
pengaruh signifikan
terhadap penerimaan opini
audit going concern

Independen :
Rasio Keuangan
dan Faktor Non
Keuangan

sedangkan variabel lainnya
tidak signifikan.
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Research Gap
1. Sampel yang
diambil adalah
Perusahaan
Minyak Mentah
dan Gas Alam
2. Menggunakan
tahun penelitian
2012-2016
3. Mengganti dan
menambahkan
variabel
disclosure
1. Sampel yang
diambil adalah
Perusahaan
Minyak Mentah
dan Gas Alam
2. Menggunakan
tahun penelitian
2012-2016
3. Mengganti dan
menambahkan
variabel
disclosure, dan
debt default

TABEL 2.1
Peneliti Terdahulu (lanjutan)
5

Muhammad
Ainun Yaqin,
Maria M.
Ratna Sari
(2015)

Reputasi KAP dan opini
audit sebelumnya memiliki
pengaruh signifikan pada
opini audit going concern,

Dependen :
opini audit going
concern
Independen :
Tenure,
Disclosure,
Likuiditas

audit tenure, disclosure dan
likuiditas tidak memiliki
pengaruh pada opini audit
going concern.

1. Sampel yang
diambil adalah
Perusahaan
Minyak Mentah
dan Gas Alam
2. Menggunakan
tahun penelitian
2012-2016
3. Mengganti dan
menambahkan
variabel debt
default dan
opinion
shopping

2.9. Kerangka Pemikiran

Disclosure
H1

Opini Audit Going
Concern

Debt default
H2

Opinion shopping

H3

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran
Sumber: diolah oleh penulis (2017)
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Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu seperti uraian
sebelumnya, maka dapat ditarik sebuah kerangka pemikiran dari penelitian seperti
gambar diatas. Dari kerangka pemikiran diatas, dapat dilihat bahwa penulis meneliti
hubungan antara Disclosure, Debt default dan Opinion shopping dengan opini audit
going concern.

2.10. Pengembangan Hipotesis
2.10.1. Disclosure terhadap penerimaan opini audit going concern.
Disclosure merupakan salah satu faktor yang dianggap berkaitan dengan
penerimaan opini audit going concern terhadap perusahaan (Ardiani dkk, 2012),
Disclosure dapat didefinisikan sebagai pemberian informasi oleh perusahaan yang
mungkin mempengaruhi keputusan investasi. Informasi yang diungkapkan tersebut
dapat bersifat positif maupun negatif. menyebutkan ketika auditor memberikan opini
wajar tanpa pengecualian, informasi buruk mengenai perusahaan seringkali tidak
diungkapkan oleh pemimpin perusahaan.
Disclosure adalah pengungkapan atau penjelasan, pemberian informasi oleh
perusahaan, baik yang positif maupun yang negatif yang mungkin berpengaruh atas
suatu keputusan investasi (Jogiyanto,2010). Disclosure dapat didefinisikan sebagai
penyampaian informasi. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, pengungkapan
(disclosure) mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi
dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha, sehingga laporan
keuangan harus lengkap, jelas, dan dapat menggambarkan secara tepat kejadian29
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kejadian ekonomi yang berpengaruh terhadap hasil operasi unit usaha tersebut. SAS
160 menunjukkan bahwa auditor harus memeriksa konsistensi informasi yang
diungkapkan dengan indikator keuangan perusahaan, seperti ditunjukkan oleh rasio
keuangan.
Penelitian opinian audit going concern yang dilakukan Haron et al., (2009),
Verdiana dan Utama (2013), Rahayuningsih (2014) dan Kurniawati (2015)
memperoleh hasil disclosure berpengaruh signifikan pada pengungkapan opini audit
going concern.
Berdasarkan teori agensi, menyebutkan bahwa hubungan antara prinsipal dan
agen mengarah pada kondisi informasi yang tidak seimbang. Hal ini terjadi karena agen
memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan
prinsipal. Prinsipal berusaha mengetahui informasi dengan menggunakan pihak ketiga
yaitu auditor untuk melakukan disclosure atas kondisi perusahaan, sehingga apabila
level disclosure yang diungkapkan tinggi, maka prinsipal akan memiliki kepercayaan
kepada agen. Karena tujuan prinsipal adalah peningkatan investasi, sehingga apabila
tingkat disclosure tinggi maka akan semakin mencerminkan keadaan perusahaan yang
baik di mata investor, yang akan meningkatkan investasi. Selanjutnya, dapat ditarik
hipotesis untuk variabel pertama penelitian ini adalah
H1 :

Disclosure berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going
concern
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2.10.2. Debt default terhadap penerimaan opini audit going concern.
Debt default atau kegagalan membayar hutang didefinisikan sebagai kelalaian
atau kegagalan perusahaan untuk membayar hutang pokok atau tahun-tahun berikutnya
(Knechel danVonstraelen, 2007). Sedangkan menurut (Mery, 2012) Debt default
didefinisikan sebagaikegagalan debitor (perusahaan) untukmembayar hutang pokok
dan/ataubunganya pada waktu jatuh. debt default atau kegagalan dalampembayaran
hutang atau kegagalan dalam memenuhi perjanjian hutang merupakan salah satu faktor
yang dapat menimbulkan litigasi atau tuntutan pengadilan terhadap perusahaan.
Apabila jumlah tuntutan tersebut material akan dapat mempengaruhi kelanjutan usaha.
Penelitian Mirna Praptitorini dan Januarti (2007), dan Surbakti (2011), Januarti
dan Praptitorini (2011) dan Nurul et al (2012) menunjukkan bahwa variabel debt
default berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern.
Berdasarkan teori agensi, prinsipal menilai kinerja agen menggunakan pihak
auditor, untuk mengetahui keadaan perusahaan. Auditor akan melakukan pemeriksaan
terhadap perusahaan, terutama pada kegiatan utang. Apabila perusahaan gagal
membayar utang (debt default) maka keberlangsungan perusahaan itu akan menjadi
diragukan, oleh sebab itu kemungkinan diberikannya opini audit going concern akan
semakin besar, dan investasi oleh pihak luar akan menurun. Kegagalan perusahaan
dalam memenuhi kewajiban hutang dan atau bunganya pada saat jatuh tempo akan
mempengaruhi perusahaan dalam menjalankan usahanya, sehingga kemungkinan opini
audit going concern akan dikeluarkan oleh auditor. Selanjutnya, dapat ditarik hipotesis
untuk variabel pertama penelitian ini adalah
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H2 : Debt default berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going
concern
2.10.3. Opinion shoppingterhadap penerimaan opini audit going concern
Opinion shopping didefinisikan oleh Security Exchange Commission (SEC),
sebagai aktivitas mencari auditor yang mau mendukung perlakuan akuntansi yang
diajukan oleh manajemen untuk mencapai tujuan pelaporan perusahaan. Perusahaan
biasanya menggunakan pergantian auditor (auditor switching) untuk menghindari
penerimaan opini going concern dalam dua cara. Pertama, jika auditor bekerja pada
perusahaan tertentu, perusahaan dapat mengancam melakukan pergantian auditor.
Kedua, bahkan ketika Auditor tersebut independen, perusahaan akan memberhentikan
Akuntan Publik (auditor) yang cenderung memberikan opini going concern atau
sebaliknya akan menunjuk auditor yang cenderung memberikan opini going concern.
Argumen ini disebut opinion shopping. (Muttaqin, 2012).
Kwarto (2015) dan didukung oleh Kholifah (2015), Rasmini dan Krissindiastuti
(2016) menunjukkan bahwa variabel opinion shopping berpengaruh terhadap
penerimaan opini audit going concern.
Januarti dan Praptitorini (2011) dalam penelitiannya berpendapat bahwa
perusahaan yang mengganti auditor (auditor switching) menurunkan kemungkinan
mendapatkan opini audit yang tidak diinginkan, dari pada perusahaan yang tidak
melakukan pergantian auditor. Perusahaan yang berhasil dalam opinion shopping
melakukan pergantian auditor dengan harapan mendapat unqualified opinion dari
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auditor baru. Sehingga terhindar dari opini audit going concern. Selanjutnya, dapat
ditarik hipotesis untuk variabel pertama penelitian ini adalah
H3: Opinion shopping berpengaruh terhadap penerimaan opini audit
going concern

