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ABSTRAKSI 

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya, salah 

satunya adalah batu bara. Opini audit going concern merupakan opini yang 

dikeluarkan auditor untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan 

kelangsungan hidupnya. Perusahaan yang menurut pertimbangan auditor terdapat 

keraguan terhadap kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan 

hidupnya, maka akan memperoleh opini audit wajar tanpa pengecualian dengan 

paragraf penjelas mengenai kemampuan suatu usaha dalam mempertahankan 

kelangsungan hidup.  

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis ukuran KAP, 

profitabilitas, dan likuiditas terhadap pemberian opini audit going concern. Objek 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan batubara 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012 - 2014, sedangkan 

metode pemilihan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa ukuran KAP, profitabilitas, dan 

likuiditas secara simultan berpengaruh terhadap opini audit  going concern. Dari 

hasil analisis secara parsial diketahui bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap opini audit going concern. Dan profitabilitas juga tidak 

berpengaruh signifikan terhadap opini audit going concern. Sedangkan variabel 

likuiditas berpengaruh secara signifikan terhadap opini audit going concern. 

Kata kunci : Going Concern, Ukuran KAP, Profitabilitas, Likuiditas. 
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ABSTRACT 

 Indonesia is a country that rich in natural resources, one of which is 

coal. Going concern audit opinion is the opinion issued by the auditor to 

determine whether the company can maintain its viability. Companies that 

according to the auditor’s judgement are doubtful in maintaining their continuity 

of business will obtain unqualified audit opinion with an explanatory paragraph 

regarding the ability of a business to maintain viability. 

 This study was conducted to analyze the influence of firm size of public 

accounting firm, profitability, and liquidity to going concern audit opinion. The 

objects used in this study were coal mining companies listed on the Indonesia 

Stock Exchange (BEI) in 2012-2014, while the sample selection method used was 

purposive sampling. 

 The results showed that firm size, profitability, and liquidity 

simultaneously affect the going concern audit opinion. The analysis also showed 

that in partially firm size of public accounting firm and profitability had no 

significant effect on going concern audit opinion whereas liquidity had significant 

negative  effect on going concern audit opinion. 

 

Keywords: Going Concern, Firm Size of Public Accounting Firm, Profitability, 

Liquidity. 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sejak terjadinya krisis moneter pada tahun 1998 memberikan dampak 

yang signifikan terhadap perkembangan dunia bisnis di Indonesia. Perekonomian 

di Indonesia pada tahun 1998 mengalami keterpurukan, sehingga banyak 

perusahaan yang gulung tikar. Dengan semakin ketatnya persaingan dunia usaha 

saat ini maka setiap perusahaan dituntut untuk lebih bersikap hati - hati dalam 

mengelola usahaya. Sikap hati - hati akan mendrong perusahaan kearah 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Salah satunya tujuan yang paling 

mendasar yang ingin dicapai setiap perusahaan adalah untuk mempertahankan 

kelangsungan hidupnya (going concern). 

Opini audit going concern merupakan opini yang dikeluarkan oleh auditor 

untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan 

hidupnya (SPAP, 2001). Going concern merupakan asumsi dasar dalam 

peyusunan laporan keuangan, suatu perusahaan diasumsikan tidak bermaksud atau 

berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya 

(Standar Akuntansi Keuangan, 2002). Opini audit going concern diberikan auditor 

atas bagian dari dua jenis opini yaitu unqualified opinion with modified wording 

or explanatory paragraph  dan disclaimer audit report. Opini tersebut dikeluarkan 

jika auditor meyakini adanya kesangsian materialitas yang besar dalam suatu 

entitas sehingga auditor meragukan kelangsungan hidup entitas pada masa 

mendatang. 
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Opini audit going concern diyakini dapat mengurangi kekagetan yang 

berhubungan dengan terjadinya kebangkrutan. Chen dan Church pada tahun 1996 

menguji hubungan antara terbitnya opini going concern dan reaksi pasar terhadap 

bankruptcy fillings. Perusahaan yang menerima opini going concern mengalami 

negative excess yang lebih kecil pada periode bankruptcy fillings dibanding 

dengan perusahaan yang menerima opini wajar tanpa pengecualian. Jadi secara 

keseluruhan penelitian oleh Chen dan Church menyimpulkan bahwa opini going 

concern memiliki information value. 

