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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
PENDAHULUAN
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.
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.
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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.
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 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. 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)”.
KAJIAN TEORI
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 tugasnya adalah melakukan penilaian atas laporan keuangan
yang telah dibuat agen yaitu dengan cara memberikan opini audit dan mempertimbangkan
kelangsungan hidup suatu perusahaan.
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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).
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.
Opini Audit Going concern
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. 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.
b. Untuk mencegah agar laporan keuangan tidak menyesatkan karena keadaan-keadaan
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.
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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 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.
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.
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.
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.
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Opinion shopping
Nanda (2015) menyatakan opinion shopping yang didefinisikanoleh oleh SEC (Security and
Exchange Commisions), 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.
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 berturutturut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tahun) buku berturut-turut.)”
PERUMUSAN HIPOTESIS
H1: Disclosure berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern
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 tahunan bagi emiten atau perusahaan publik. Dalam peraturan ini terdapat 33 item
disclosure (Fitriana, 2007). 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.
H2 : Debt default berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern
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. 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
H3: Opinion shopping berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern
Pengukuran opinion shopping menggunakan metode yang diterapkan oleh (Lennox,
2002).Variabel ini menggunakan variabel dummy, angka 1 diberikan kepada perusahaan yang
melakukan pergantian auditor 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. 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 auditor
baru. Sehingga terhindar dari opini audit going concern.
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METODE PENELITIAN
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.
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). Pada penelitian ini,
menggunakan metode penelitian kuantitatif. Untuk menunjang analisis penelitian ini peneliti
mengunakan aplikasi SPSS 23 versi windows, dikarenakan terdapat variabel yang mengunakan
variabel dummy.
MODEL PENELITIAN

Keterangan

α
β1 – β3
DISC
DEBT
OS
e

:
: Opini audit going
concern
: Konstanta
: Koefisien regresi
: Disclosure
: Debt default
:Opinion shopping
: Error

OPERASIONALISASI VARIABEL
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah opini audit going concern. 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. Dan variabel independen dalam penelitian ini adalah Disclosure yang
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 tahunan
bagi emiten atau perusahaan publik. Dalam peraturan ini terdapat 33 item disclosure (Fitriana,
2007), Debt default yang diukur dengan variabel dummy, kode 1 untuk status debt default, dan
kode 0 untuk status tidak debt default, Opinion shopping yang diukur menggunakan variabel
dummy, angka 1 diberikan kepada perusahaan yang melakukan pergantian auditor 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.
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ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Statistik Deskriptif
Tabel 1
Statistik Deskriptif
N

Minimum

Maximum

39

,00

1,00

,5128

,50637

DISC

39

,64

1,00

,9123

,09371

DEBT

39

,00

1,00

,5385

,50504

OS

39

,00

1,00

,7436

,44236

Valid N (listwise)

39

GC

Mean

Std.
Deviation

Sumber: Data olahan SPSS 23, 2017
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. Variabel independen dalam penelitian
ini adalah dislosure. Disclosure merupakan catatan atas pengungkapan dari kelengkapan
informasi dalam 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.
Uji Multikolonearitas
Tabel 2
Correlation Matrix
Constant
DISC
DEBT
OS
Step 1 Constant
1,000
-,976
-,156
-,309
DISC
-,976
1,000
,069
,151
DEBT
-,156
,069
1,000
-,114
OS
-,309
,151
-,114
1,000
Data olahan SPSS 23, 2017
Uji multikolonearitas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara variabel
dependen dan variabel independen. Berdasarkan tabel 2 diatas menunjukan korelasi antar
variabel, syarat untuk menguji multikolinearisme ini adalah dengan melihat koefisien korelasi antar
variabel. setiap koefisien dari variabel independen kurang dari 0.85 maka dapat disimpulkan
bahwa antar variabel independen tidak ada unsur multikolonearitas.
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Overall Test
Tabel 3
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)

Tabel 4
Hasil Overall Model Fot Test 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
36,281
-2,802
,852
2,958
36,281
-2,804
,853
2,959
36,281
-2,804
,853
2,959