33
Pengaruh Disclosure..., Tiara Putri Nadila, Ak.-IBS, 2017

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup Penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah Pengaruh Disclosure, Debt default, dan
Opinion shopping, Terhadap Penerimaan Opini Audit Going concern (Studi Pada
Perusahaan Minyak Mentah dan Gas Alam yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia
(BEI) Periode 2012-2016) yaitu sebanyak 9 (sembilan) perusahaan. Sampel penelitian
ini sebanyak 45 (empat puluh lima) didapat dari 9 (sembilan) perusahaan kali periode
penelitian 5 (lima) tahun. Teknik yang digunakan adalah metode purposive sampling.
Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu
(Sugiyono, 2012).

3.2 Kriteria Sampel
Kriteria untuk sampel adalah sebagai berikut :
1. Perusahaan Minyak Mentah dan Gas Alam yang listing di Bursa Efek Indonesia
selama periode penelitian dari tahun 2012 sampai tahun 2016.
2. Perusahaan telah mempublikasikan laporan keuangan yang telah di audit dari tahun
2012 sampai tahun 2016.
3. Memiliki data-data yang lengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
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TABEL 3.1
Kriteria Sampel
No.
1

Keterangan
Jumlah
Jumlah Perusahaan Tambang yang Terdaftar di BEI
43
tahun 2012-2016
2
Jumlah Perusahaan Minyak Mentah dan Gas Alam
9
yang dijadikan sampel tahun 2012-2016
Periode Penelitian 2012-2016
5
Jumlah Sampel (9 Perusahaan x 5 Tahun)
45
Sumber: Data diolah, 2017

3.3 Desain Penelitian
Pada penelitian ini, menggunakan metode penelitian kuantitatif. Menurut
Sugiyono (2012) penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang
berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau
sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data
bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah
ditetapkan. Untuk menunjang analisis penelitian ini peneliti mengunakan aplikasi
SPSS 23 versi windows, dikarenakan terdapat variabel yang mengunakan variabel
dummy.

3.4 Jenis, Sumber dan Pengumpulan Data
3.4.1

Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Data panel

adalah data yang merupakan gabungan antara data runtun waktu (time series) dan data
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seksi silang (cross section). Data panel memiliki karakteristik yang terdiri atas
beberapa objek dan meliputi beberapa periode waktu (Winarno, 2011).

3.4.2

Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder.

Data sekunder yaitu dengan menggunakan data keuangan yang di ambil dari laporan
keuangan tahunan yang telah di audit, dan data primer yang didapat dari hasil pengisian
kuisioner untuk variabel disclosure. Semua data didapat dari Perusahaan Minyak
Mentah dan Gas Alam yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016.

3.4.3

Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini dilakukan dengan cara mencatat atau mengambil data-data

sekunder yang relevan dengan penelitian ini. Untuk data primer dikumpulkan dengan
melakukan pengisian kuisioner dengan item yang sudah disajikan sesaui pengukuran
variabel. Data laporan keuangan dan laporan audit Perusahaan Minyak Mentah dan Gas
Alam yang dapat diakses melalui website Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu
www.idx.co.id. Periode data yang terdaftar pada tahun 2012-2016.

3.5 Variabel Operasional
Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel
independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu
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disclosure, debt default dan opinion shopping. Variabel dependen penelitian ini adalah
opini audit going concern.

3.5.1

Variabel Dependen

A. Opini Audit Going concern
Opini audit going concern merupakan opini audit yang dikeluarkan oleh auditor
untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya
dalam jangka waktu tertentu (tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan keuangan
yang sedang di audit) (PSA, No.30. SPAP, 2011:341.1).
Dalam penelitian ini, variabel opini audit going concern menggunakan variabel
dummy yang akan bernilai 1 jika perusahaan menerima opini audit going concern dan
bernilai 0 jika perusahaan menerima opini audit non going concern.

3.4.2 Variabel Independen
A. Disclosure
Disclosure adalah tingkat pengungkapan atas informasi yang diberikan sebagai
lampiran pada laporan keuangan dalam bentuk catatan kaki atau tambahan (Tanor,
2009). Variabel ini diukur dengan menggunakan indeks yang telah diatur dalam
Keputusan Peraturan Otoritsas Jasa Keuangan (POJK) NO.29/POJK.04/2016 pasal 4
tentang kewajiban penyampaian laporan tahuna bagi emiten atau perusahaan publik.
Dalam peraturan ini terdapat 33 item disclosure (Fitriana, 2007).
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TABEL 3.2
Pengukuran Variabel Disclosure
No

Keterangan

1

Ikhtisar data keuangan penting

2

Informasi harga saham tertinggi, terendah dan penutupan

3
4

Laporan dewan komisaris mengenai penilaian terhadap kinerja direksi mengenai pengelolaan
perusahaan
Laporan dewan komisaris mengenai pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun
oleh direksi

5

Laporan direksi mengenai kinerja perusahaan

6

Laporan direksi mengenai gambaran tentang prospek usaha

7

Laporan direksi mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang telah dilaksanakan
perusahaan

8

Nama dan alamat perusahaan

9

Riwayat singkat perusahaan

10

Bidang dan kegiatan usaha perusahaan meliputi jenis produk dan atau jasa yang dihasilkan