Akan tetapi, suatu kegagalan audit dapat terjadi ketika auditor gagal untuk 

mengeluarkan opini going concern kepada klien yang kemudian mengalami 

kebangkrutan. Walaupun menurut SPAP 2011, SA 300 Seksi 341 mengatakan 

bahwa auditor tidak bertanggungjawab untuk memprediksi kebangkrutan, dan 

bukan berarti kinerja audit tidak memadai dan opini going concern tidak bisa 

dikatakan sebagai alat prediksi kebangkrutan atau opini seorang auditor tidak 

seharusnya dipandang sebagai jaminan mengenai kemampuan entitas dalam 

mempertahankan kelangsungan hidupnya, pemain pasar tetap berharap agar 

auditor memberikan suatu peringatan melalui pengeluaran opini going concern 

kepada perusahaan yang sedang mengalami financial failure, karena opini terebut 

dapat membantu investor dalam pengambilan keputusan investasi. Seperti halnya 

yang terjadi dalam kasus Enron, auditor memberikan opini yang baik terhadap 

kinerja keuangan perusahaan tersebut, tetapi nyatanya di tahun berikutnya Enron 

mengalami kebangkrutan yang merupakan salah satu kebangkrutan terbesar yang 

terjadi di dunia. Hanya, dalam kasus Enron, auditor dari perusahaan Arthur 

Anderson memang tidak independen¸ auditor Arthur Anderson tersebut juga 
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merupakan direktur keuangan Enron yang tentunya dalam hal ini memacu beliau 

untuk melakukan kecurangan-kecurangan untuk menutupi masalah-masalah besar 

yang dihadapi Enron, sehingga pada puncaknya, Enron mengalami kebangkrutan, 

dan juga KAP Arthur Anderson ditutup. 

Menentukan kelangsungan hidup bukanlah perkara yang mudah. Dalam 

penelitian Chow et al., 1987 pemberian opini going concern merupakan tugas 

audit yang paling sulit. Seorang auditor dapat disalahkan ketika ia gagal 

mengeluarkan opini going concern kepada perusahaan yang sesudah itu 

mengalami kebangkrutan, walaupun fungsi audit tersebut telah dilakukan dengan 

baik (Chen dan Church, 1992). Ketika kondisi ekonomi merupakan seseuatu yang 

tidak pasti, para investor mengharapkan auditor memberikan early warning akan 

kegagalan keuangan perusahaan (Chen dan Church 1996). Ada dua penyebab 

munculnya opini going concern. Pertama, adanya masalah self-fulfilling prophecy 

yang mengakibatkan audior enggan mengungkapkan status going concern yang 

muncul ketika auditor khawatir bahwa opini going concern yang dikeluarkan 

dapat mempercepat kegagalan perusahaan yang bermasalah (Venuti, 2007 dalam 

Januarti, 2007). Kedua, prosedur penentuan status going concern tidak terstruktur 

(Joanna, 1994 dalam Jauarti, 2007). Dalam mengeluarkan opini audit suatu 

perusahaan, auditor juga memperhatikan mengenai profitabilitas dan likuiditas 

perusahaan tersebut. Likuiditas menunjukan bahwa suatu perusahaan mampu 

membayar kewajiban jangka pendek mereka dengan alat – alat likuid yang 

dimiliki perusahaan (Hani, 2011). Profitabiltas perusahaan adalah salah satu cara 

untuk menilai secara tepat sejauh mana tingkat pengembalian yang akan didapat 

investor dari aktivitas investasinya. Investor memiliki sejumlah harapan atas 
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sejumlah pengembalian dari investasi (Muhammad, 2007 dalam Endra, 2013).  