Iteration
OS
Step 1 1
,361
2
,580
3
,621
4
,622
5
,622
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)
Dari hasil uji overall fit test dapat dilihat pada tabel 3 dan 4 menunjukan perbandingan
antara nilai -2 log likelihood blok awal dengan -2 log likelihood blok akhir. Dari hasil perhitungan
nilai -2 log likelihood terlihat bahwa 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)
Goodness of Fit
Goodness of fit merupakan pengujian yang dilakukan dengan tujuan untuk menguji
hipotesis nol bahwa data empiris sesuai dengan dengan model.
Tabel 5
Hosmer and Lemeshow’s Test
Step Chi-square
df
Sig.
1
9,038
6
,171
Sumber: Data diolah SPSS 23 (2017)
Dapat dilihat pada tabel 5 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
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Ho 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.
Nagelkerke R Square
Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar keseluruhan variabel
independen mampu menjelaskan variabel dependennya yang terdapat dalam model regresi
logistic
Tabel 6
Nagelkerke R Square
Model Summary
-2 Log
Cox & Snell
Nagelkerke
Step
likelihood
R Square
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)
Dapat dilihat pada tabel 4.8 bahwa nilai Nagelkerke R Square sebesar 0.488. ini
menunjukan bahwa variabel independen dalam 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.
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 7
Classification Plot
Predicted
GC
Observed
Non Going
Going
Percentage
concern
concern
Correct
Step 1 GC
Non Going
15
4
78,9
concern
Going concern
3
17
85,0
Overall Percentage
82,1
a. The cut value is ,500
Sumber: Data diolah SPSS 23 (2017)
Dapat dilihat pada tabel 7 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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Model Persamaan Regresi Logistik
Model Regresi Logistik dapat dibentuk dengan menggunakan besaran nilai parameterparameter regresi logistik ada selanjutnya diinterpretasikan dengan rasio kecenderungan (odds
ratio).
Tabel 8
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
Sumber: Data diolah SPSS 23 (2017)
a

df
1
1
1
1

Sig.
,848
,001
,539
,516

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

Berdasarkan tabel 8, maka model regresi logistik yang terbentuk adalah sebagai berikut:

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 disclosure
menurun satu satuan, maka kecenderungan auditor memberi opini audit going concern akan
meningkat 2.348 kali dengan asumsi variabel lainnya konstan. 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. 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.
Partial Test
Pengujian ini pada dasarnya akan menunjukan seberapa jauh pengaruh suatu variabel
independen secara individul dalam menerangkan variabel dependen secara parsial. 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. Variabel debt default (DEBT) memiliki nilai
signifikan sebesar 0.001. Berdasarkan 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. 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.
Analisis Hasil Pembahasan
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
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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) dan Nirmalasari
(2014)
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 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.
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)
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. 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.
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Istiana (2010) yang didukung
oleh penelitian yang dilakukan oleh Azlina (2012) dan Kholifah (2015).
IMPLIKASI MANAJERIAL
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh disclosure, debt default
dan opinion shopping terhadap penerimaan opini audit going concern (Studi Pada Perusahaan
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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.
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 variabel disclosure
(DISC) dan Variabel opinion shopping (OS) tidak berpengaruh positif terhadap penerimaan opini
audit going concern dan hanya variabel debt default (DEBT) berpengaruh positif terhadap
penerimaan opini audit going concern
KETERBATASAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penelitian ini terdapat keterbatasan adalah
Penelitian ini masih belum sempurna, hal ini dapat dilihat dari terbatasnya literatur yang digunakan
dalam proses penyusunan skripsi ini. Populasi dan sampel perusahaan ini masih sedikit karena
mengunakan perusahaan sektor pertambangan sub sektor perusahaan minyak mentah dan gas
alam.
Saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian ini adalah
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 luas, seperti menambahkan variabel Ukuran
Perusahaan, Kinerja Perusahaan, Strategic Action, Ukuran KAP. Untuk penelitian selanjutnya,
dapat memperluas populasi dan sampel yang akan digunakan dengan minimal 30 perusahaan.
Seperti Perusahaan Manufaktur, Perusahaan Consumer good, perusahaan agriculture. 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.
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