11

Struktur organisasi dalam bentuk bagan

12

Visi dan misi perusahaan

13

Nama, jabatan dan riwayat hidup singkat anggota dewan komisaris

14

Nama, jabatan dan riwayat hidup singkat anggota direksi

15

Jumlah karyawan dan deskripsi pengembangan kompetensinya (misal :aspek pendidikan dan
pelatihan karyawan yang telah dan akan dilakukan)

16

Uraian tentang nama pemegang saham dan persentase kepemilikannya

17
18

Nama anak perusahaan dan perusahaan asosiasi, presentase kepemilikan saham, bidang
usaha, dan status operasi perubahan tersebut
Kronologis pencatatan saham dan perubahan jumlah saham dari awal pencatatan hingga akhir
tahun buku serta nama Bursa efek dimana saham perusahaan dicatatkan

19

Nama dan alamat lembaga dan atau profesi penunjang pasar modal

20

Penghargaan dan sertifikasi yang diterima perusahaan baik yang berskala nasional maupun
internasional

21

Nama dan alamat anak perusahaan dan atau kantor cabang atau kantor perwakilan

22

Tinjauan operasi per segmen usaha

23

Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang
bersangkutan dengan tahun sebelumnya

24

Prospek usaha dari perusahaan

25

Aspek pemasaran atas produk dan jasa perusahaan , antara lain : strategi pemasaran dan
pangsa pasar

26

Kebijakan dividen dan tanggal serta jumlah dividen
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TABEL 3.1
Pengukuran variabel disclosure
No

Keterangan

27

Tata kelola perusahaan (Corporate Governance)

28

Tanggung jawab direksi atas laporan keuangan

29

Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit

30

Tanda tangan anggota direksi dan anggota dewan komisaris

31

Informasi tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan

32

Ringkasan statistik keuangan untuk 3-5 tahun

33

Informasi tentang penelitian dan pengembangan

Sumber: Fitriani dan Dharma (2007)

B. Debt default
Debt default atau kegagalan membayar hutang didefinisikan sebagai kelalaian
atau kegagalan perusahaan untuk membayar hutang pokok atau bunganya pada saat
jatuh tempo (Chen dan Church dalam azlina 2012). Status debt default dilihat dari
pernyataan auditor dalam laporan tahunan perusahaan yang menyatakan bahwa
perusahaan

gagal membayar hutang dan bunganya. Variabel ini diukur dengan

variabel dummy, kode 1 untuk status debt default, dan kode 0 untuk status tidak debt
default.
C. Opinion shopping
Opinion shopping didefinisikan oleh SEC, sebagai aktivitas mencari auditor
yang mau mendukung perlakuan akuntansi yang diajukan oleh manajemen untuk
mencapai tujuan pelaporan perusahaan.Pengukuran opinion shopping menggunakan
metode yang diterapkan oleh (Lennox, 2002).Variabel ini menggunakan variabel
dummy, angka 1 diberikan kepada perusahaan yang melakukan pergantian auditor
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untuk tahun selanjutnya setelah perusahaan mendapatkan opini audit going concern,
dan angka 0 jika perusahaan tidak melakukan pergantian auditor untuk tahun
selanjutnya setelah perusahaan mendapatkan opini audit going concern.

3.5 Model Penelitian
Model dari penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik (logistic regression
analysis) dengan menggunakan alat bantu SPSS 23 (Statistical Product and Service
Solutions). Menurut Ghozali (2016) regresi logistik dapat dikatakan untuk menguji
apakah profitabilitas terjadinya variabel terikat dapat diprediksi dengan variabel
bebasnya. Pada umumnya regresi logistik umumnya dipakai jika asumsi multivariate
normal distribusi tidak dipenuhi. Metode ini cocok digunakan untuk penelitian yang
variabel dependennya bersifat kategorikan (nominal) dan variabel independennya
kombinasi antara metric dan non metric.
Berdasarkan penjelasan diatas, maka model regresi logistik yang digunakan untuk
menguji hipotesis pada penelitian ini adalah :
𝐿𝑁

𝐺𝐶
= 𝛼 + 𝛽1 𝐷𝐼𝑆𝐶 + 𝛽2 𝐷𝐸𝐵𝑇 + 𝛽3 𝑂𝑆 + е
1 − 𝐺𝐶

Keterangan :
𝐺𝐶

𝐿𝑁 1−𝐺𝐶
α
β1 – β3

: Opini audit going
concern
: Konstanta
: Koefisien regresi

DISC
DEBT
OS
e

: Disclosure
: Debt default
:Opinion shopping
: Error
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1.5.1

Metode Penelitian

1.5.1.1 Statistik Deskriptif
Menurut Ghozali (2016) uji statistik deskriptif mempunyai tujuan untuk
memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean),
standar deviasi, varian, maksimum dan minimum. Analisis statistik deskriptif
dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukannya regresi data.

1.5.1.2 Uji Asumsi Klasik
1.5.1.2.1 Uji Multikoloniearitas
Uji multikoloniearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik
seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel
independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel
ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel
independen sama dengan nol.
Multikoloniearitas adalah kondisi adanya hubungan linear antar variabel
independen. Uji multikoloniearitas merupakan satu-satunya uji asumsi klasik yang
digunakan dalam penelitian ini, uji asumsi klasik lainnya tidak dilakukan karena ini
merupakan penelitian dengan model regresi logistik sedangkan uji asumsi klasik
lainnya digunakan untuk model regresi linear (berganda) atau untuk penelitian yang
datanya berdasarkan ordinary least square.
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Digunakannya uji multikolonearitas pada penelitian ini hanya bertujuan untuk
menguji apakah model regresi yang digunakan terdapat korelasi antar variabel bebas
(independen) (Ghozali, 2016). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi
korelasi di antara variabel independen. Pada pengujian multikolinearitas nilai korelasi
antara variabel harus < 0,85 agar model yang digunakan tidak terdapat unsur
multikoloniearitas.