Profitabilitas dalam penelitian ini diproksikan dengan Return On Asset (ROA). 

ROA menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan 

menggunakan total aset atau total aktiva yang dimiliki perusahaan dalalm periode 

tertentu. 

Selain ditentukan oleh kelancaran usaha yang didasarkan pada analisis 

laporan keuangan,  ukuran kantor akuntan publik (KAP) juga mempengaruhi 

auditor dalam mengeluarkan opini audit going concern. Muchler et al., (1997) 

dalam Setyarno et al., (2006), menemukan bukti bahwa KAP besar (Big 6) lebih 

cenderung untuk mengeluarkan opini audit going concern pada perusahaan yang 

mengalami kesulitan keuangan dibandingkan dengan KAP Kecil (non-Big 6). 

KAP besar dapat menyediakan kualitas audit yang lebih baik dibanding KAP 

kecil, termasuk dalam pengungkapan masalah going concern. 

Dampak negatif yang ditimbulkan akibat diterbitkan opini going concern 

terhadap perusahaan adalah turunnya harga saham, kesulitan dalam meningkatkan 

modal  pinjaman, ketidakpercayaan investor, kreditur, pelanggan, dan karyawan 

terhadap manajemen perusahaan. Hilangnya kepercayaan publik terhadap citra 

perusahaan dan manajemen perusahaan tersebut akan memberi imbas yang sangat 

signifikan terhadap keberlajutan bisnis perusahaan ke depannya (Endra, 2013). 

Berdasarkan penelitian Endra (2013) menyatakan bahwa variabel 

profitabilitas berpengaruh negatif terhadap opini audit going concern artinya 

semakin besar profitabilitas perusahaan maka semakin kecil profitabilitas 

mendapatkan opini audit going concern, variabel likuiditas berpengaruh negatif 

terhadap opini audit going concern, artinya semakin kecil likuiditas perusahaan 
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maka semakin besar profitabilitas mendapatkan opini audit going concern. 

Sedangkan variabel pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif terhadap opini 

audit going concern artinya perusahaan yang mengalami pertumbuhan perusahaan 

yang negatif maka semakin besar profitabilitas mendapatkan opini audit going 

concern. 

Berdasarkan penelitian Aquariza (2012) menyatakan bahwa variabel opini 

tahun sebeumnya dan solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap pemberian 

opini audit going concern, sedangkan variabel kualitas auditor, profitabilitas, 

likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberian opini audit going 

concern.  

Berdasarkan penelitian Sudarno (2012) menyatakan bahwa variabel rasio 

profitabilitas, rasio nilai pasar, opini audit tahun lalu, auditor client tenure, 

opinion shopping berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit going 

concern, sedangka variabel rasio likuiditas, rasio aktivitas, leverage, pertumbuhan 

penjualan, ukuran perusahaan, reputasi KAP, audit lag tidak berpengaruh 

signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern. 

Berdasarkan penelitian Ira (2012) menyatakan bahwa variabel 

profitabilitas, likuiditas, pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif terhadap 

opini audit going concern, sedangkan variabel ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap opini audit going concern. Berdarkan penelitian 

Hani (2011) menyatakan bahwa quick ratio, return on assets, interest margin of 

loans berpengaruh signifikan terhadap opini audit, sedangkan banking ratio, 

capital ratio, capital adequency ratio tidak signifikan terhadap opini audit. 
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Berdasarka Rezkhy (2011) menyatakan bahwa variabel kualitas auditor 

dan solvabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhdapap opini going concern, 

variabel profitabilitas berpengaruh negatif dan sigifikan terhadap opini going 

concern. Sedangkan variabel likuiditas berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap opini audit going concern. 

Berdasarkan penelitian Rahmi (2010) menyatakan bahwa variabel rasio 

likuiditas, rasio leverage, dan rasio profitabilitas berpengaruh positif terhadap 

opini audit going concern artinya tidak memberikan masalah yang cukup berarti. 

Berdasarkan penelitian Yulius (2009) menyatakan bahwa variabel kondisi 

keuangan perusahaan, return on assets, debt to total assets, opini audit tahun 

sebelumnya berpengaruh positif terhadap pemberian opini audit going concern, 

sedangkan variabel current ratio, quick ratio cash flow from operations, debt to 

equity, long term debt to total assets, kualitas audit, debt default, opinion 

shopping berpengaruh negatif terhadap pemberian opini audit going concern. 

Berdasarkan penelitian Januarti (2008) menyatakan bahwa variabel rasio 

likuiditas, opini audit tahun sebelumnya, audit lag berpengaruh signifikan 

terhadap pengeluaran opini audit going concern. Sedangkan variabel rasio 

profitabilitas, rasio aktivitas, rasio leverage, rasio pertumbuhan penjualan, rasio 

nilai pasar, ukuran perusahaan, reputasi KAP, auditor clien tenure tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran opini audit going concern. 

Berdasarkan Adhyatma Hasbi (2013) menunjukkan bahwa opini auditor 

tahun sebelumnya dan debt default berpengaruh positif terhadap penerimaan opini 

audit going concern, sedangkan kondisi keuangan berpengaruh negatif. Ukuran 
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kantor akuntan publik tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going 

concern.  

Berdasarkan penelitian  Nurul Ardiani, Emrinaldi Nur DP dan Nur Azlina 

(2012) menunjukkan bahwa disclosure, ukuran KAP dan debt default berpengaruh 

signifikan pada penerimaan opini audit going concern. Sementara yang lain (audit 

tenure, opinion shopping dan kondisi keuangan), tidak mempengaruhi secara 

signifikan pada penerimaan opini audit going concern. 

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yag dilakukan oleh 

Rezkhy Noverio pada tahun 2011 yang merupakan mahasiswa Universitas 

Diponegoro yang berjudul “Analisis Pengaruh Kualitas Auditor, Profitabilitas, 

Likuiditas, dan Solvabilitas Terhadap Opini Going Conern Pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian terdahulu yang pertama adalah penelitian ini menggantikan 

variabel kualitas auditor dengan ukuran kantor akuntan publik (KAP). Lalu 

perbedaan kedua penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada 

penelitian sebelumnya meneliti pada perusahaan manufaktur sedangkan dalam 

penilitian ini dilakukan pada perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan perusahaan pertambangan batubara yang 

terdaftar di BEI dikarenakan kondisi perusahaan pertambangan batubara yang 

kian melemah. Berikut adalah grafik pergerakan harga batubara: 
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Sumber: www.sahamok.com 

Dengan melihat harga batubara yang mengalami penurunan beberapa 

tahun belakangan ini, dapat mengakibatkan pengelolaan batubara yang terhambat 

dan juga pemberhentian tenaga kerja besar-besaran dan bahkan mengakibatkan 

penutupan perusahaan pertambangan batubara karena tidak dapat mengimbangi  

kondisinya. Berikut adalah harga dan kinerja dari perusahaan pertambangan 

batubara untuk tahun 2012: 

 

Sumber: www.apbi-icma.org 

 Maka dengan kondisi perkembangan perusahaan pertambangan batubara 

yang menurun, maka dari itu perlu dilihat keberlangsungan hidup (going concern) 

dari perusahaan pertambangan batubara tersebut. Terdapat sebanyak  22 

perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang 

Gambar 1.0.1 Pergerakan Harga Batu Bara 

Tabel 1.1 Perbandingan Indeks Harga Dan Kinerja Perusahaan Batubara 
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akan penulis teliti sebagai objek. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh 

Ukuran KAP, Profitabilitas, dan Likuiditas Terhadap Opini Audit Going 

Concern pada Perusahaan Pertambangan Batubara yang Terdaftar di BEI”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka masalah dalm 

penelitian ini dirumuskan sebgai berikut: 

1. Apakah ukuran KAP mempengaruhi penerimaan opini audit going 

concern pada perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di BEI? 

2. Apakah profitabilitas mempengaruhi penerimaan opini audit going 

concern pada perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di BEI? 