3.5.1.3 Overall Test
Langkah pertama adalah menilai overall model fit terhadap data. Untuk menilai
overall model fit dilihat dari -2 log likehood pada awal (block number = 0) dan nilai -2
log likehood pada akhir (block number = 1) dari model. -2 Log Likehood adalah
probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan menggambarkan data input. Penurunan
-2 log likehood menunujukan model regresi yang lebih baik atau dengan kata lain
model yang dihipotesiskan telah fit dengan data. (Ghozali, 2016)

1.5.1.4 Goodness of Fit
Menurut Ghozali (2016), Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test
menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak ada
perbedaan antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit). Jika nilai
Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test tes statistiknya sama dengan atau
kurang dari 0.05 maka hipotesis nol ditolak yang berarti ada perbedaan signifikan
antara model dengan nilai observasinya sehingga Goodness of Fit Test model tidak
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baik karena model tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Jika nilai statistik
Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test lebih besar dari 0.05 maka hipotesis nol
tidak dapat ditolak dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau
dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya.
Ho : Model regresi logistik mampu untuk menjelaskan data
Ha : Model regresi logistik tidak dapat menjelaskan data
1.5.1.5 Nagelkerke R Square
Nagelkerke’s

R

Square

merupakan

koefisien

determinasi

yang

diinterpretasikan, seperti nilai R Square pada regresi berganda. Nagelkerke’s R Square
digunakan untuk melihat seberapa besar persentase variabilitas keseluruhan variabel
independen dapat menjelaskan variabel dependen dalam model regresi logistik. Cox &
Snell’s R Square merupakan ukuran yang mencoba meniru ukuran R2 pada multiple
linear regression yang didasarkan pada teknik estimasi likelihood dengan nilai
maksimum kurang dari 1 (satu) sehingga sulit diinterpretasikan.
Nagelkerke’s R Square merupakan modifikasi dari koefisien Cox & Snell’s
untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 sampai 1. Nilai Nagelkerke’s R
Square dapat diinterpretasikan seperti nilai R2 pada multiple linear regression.
“Nagelkerke R Square memiliki nilai yang besarnya bervariasi antara 0 sampai 1.
Semakin mendekati nilai 1 maka model dianggap semakin goodness of fit sementara
semakin mendekati 0 maka model semakin tidak goodness of fit” (Ghozali, 2016).
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1.5.1.6 Classification Plot
Pengujian ini dilakukan untuk menilai kecocokan model regresi logistik
terhadap data dengan melihat besarnya ketepatan klasifikasi data observasi terhadap
prediksinya. Nilai overall percentage yang mendekati 100% menunjukkan model yang
digunakan fit terhadap data.

1.5.1.7 Partial Test
Pengujian hipotesis penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh ukuran
perusahaan, profitabilitas dan kualitas audit terhadap penerimaan opini audit going
concern secara parsial. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan tingkat
signifikansi alpha (α) 5%. Pengujian ini pada dasarnya akan menunjukkan seberapa
jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan
variabel dependen secara parsial (Ghozali, 2016). Penerimaan atau penolakan hipotesis
dilakukan dengan kriteria:
1. Jika nilai signifikan ≥ 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak
signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tidak mempunyai
pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini
berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap variabel dependen.
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Rumusan hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:
a. H01: β1=0
Disclosure tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern.
Ha1: β1≠0
Disclosure berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern
b. H02: β2=0
Debt default tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern
Ha2: β2≠0
Debt default berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern
c. H03: β3=0
Opinion shopping tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going
concern
Ha3: β3≠0
Opinion shopping berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern
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BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian
Penelitian ini menguunakan sampel perusahaan minyak mentah dan gas alam
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016 yang dipilih dengan
menggunakan metode purposive sampling. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan
pada bab III, diperoleh jumlah sampel sebanyak 9 perusahaan yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016 dengan data observasi sebanyak 45. Berikut
ringkasan prosedur penelitian sampel dapat dilihat pada tabel 4.1:
Tabel 4.1
Prosedur Pemilihan Sampel
Keterangan

Jumlah

Total Perusahaan Minyak Mentah dan Gas Alam yang terdaftar di
BEI

9

Periode 2012-2016 (9 perusahaan x 5 Tahun)

45

Data Outliers

(6)

Sampel

39
Obervasi

46
Pengaruh Disclosure..., Tiara Putri Nadila, Ak.-IBS, 2017

Rincian perusahaan minyak mentah dan gas alam yang terpilih menjadi sampel
adalah sebagai berikut:
Tabel 4.2
Nama dan Kode Perusahaan
No

Kode

Perusahaan

1

APEX

Apexindo Pratama Duta Tbk

2

BIPI

Benakat Integra Tbk

3

ELSA

Elnusa Tbk

4

ENRG

Energi Mega Persada Tbk

5

MEDC

Medco Energi Internasional Tbk

6

PKPK

Perdana Karya Perkasa Tbk

7

RUIS

Radiant Utama Interinco Tbk

8

ARTI

Ratu Prabu Energi Tbk

9

ESSA

Surya Esa Perkasa Tbk

Sumber: Data Olahan, 2017
4.2 Hasil Penelitian
4.2.1 Statistik Deskriptif
Dalam uji statistik ini bertujuan untuk memberikan hasil gambaran data yang
dilihat dari jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata dan
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standard deviasi dari masing-masing varibel penelitian. Hasil dari uji statistik dapat
dilihat pada tabel 4.3:
Tabel 4.3
Statistik Deskriptif
Minimum Maximum

N

Mean

Std.
Deviation

GC

39

,00

1,00

,5128

,50637

DISC

39
39
39

,64
,00
,00

1,00
1,00
1,00

,9123
,5385
,7436

,09371
,50504
,44236

DEBT
OS
Valid N
(listwise)

39

Sumber: Data olahan SPSS 23, 2017
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah opini audit going concern. Opini
audit going concern merupakan opini yang dikeluarkan oleh auditor didalam paragraf
penjelasan di laporan keuangan untuk menunjukan adanya ketidakpastian
kelangsungan hidup perusahaan untuk beberapa tahun kedepan dalam usaha yang
dijalankan. Pada opini audit going concern terdapat nilai minimum sebesar 0, nilai
maksimum 1, nilai rata-rata sebesar 0,5128 dan nilai standar deviasinya sebesar
0.50637. Nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi, sehingga dapat disimpulkan
data laporan keuangan yang mendapatkan opini audit going concern adalah baik
dilakukan untuk penelitian.
Salah satu dari variabel independen dalam penelitian ini adalah dislosure.
Disclosure merupakan catatan atas pengungkapan dari kelengkapan informasi dalam
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laporan tahunan perusahaan. Pada disclosure nilai minimum sebesar 0.64 dan nilai
maksimum 1. Selanjutnya hasil dari nilai rata-rata 0.9123 dan nilai standar deviasinya
0.09371. Nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi, sehingga dapat disimpulkan
data laporan keuagan dapat diungkapkan dengan baik sesuai kriteria penelitian.
Variabel independen selanjutnya adalah debt default. Debt default merupakan
keadaan perusahaan gagal dalam memenuhi kewajibannya. Pada debt default nilai
minimum 0 dan nilai maksimum 1. Selanjutnya hasil dari nilai rata-rata 0.5385 dan
standar deviasinya 0,0504. Nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi, sehingga
dapat disimpulkan bahwa data ini baik untuk dilakukan penelitian.
Variabel independen selanjutnya adalah opinion shopping. Opinion shopping
merupakan pergantian auditor untuk mendukung perlakuan akuntansi yang diajukan
oleh manajemen agar mencapai tujuan pelaporan perusahaan. Pada opinion shopping
nilai minimum 0 dan nilai maksimum 1. Selanjutnya hasil dari nilai rata-rata 0.7436
dan standar deviasinya 0,44236. Nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi,
sehingga dapat disimpulkan bahwa data ini baik untuk dilakukan penelitian.
4.2.2 Uji Asumsi Klasik
4.2.2.1 Uji Multikolonearitas
Dalam penelitian ini hasil dari uji multikolonearitas digunakan untuk menguji
apakah terdapat korelasi antara variabel dependen dan variabel independen. Dan hasil
uji multikolonearitas tidak boleh ada unsur multikolonearitas. Untuk hasil penelitian
dapat dilihat pada tabel 4.4:
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Tabel 4.4
Correlation Matrix
Constant
Step 1 Constant
1,000
DISC
-,976
DEBT
-,156
OS
-,309
Data olahan SPSS 23, 2017