3. Apakah likuditas mempengaruhi penerimaan opini audit going concern 

pada perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di BEI? 

4. Apakah ukuran KAP, profitabilitas, dan likuiditas secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern pada 

perusahaan pertambangan batubara yang Terdaftar di BEI? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah menunjukan pada apa yang akan diperoleh 

atau dicapai penulis. Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh ukuran KAP terhadap pemberian opini audit 

going concern pada perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di 

BEI.  
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2. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap pemberian opini audit 

going concern pada perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di 

BEI.  

3. Untuk menganalisis pengaruh likuiditas terhadap pemberian opini audit 

going concern pada perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di 

BEI.  

4. Untuk menganalisis pengaruh Ukuran KAP, profitabilitas, dan likuiditas 

secara bersama-sama terhadap pemberian opini audit going concern pada 

perusahaan pertambangan batubara yang Terdaftar di BEI. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi pengembangan teori dan pengetahuan dibidang akuntansi, terutama 

yang berkaitan dengan opini audit going concern. 

2. Bagi praktisi akuntan publik terutama bagi auditor dalam memberikan 

penilaian keputusan opini audit yang mengacu pada kelangsungan hidup 

(going concern) perusahaan di masa yang akan datang. Hal ini dengan 

memperhatikan kodisi keuangan dan non keuangan pada perusahaan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Untuk lebih mudah dalam memahami penelitian ini, maka penelitian disusun 

sesuai dengan sistematika sebagai berikut: 

 

 

 

Analisis Pengaruh..., Amiko Putri Junitasari, Ak.-IBS, 2016



11 

 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II: TINJAUAN TEORI 

Bab ini berisi teori-teori yang mencakup gambaran umum bank yang 

melakukan penyaluran dananya dengan kredit yang terdiri dari macam-macam 

jenis kredit, tujuan kredit, unsur-unsur kredit, dan prinsip-prinsip kredit. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi objek penelitian, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi 

penyaluran kredit pada bank devisa. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi hasil penelitian sample, pengujian sample dengan 

pembahasan berdasarkan data yang telah diperoleh untuk mengetahui faktor mana 

yang sangat berpengaruh dalam penyaluran kredit. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan atas penelitian yang dilakukan, keterbatasan 

penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB II  

 TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

Dalam landasan teori ini dijelaskan mengenai teori yang mendasari atau 

mendukung perumusan hipotesis dalam penelitian ini, selain itu juga deskripsi 

dari variabel-variabel yang terdapat di dalam penelitian ini. Masing-masing 

penjelasannya adalah dibawah ini. Hipotesis merupakan pernyataan singkat yang 

disimpulkan dari telaah pustaka (yaitu landasan teori dan penelitian terdahulu) 

serta merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti. 

2.1.1 Teori Agensi 

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan sebagai 

suatu kontrak di bawah satu atau lebih principal yang melibatkan agent untuk 

melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan melakukan pendelegasian 

wewenang pengambilan keputusan kepada agent. Teori agensi mendasarkan 

hubungan kontrak antara pemilik (principal) dan manajer (agent) sulit tercipta 

karena adanya kepentingan yang saling bertentangan (conflict of interest). 

Perbedaan kepentingan antara principal dengan agent dapat menimbulkan 

permasalahan yang dikenal dengan asimetri informasi (asymetri information). 

Keadaan asimetri informasi terjadi ketika adanya distribusi informasi yang 

tidak sama antara principal dan agent. Baik principal maupun agent diasumsikan 

mempunyai rasionalisasi ekonomi dan semata-mata mementingkan 

kepentingannya sendiri. Agent mungkin akan takut mengungkapkan informasi 
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yang tidak diharapkan oleh principal, sehingga terdapat kecenderungan untuk 

memanipulasi laporan keuangan tersebut. 

  Akibat adanya asimetri informasi ini dapat menimbulkan permasalahan, 

masalah timbul ketika banyak terjadi kegagalan audit (audit failures) menyangkut 

opini going concern (Mayangsari, 2003). Beberapa penyebabnya antara lain, 

masalah selffulfilling prophecy yang mengakibatkan auditor  enggan 

mengungkapkan status going concern dalam laporan audit. Hal ini karena adanya 

kekhawatiran auditor tentang akibat opini going concern yang justru dapat 

mempercepat kegagalan perusahaan yang bermasalah. Namun dilain pihak, opini 

going concern yang diungkapkan dengan segera dapat mempercepat upaya 

penyelamatan perusahaan yang bermasalah. Masalah kedua yang menyebabkan 

kegagalan audit (audit failures) adalah tidak terdapatnya prosedur penetapan 

status going concern yang terstruktur (Joanna, 1994). Dengan demikian, hampir 

tidak ada panduan yang jelas atau hasil penelitian yang tersedia untuk dapat 

dijadikan acuan dalam menentukan opini going concern. Karena itu pemberian 

status going concern bukanlah suatu tugas yang mudah. 

 

2.1.2. Audit  

A. Pengertian Audit 

 Auditing adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan 

menilai bukti-bukti secara objektif, yang berkaitan dengan asersi-asersi 

tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk menentukan 

tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah 

ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang 
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berkepentingan (Mayangsari dan Wandanarum, 2013). Menururt  Agusti dan 

Pertiwi (2013), audit merupakan suatu proses untuk mengurangi 

ketidakselarasan informasi yang terdapat antara manajer dan pemegang 

saham. Untuk itu diperlukan pihak ketiga (Akuntan Publik) yang dapat 

memberi keyakinan kepada investor dan kreditor bahwa laporan keuangan 

yang disajikan oleh manajemen dapat dipercaya. Sedangkan menurut Agoes 

(2012 ; 4) auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan 

sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang 

telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-

bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat 

mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Auditing didefinisikan 

sebagai proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti mengenai informasi 

untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi 

tersebut dengan kriteria yang telah dibuat (Arens, 2014). 

Dalam Mayangsari dan Wandanarum (2013) mengatakan bahwa perlunya 

dilakukan auditing atas laporan keuangan dapat dilihat lebih lanjut pada 

kondisi berikut ini: 

1. Pertentangan Kepentingan (Conflict of Interest) 

Banyak pengguna (user) laporan keuangan yang memberikan perhatian 

tentang adanya pertentangan kepentingan aktual ataupun potensial 

antara mereka sendiri dan manajemen perusahaan atau pemerintah. 

Kekhawatiran ini berkembang menjadi ketakutan bahwa laporan 

keuangan dengan data yang menyertai telah disusun sedemikian rupa 

oleh manajemen sehingga menjadi bias untuk kepentingan manajemen 
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perusahaan atau pemerintah. Oleh karena itu, para pengguna laporan 

keuagan mencari keyakinan dari akuntan publik atau auditor 

independen bahwa informasi tersebut bebas dari bias untuk 

kepentingan manajemen dan netral untuk kepentingan untuk pengguna 

laporan keuangan.  

2. Konsekuensi (Consequence) 

Laporan keuangan yang diterbitkan menyajikan informasi penting, dan 

dalam beberapa kasus, merupakan satu-satunya sumber informasi yang 

dipakai untu membuat keputusan investasi yang signifikan, 

peminjaman, dan keputusan lainnya. 

3. Kompleksitas (complexity) 

bDengan meningkatnya tingakt kompleksitas, maka risiko salah 

interpretasi dan risiko timbulnya kesalahan yang tidak di sengaja juga 

ikut meningkat. Para pengguna merasa semakin sulit atau bahkan 

mustahil untuk mengevaluasi sendiri mutu laporan keuangan, maka 

mereka mengandalkan akuntan publik atau auditor independen untuk 

menilai mutu informasi yang dimuat dalam laporan keuangan.  