DISC
-,976
1,000
,069
,151

DEBT
-,156
,069
1,000
-,114

OS
-,309
,151
-,114
1,000

Tabel 4.4 diatas menunjukan korelasi antar variabel, syarat untuk menguji
multikolinearisme ini adalah dengan melihat koefisien korelasi antar variabel. Apabila
koefisien kurang dari 0.85 maka dapat disimpulkan bahwa antar variabel independen
tidak ada unsur multikolonearitas. Pada tabel 4.4 diatas menunjukan nilai yang didapat
dari korelasi antar variabel kurang dari 0.85. Hal ini menunjukan bahwa hasil dari
peneltian ini tidak ada gejala multikolonearitas.
Berikut ini adalah hasil uji multikolonearitas, untuk hasil disclosure
menunjukan angka constant sebesar -0,976, untuk hasil variabel disclosure dengan
debt default nilainya adalah sebasar 0,069 < 0,85 dan hasil dari variabel disclosure
dengan opinion shopping nilainya adalah sebasar 0,151 < 0,85. Selanjutnya untuk hasil
debt default angka constant sebesar -0,156, untuk hasil variabel debt default dengan
disclosure nilainya sebesar 0,69 < 0,85, dan hasil debt default dengan opinion shopping
nilainya sebesar -0,114 < 0,85. Untuk hasil opinion shopping angka constant sebesar 0.309, untuk hasil opinion shopping dengan disclosure nilainya sebesar 0,151 < 0.85,
dan hasil opinion shopping dengan debt default -0,114.
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4.2.3 Overall Test
Dalam uji regresi logistik, variabel dependen yang digunakan adalah berupa
kategori. Kategori 1 bila perusahaan menerima opini audit going concern dan kategori
0 bila perusahaan menerima opini audit non going concern. Langkah pertama dalam
uji regresi logistik adalah menilai overall fit model terhadap data.
Uji ini digunakan untuk menilai model yang dihipotesiskan telah fit atau tidak
dengan data. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai antara -2 log
likelihood pada awal (block number = 0) dengan nilai -2 log likelihood pada akhir
(block number =1). Adanya pengurangan antara -2LL awal dengan -2LL akhir
menunjukan model yang dihipotesiskan fit dengan data (Ghozali, 2016).

Tabel 4.5
Hasil Overall Model Fit Test 1
Iteration Historya,b,c
Coefficients
-2 Log
Iteration
likelihood
Constant
Step 0 1
54,040
,051
2
54,040
,051
a. Constant is included in the model.
b. Initial -2 Log Likelihood: 54,040
c. Estimation terminated at iteration number
2 because parameter estimates changed by
less than ,001.
Sumber: Data diolah SPSS 23 (2017)
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Tabel 4.6
Hasil Overall Model Fot Test 2

Iteration
Step 1 1
2

Iteration Historya,b,c,d
Coefficients
-2 Log
likelihood Constant DISC
DEBT
36,721
-2,004
,490
2,488
36,285
-2,690
,792
2,918

3
36,281
-2,802
,852
2,958
4
36,281
-2,804
,853
2,959
5
36,281
-2,804
,853
2,959
a. Method: Enter
b. Constant is included in the model.
c. Initial -2 Log Likelihood: 54,040
d. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter
estimates changed by less than ,001.
Sumber: Data diolah SPSS 23 (2017)

OS
,361
,580
,621
,622
,622

Dari hasil uji overall fit test dapat dilihat pada tabel 4.5 dan 4.6 menunjukan
perbandingan antara nilai -2 log likelihood blok awal dengan -2 log likelihood blok
akhir. Dari hasil perhitungan nilai -2 log likelihood terlihat bhwa nilai blok awal (block
number = 0) adalah 54.040, hal itu menunjukan -2 log likelihood mengalami penurunan
sebesar 17.759. Dengan adanya penurunan nilai tersebut menunjukan keseluruhan
model regresi logistik yng digunakan adalah model yang baik atau model yang
dihipotesikan fit dengan data (Ghozali, 2016)
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4.2.4 Goodness of Fit
Goodness of fit merupakan pengujian yang dilakukan dengan tujuan untuk
menguji hipotesis nol bahwa data empiris sesuai dengan dengan model. Jika nilai
Hosmer and Lemeshow’s goodness of fit test statistic sama dengan atau kurang dari
0.05, maka hipotesis nol ditolak yang berarti ada perbedaan ignifikan antara model
dengan nilai observasinya sehingga goodness of fit test tidak baik karena model tidak
dapat memprediksi nilai observasinya. Jika nilai statistic Hosmer and Lemeshow’s
goodness of fit lebih besar dari 0.05, maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan berarti
model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model observasi
atau dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya
(Ghazali,2016).

Ho: Model regresi logistik mampu menjelaskan data
Ha: Model regresi logistik tidak mampu menjelaskan data
Tabel 4.7
Hosmer and Lemeshow’s Test
Step Chi-square
df
Sig.
1
9,038
6
,171
Sumber: Data diolah SPSS 23 (2017)

Dari hasil uji Hosmer and Lemeshow’s goodness of fit dapat dilihat pada tabel
4.7 menunjukan besarnya nilai statistik Hosmer and Lemeshow’s goodness of fit
sebesar 9.038 dengan probabilitas signifikansi 0.171 lebih besar dari 0.05 sehingga Ho
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tidak dapat ditolak karena model regresi mampu untuk menjelaskn data. Berdasarkan
penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa model mampu menjelaskan pengaruh
disclosure, debt default dan opinion shopping terhadap probabilitas going concern.

4.2.5 Nagelkerke R Square
Nagelkerke R Square menunjukan besarnya nilai koefisien determinasi dalam
model regresi logistik. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar
keseluruhan variabel independen mampu menjelaskan variabel dependennya yang
terdapat dalam model regresi logistik. Nagelkerke R Square memiliki nilai besarnya
bervariasi antara 0 sampai . semakin mendekati 1 maka model dianggap semakin
goodness of fit smentara semakin mendekati 0 maka model semakin tidak goodness of
fit (Ghozali, 2016)
Tabel 4.8
Nagelkerke R Square

Step

Model Summary
-2 Log
Cox & Snell
likelihood
R Square

Nagelkerke
R Square

1
36,281a
,366
,488
a. Estimation terminated at iteration number 5
because parameter estimates changed by less than
,001.
Sumber: Data diolah SPSS 23 (2017)
Dari hasil uji Nagelkerke R Square dapat dilihat pada tabel 4.8 bahwa nilai
Nagelkerke R Square sebesar 0.488. ini menunjukan bahwa variabel independen dalam
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penelitian ini yaitu disclosure, debt default dan opinion shopping dapat memprediksi
variabel dependen yaitu opini audit going concern sebesar 48.8%. Sedangkan 51.2%
dijelaskan oleh variabel lain. Agar sebuah model menjadi goodnes of fit maka variabel
lain yang akan digunakan untuk memprediksi variabel dependen opini audit going
concern, nilai Nagelkerke R Square harus mendekati 1.

4.2.6 Classification Plot
Classification Plot digunakan untuk pengujian yang menilai kecocokan model
regresi logistik terhadapdata dengan melihat besarnya ketepatan klasifikasi data
observasi terhdap prediksinya. Nilai overall percentage yang mendekati 100%
menunjukan model yang digunakan fit dengan data.
Tabel klasifikasi untuk menghitung nilai estimasi yang benar dan salah. Pada
bagian kolom merupakan nilai prediksi dari variabel dan 1 untuk hasil sukses,
sedangkan 0 untuk hasil tidak sukses. Sedangkan pada bagian baris menunjukn nilai
observasi sesungguhnya dari variabel dependen, 1 untuk nilai sukses, sedangkan 0
untuk nilai tidak sukses. Pada model yang sempurna maka semua kasus akan berada
pada tingkat diagonal dengan tingkat ketepatan peramalan 100% (Ghozali, 2016)
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Tabel 4.9
Classification Plot
Predicted
Observed
Step 1 GC

GC
Non Going
concern

Non Going
concern
Going concern

Going
concern

Percentage
Correct

15

4

78,9

3

17

85,0

Overall Percentage

82,1

a. The cut value is ,500
Sumber: Data diolah SPSS 23 (2017)
Dari hasil uji Classification Plot dapat dilihat pada tabel 4.9 bahwa nilai
estimasi yang benar dan salah. Menurut prediksi, kemungkinan perusahaan yang
mendapatkan opini non going concern adalah sebanyak 19 sampel perusahaan. Dari
hasil observasi menyatakan bahwa ada 4 sampel perusahaan yang termasuk dalam
kategori perusahaan yang kemungkinan mendapatkan opini going concern. Sehingga
ketepatan klasifikasinya adalah sebesar 78,9%. Sedangkan prediksi perusahaan yang
kemungkinan mendapatkan opini going concern adalah sebanyak 19 sampel
perusahaan. Dari hasil observasi ada 3 sampel perusahaan yang termasuk dalam
kategori perusahaan yang kemungkinan mendapatkan opini non going concern.secara
keseluruhan ketepatan klasifikasi adalah sebesar 82.1%. karena nilai keakuratannya
diatas 50%, maka disimpulkan bahwa variabel disclosure, debt default dan opinion
shopping mampu memprediksi perusahaan mendapatkan opini audit going concern.
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4.2.7 Model Persamaan Regresi Logistik
Model Regresi Logistik dapat dibentuk dengan menggunakan besaran nilai
parameter-parameter regresi logistik ada selanjutnya diinterpretasikan dengan rasio
kecenderungan (odds ratio).
Tabel 4.10
Variables in Equation
B
S.E.
Wald
Step 1 DISC
,853
4,457
,037
DEBT
2,959
,855
11,968
OS
,622
1,012
,377
Constant
-2,804
4,322
,421
a. Variable(s) entered on step 1: DISC, DEBT, OS

df

a

1
1
1
1

Sig.
,848
,001
,539
,516

Exp(B)
2,348
19,273
1,862
,061

Sumber: Data diolah SPSS 23 (2017)
Berdasarkan tabel 4.10, maka model regresi logistik yang terbentuk adalah sebagai
berikut:
𝐋𝐧 =

𝑮𝑪
= −𝟐, 𝟖𝟎𝟒 + 𝟎, 𝟖𝟓𝟑 𝑫𝑰𝑺𝑪 + 𝟐, 𝟗𝟓𝟗 𝑫𝑬𝑩𝑻 + 𝟎, 𝟔𝟐𝟐 𝑶𝑺 + 𝐞
𝟏 − 𝑮𝑪
Odds ratio pada penelitian ini digunakan untuk mengukur kecenderungan

variabel-variabel independen terhadap opini audit going concern. Nilai odds ratio pada
tabel 4.10 diinterpretasikan sebagai berikut:
1. Disclosure (DISC)
Koefisien regresi untuk variabel disclosure adalah sebesar 0.853. Hal ini
menujukan nilai odds ratio (peluang) dalam penelitian ini adalah sebesar 2.348,
artinya jika koefisien discloure menurun satu satuan, maka kecenderungan
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auditor memberi opini audit going concern akan meningkat 2.348 kali dengan
asumsi variabel lainnya konstan.
2. Debt default (DEBT)
Koefisien regresi untuk variabel debt default adalah sebesar 2.959. Hal ini
menujukan nilai odds ratio (peluang) dalam penelitian ini adalah sebesar 0.001,
artinya jika koefisien debt default menurun satu satuan, maka kecenderungan
auditor memberi opini audit going concern akan meningkat 0.001 kali dengan
asumsi variabel lainnya konstan.
3. Opinion shopping (OS)
Koefisien regresi untuk variabel opinion shopping adalah sebesar 0.622. Hal
ini menujukan nilai odds ratio (peluang) dalam penelitian ini adalah sebesar
0.539, artinya jika koefisien opinion shopping menurun satu satuan, maka
kecenderungan auditor memberi opini audit going concern akan meningkat
0.539 kali dengan asumsi variabel lainnya konstan.
4.2.8 Partial Test
Pengujian ini pada dasarnya akan menunjukan seberapa jauh pengaruh suatu
variabel independen secara individul dalam menerangkan variabel dependen secara
parsial. Uji parsial yang dilakukan untuk mengetahui apakah koefisien regresi dari
variabel independen secara individual berpengaruh secara signifikan terhadap variabel
dependen. Sehingga dapat diambil kesimpulan dari persamaan uji parsial dapat dilihat
pada tabel 4.10.