4. Keterpencilan (Remoteness) 

Para pengguna laporan keuangan menganggap tidak praktis lagi untuk 

mencari akses langsung pada catatan akuntasi utama guna 

melaksanakan sendiri verifikasi atas asersi laporan keuangan, karena 

adanya faktor jarak, waktu, dan biaya. Daripada mempercayai mutu 

data keuangan begitu saja, sekali lagi para pengguna lebih 

mengandalkan laporan akuntan publik atau auditor independen untuk 
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memenuhi kebutuhannya. Empat kondisi di atas secara bersama-sama 

membetuk adanya risiko informasi (information risk), yaitu risiko 

bahwa laporan keuangan mungkin tidak benar, tidak lengkap, atau 

bias. Oleh karna itu, dapat dikatakan bahwa auditor laporan keuangan 

dapat meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dengan cara 

menekan risiko informasi. 

 Sejak 1 Januari 2013, standar auditing Indonesia berubah menjadi standar 

auditing internasional atau International Standar of Auditing (ISA), yaitu 

audit berbasis risiko. Tuanakotta (2013) ; prosedur audit berbasis ISA 

menekankan terhadap aspek risiko, sejak auditor mempertimbangkan untuk 

menerima atau menolak suatu entitas dalam penugasan auditnya sampai 

sesudah laporan yang berisi opini diterbitkan. Perbedaan utama ISA dan 

standar terdahulu ialah tekanan pada berpikir kritis. Risiko audit adalah risiko 

memberikan opini audit yang tidak tepat atas laporan keuangan yang disalah 

sajikan secara material. 

 

Tabel 2.1 Risiko Audit 

Risiko Sifat Sumber 

Inherent Risk (Risiko Bawaan) 

dan Control Risk (Risiko 

Pengendalian) 

Laporan keuangan mungkin / 

berpotensi mengandung salah 

saji yang material. 

Tujuan/operasi entitas dan 

rancangan/implementasi 

pengendalian internal oleh 

manajemen 

Detection Risk (Risiko 

Pendeteksian) 

Auditor mungkin gagal 

mendeteksi salah saji yang 

material dalam laporan 

keuangan. 

Sifat dan luasnya prosedur 

audit yang dilaksanakan 

auditor. 

Sumber: Tuanakotta, 2013 
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B. Jenis-jenis Audit 

Menurut Sukrisno Agoes (2012) Ditinjau dari luasnya pemeriksaan, audit 

bisa dibedakan atas :  

1. Pemeriksaan Umum (General Audit) Suatu pemeriksaan umum atas 

laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP independen dengan 

tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan 

keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan tersebut harus sesuai 

dengan standar Professional Akuntan Publik dan memperhatikan kode 

etik akuntan Indonesia, aturan etika KAP yang telah disahkan Ikatan 

Akuntan Indonesia serta standar pengendalian mutu. 

2. Pemeriksaan Khusus (Special Audit) Suatu pemeriksaan terbatas 

(sesuai dengan permintaan Auditee) yang dilakukan oleh KAP yang 

independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu 

memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara 

keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos atau masalah 

tertentu yang diperiksa, karena prosedur audit yang dilakukan juga 

terbatas. 

Dalam Sukrisno Agoes ( 2012) Ditinjau dari jenis pemeriksaan, audit bisa 

dibedakan atas: 

1. Management Audit (Operational Audit) 

Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, 

termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah 
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ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan 

operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. 

Pengertian efisien disini adalah, dengan biaya tertentu dapat mencapai 

hasil atau manfaat yang telah ditetapkan atau berdaya guna. Efektif 

adalah dapat mencapai tujuan atau sasaran sesuai dengan waktu yang 

telah ditentukan atau berhasil/dapat bermanfaat sesuai dengan waktu 

yang telah ditentukan. Ekonomis adalah dengan pengorbanan yang 

serendah-rendahnya dapat mencapai hasil yang optimal atau 

dilaksanakan secara hemat.  

2. Pemeriksaan Ketaatan (Compliance Audit) 

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan 

sudah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang 

berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan 

(manajemen, dewan komisaris) maupun pihak eksternal (Pemerintah, 

Bapepam, Bank Indonesia, Direktorat Jendral Pajak, dan lain-lain). 