58
Pengaruh Disclosure..., Tiara Putri Nadila, Ak.-IBS, 2017

H1 : Disclosure berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern
Berdasarkan tabel 4.10, variabel disclosure (DISC) memiliki nilai signifikan
sebesar 0.848. Berdsarkan kriteria yang telah ditetapkan 0.848 > 0.05, maka artinya
nilai signifikan < α maka H1 ditolak. Artinya variabel disclosure tidak berpengaruh
positif terhadap opini audit going concern.
H2 : Debt default berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going
concern
Berdasarkan tabel 4.10, variabel debt default (DEBT) memiliki nilai signifikan
sebesar 0.001. Berdsarkan kriteria yang telah ditetapkan 0.001 < 0.05, maka artinya
nilai signifikan < α maka H2 diterima. Artinya variabel debt default berpengaruh positif
signifikan terhadap opini audit going concern.
H3 : Opinion shopping berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going
concern
Berdasarkan tabel 4.10, variabel opinion shopping (OS) memiliki nilai
signifikan sebesar 0.539. Berdsarkan kriteria yang telah ditetapkan 0.539 > 0.05, maka
artinya nilai signifikan > α maka H3 ditolak. Artinya variabel opinion shopping tidak
berpengaruh positif terhadap opini audit going concern.
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4.3 Analisis Hasil
4.3.1 Pengaruh disclosure terhadap penerimaan opini audit going concern
Hasil dari statistik deskriptif disclosure nilai mean lebih besar dari standar
deviasi berarti data dari varibel disclosure adalah baik. Data ini diambil dari laporan
keuangan dari Bursa Efek Indonesia perusahaan tambang sektor perusahaan minyak
mentah dan gas alam pada periode 2012-2016. Sedangkan untuk uji partial test diatas
menunjukan bahwa variabel disclosure tidak berpengaruh positif terhadap opini audit
going concern. Hal tersebut ditunjukan dengan hasil signifikan disclosure sebesar
0,848 yang lebih besar dari nilai ketentuan signifikan 0,05.
Disclosure adalah pengungkan atas informasi yang diberikan sebagai lampiran
pada laporan keuangan dalam bentuk catatan kaki atau tambahan. Going concern
merupakan keadaan perusahaan yang sedang mengalami kondisi keuangan buruk.
Maka dalam penelitian ini disclosure tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan
opini audit going concern. Karena penerimaan opini audit going concern tidak
mengarah pada lebih atau sedikitnya dari pengungkapan di laporan keuangan. Sari dan
Yaqin (2015) menyatakan seberapa besar pengungkapan yang diungkapkan, tidak akan
membuat peruasahaan terhindar dari pemberian opini audit going concern.
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nanda (2015)
yang didukung oleh penelitian yang dilakukan Nirmalasari (2014) yang menyatakan
bahwa hasil penelitiannya untuk variabel disclosure tidak berpengaruh positif. Nanda
(2015) mengatakan bahwa disclosure tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini
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audit going concern memberikan bukti empiris bahwa perusahaan yang menerima
audit going concern tidak mengarah pada luas pengungkapan pengungkapan yang lebih
sedikit. Hal ini dapat dikarenakan bahwa perusahaan yang menerima opini audit going
concern terkadang justru harus membeberkan kondisi perusahaan secara lebih luas
untuk memberikan gambaran mengenai kondisi perusahaan. Hal ini dapat digunakan
sebagai salah satu upaya untuk memperkecil risiko saham diperoleh perusahaan.
Sedangkan Nirmalasari (2014) mengatakan hal ini dikarenakan ketika perusahaan yang
menerima opini audit going concern menyajikan terlalu banyak pengungkapan
informasi untuk memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan. Hal tersebut dapat
mengaburkan informasi yang signifikan membuat laporan keuangan sulit ditafsirkan.
4.3.2. Pengaruh debt default terhadap penerimaan opini audit going concern
Hasil dari statistik deskriptif debt default nilai mean lebih besar dari standar
deviasi berarti data dari varibel debt default adalah baik. Data ini diambil dari laporan
keuangan dari Bursa Efek Indonesia perusahaan tambang sektor perusahaan minyak
mentah dan gas alam pada periode 2012-2016. Sedangkan untuk uji partial test diatas
menunjukan bahwa variabel debt default berpengaruh terhadap opini audit going
concern. Hal tersebut ditunjukan dengan hasil signifikan debt default sebesar 0,001
yang lebih kecil dari nilai ketentuan signifikan 0,05.
Debt default adalah kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya
pada saat jatuh tempo. Going concern merupakan keadaan perusahaan yang sedang
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mengalami kondisi keuangan buruk. Maka dalam penelitian ini debt default
berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit going concern. Debt default
merupakan salah satu indikator dari auditor memberikan opini audit going concern.
karena kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajiban akan mempengaruhi
kelangsungan hidup perusahaan dalam beberapa tahun kedepan. Maka sudah pasti,
jika debt default akan mempengaruhi pemberian opini audit going concern. Pratolo dan
Karyanti (2009) menyatakan selain itu juga akan mempengaruhi para investor yang
menginvestasikan uangnya di perusahaan yang mengalami debt default, dengan
demikian kemungkinan opini audit going concern akan dikeluarkan oleh auditor.
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Istiana (2010) oleh
yang didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Januarti dan Praptitorini (2011) dan
Azlina (2012) yang menyatakan bahwa hasil dari penelitiannya variabel debt default
berpengaruh positif terhadap penerimaan opini going concern. Istiana (2010)
mengatakan kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajiban hutang dan atau bunga
pada saat jatuh tempo akan mempengaruhi perusahaan dalam menjalankan usahanya
merupakan indikator yang digunakan oleh auditor dalam menilai kelangsungan opini
audit going concern akan dikeluarkan oleh auditor. Januarti dan Praptitorini (2011)
mengatakan bahwa kegagalan dalam memenuhi kewajiban hutang dan bunga
merupakan indikator going concern yang banyak digunakan oleh auditor dalam menilai
kelangsungan hidup suatu perusahaan. Contohnya dalam krisis, dimulai tahun 1997
terjadi fluktuasi nilai tukar mata uang rupiah. Hal ini mengakibatkan jumlah hutang

62
Pengaruh Disclosure..., Tiara Putri Nadila, Ak.-IBS, 2017

perusahaan dalam mata uang asing meningkat secara signifikan, selain itu banyak
perusahaan yang mengalami rugi operasi, dan realisasi penjualan pun menurun.
Akibatnya keadaan ini mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam memenuhi
kewajiban pokok dan beban bunga serta terjadi rugi selisih kurs dan dampaknya
likuiditas pun terganggu. Sedangkan Azlina (2012) mengatakan bahwa salah satu
faktor yang dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai kelangsungan hidup
perusahaan adalah ketidakmampuan perusahaan untuk melunasi kewajibannya pada
saat jatuh tempo.
4.3.3. Pengaruh opinion shopping terhadap penerimaan opini audit going
concern
Hasil dari statistik deskriptif opinion shopping nilai mean lebih besar dari
standar deviasi berarti data dari varibel opinion shopping adalah baik. Data ini diambil
dari laporan keuangan dari Bursa Efek Indonesia perusahaan tambang sektor
perusahaan minyak mentah dan gas alam pada periode 2012-2016. Sedangkan untuk
uji partial test diatas menunjukan bahwa variabel disclosure tidak berpengaruh positif
terhadap opini audit going concern. Hal tersebut ditunjukan dengan hasil signifikan
disclosure sebesar 0,539 yang lebih besar dari nilai ketentuan signifikan 0,05.
Opinion shopping adalah aktivitas pemilihan pergantian audior untuk
mendukung tujuan keinginan manajemen. Going concern merupakan keadaan
perusahaan yang sedang mengalami kondisi keuangan buruk. Dalam penelitian ini
opinion shopping tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern.
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Hal ini dapat dinyatakan bahwa perusahaan yang mendapat opini audit going concern
tidak mempengaruhi keputusan perusahaan akan melakukan opinion shopping. Jadi
bisa dikatakan bahwa perusahaan tetap percaya dan bersikap profesional memakai jasa
audior yang sudah memberikan opini audit going concern. Azlina (2012) menyatakan
bahwa kondisi di Indonesia lebih sesuai dengan praktik opinion shopping yaitu cara
pertama perusahaan dapat mengancam melakukan pergantian auditor dan auditor
akhirnya mengeluarkan opini audit non going concern untuk mempertahankan
kliennya tersebut.
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Istiana (2010)
yang didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Azlina (2012) dan Kholifah (2015).
Istiana (2010) menyatakan bahwa perusahaan yang mengganti auditor menurunkan
kemungkinan mendapatkan opini audit yang tidak diinginkan, dari pada perusahaan
yang tidak melakukan pergantian auditor. Sedangkan Kholifah (2015) Walaupun
perusahaan sering mengganti auditor setelah menerima opini audit going concern,
masih belum jelas apakah ini mencerminkan praktik opinion shopping. Apalagi masih
besar adanya kemungkinan bahwa opinion shopping justru terjadi pada perusahaan
yang mempertahankan auditor lama. Bukti empiris ini menunjukan indikasi kurangnya
independensi auditor di Indonesia.
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4.4 Implikasi Manajerial
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh disclosure, debt
default dan opinion shopping terhadap penerimaan opini audit going concern (Studi
Pada Perusahaan Minyak Mentah dan Gas Alam yang Terdaftar Di Bursa Efek
Indonesia (BEI) Periode 2012-2016)”. Dari hasil penelitian diperoleh variabel debt
default berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. Dampak bagi
manajemen perusahaan bisa menjadi acuan untuk kehati-hatian dan melakukan
proyeksi analisis keuangannya dengan tepat dan akurat. Dengan melakukan itu
perusahaan akan terhindar dari kegagalan dalam memenuhi kewajibannya pada saat
jatuh tempo. Dampak bagi BOD (Board of Director) adalah dapat menjadi perhatian
BOD dalam mengambil keputusan untuk melakukan pinjaman jangka pendek maupun
jangka panjang untuk membiayai usaha perusahaan. Dampak unuk investor perusahaan
adalah dengan melihat kinerja manajemen perusahaan yang gagal mengatasi
kewajibannya pada jatuh tempo, maka investor akan menarik dananya dari perusahaan
tersebut karena memiliki kekawatiran terhadap perusahaan tersebut akan bangkrut.
Dampak bagi laporan keuangan bisa dilihat dari sisi laporan laba/rugi perusahaan
dalam keadaan harga minyak mentah dunia dari tahun 2012 sampai tahun 2016
mengalami penurunan terus-menerus dapat mengakibatkan perusahaan tersebut
mengalami kerugian karena beban operasionalnya terlalu besar dan tidak sebanding
dengan pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut dari penjualan minyak
mentah. Oleh karena itu, perusahaan harus mengelola biaya operasionalnya dengan
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seefisien mungkin. Sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian yang terlalu besar.
Dan perusahaan tetap dapat membayar kewajibannya dengan tepat waktu atau dapat
memperpanjang hari jatuh tempo pembayaran kewajiban agar perusahaan tidak
mengalami debt default.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti mengenai apakah ada
Pengaruh Disclosure, Debt default, dan Opinion shopping, Terhadap Penerimaan Opini
Audit Going concern (Studi Pada Perusahaan Minyak Mentah dan Gas Alam yang
Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2016). Berdasarkan hasil
penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan:
1. Variabel disclosure (DISC) tidak berpengaruh positif terhadap penerimaan
opini audit going concern;
2. Variabel debt default (DEBT) berpengaruh positif terhadap penerimaan opini
audit going concern;
3. Variabel opinion shopping (OS) tidak berpengaruh positif terhadap penerimaan
opini audit going concern;

5.2. Saran
Saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya dapat menambahkan model variabel
seperti variabel moderasi, variabel intervening dan variabel kontrol. Untuk
penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel independen menjadi lebih
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luas, seperti menambahkan variabel Ukuran Perusahaan, Kinerja Perusahaan,
Strategic Action, Ukuran KAP.
2. Untuk penelitian selanjutnya, dapat memperluas populasi dan sampel yang
akan digunakan dengan minimal 30 perusahaan. Seperti Perusahaan
Manufaktur, Perusahaan Consumer good, perusahaan agriculture.
3. Untuk Perusahaan, perusahaan harus mengelola biaya operasionalnya dengan
seefisien mungkin. Sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian yang terlalu
besar. Dan perusahaan tetap dapat membayar kewajibannya dengan tepat waktu
atau dapat memperpanjang hari jatuh tempo pembayaran kewajiban agar
perusahaan tidak mengalami debt default.

5.3. Keterbatasan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penelitian ini terdapat
keterbatasan adalah sebagai berikut:
1. Penelitian ini masih belum sempurna, hal ini dapat dilihat dari terbatasnya
literatur yang digunakan dalam proses penyusunan skripsi ini.
2. Populasi dan sampel perusahaan ini masih sedikit karena mengunakan
perusahaan sektor pertambangan sub sektor perusahaan minyak mentah dan gas
alam.
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