Pemeriksaan bisa dilakukan oleh KAP maupun bagian internal audit 

3. Pemeriksaan Intern (Internal Audit)  

Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, 

baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, 

maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah 

ditentukan. Pemeriksaan umum yang dilakukan internal auditor 

biasanya lebih rinci dibandingkan dengan pemeriksaan umum yang 

dilakukan oleh KAP. Internal auditor biasanya tidak memberikan 
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opini terhadap kewajaran laporan keuangan, karena pihak-pihak diluar 

perusahaan menganggap bahwa internal auditor, yang merupakan 

orang dalam perusahaan, tidak independen. Laporan internal auditor 

berisi temuan pemeriksaan (audit finding) mengenai penyimpangan 

dan kecurangan yang ditemukan, kelemahan pengendalian intern, 

beserta saran-saran perbaikannya (recommendations). 

4. Computer Audit  

Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data 

akuntansinya dengan menggunakan Electronic Data Processing (EDP) 

sistem. 

2.1.3. Auditor 

A. Pengertian Auditor 

Auditor adalah seseorang yang melakukan kegiatan auditing sebagai 

profesinya mengandalkan keahlian dalam pemeriksaan laporan keuangan 

untuk menghasilkan temuan-temuan mengenai ketidakwajaran dengan bukti 

yang kuat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Arens (2014) 

auditor adalah seseorang yang menyatakan pendapat atas kewajaran dalam 

semua hal yang material, posisi keuangan hasil usaha dan arus kas yang 

sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia. 

Ditinjau dari sudut profesi akuntan publik, auditor adalah pemeriksaan 

(examination) secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau 

organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan 

tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi 
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keuangan dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut (Mulyadi, 

2002). 

Auditor dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu (Arens, 2011): 

1. Auditor Independen 

Auditor independen adalah auditor profesional yang menyediakan 

jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas 

laporan 11 keuangan yang dibuat oleh kliennya. Audit tersebut 

umumnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai 

informasi keuangan.  

2. Auditor Pemerintah 

Auditor pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi 

pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas 

pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi 

pemerintah atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada 

pemerintah.  

3. Auditor Intern 

Auditor intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan 

(perusahaan negara atau swasta) yang tugas pokoknya adalah 

menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh 

manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya 

penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan 

efektivitas kegiatan organisasi serta menentukan keandalan informasi 

yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi. 
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B. Peran dan Tanggung Jawab Auditor 

Menurut SA Seksi 110 (2001) yang mengatur mengenai tanggung jawab 

dan fungsi auditor independen berkaitan dengan audit atas laporan keuangan 

perusahaan, bahwa auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan 

melaksanakan audit guna memperoleh keyakinan memadai tentang apakah 

laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh 

kekeliruan atau kecurangan. Kebutuhan akan laporan keuangan tidak lagi 

hanya disediakan untuk manajemen dan banker, namun telah meluas kepihak-

pihak lain seperti pemerintah, investor, kreditur dan pemegang saham. Oleh 

karena itu, perusahaan harus membuat laporan keuangan yang transparan, 

akurat, tepat waktu dan tidak menyimpang dari prinsip akuntansi berterima 

umum. 

Tanggungjawab auditor  tentunya dalam rangka untuk menilai kewajaran 

laporan keuangan dari salah saji secara material yang sesuai dengan prinsip 

akuntansi yang berterima umum, standar audit dan kode etik akuntan. Apabila 

terjadi pelanggaran atau penyimpangan terhadap etika profesi seperti yang di 

syaratkan dalam standar audit dan kode etik akuntan berarti auditor kurang 

menunjukkan atau tidak memiliki idealisme yaitu sebagai sikap yang 

dependen. 

Setidaknya auditor harus bertanggung jawab kepada klien dan pihak ketiga  

atau secara khusus kepada (Arens, 2011): 

1. Pihak khusus (parties in privity) seperti klien. 

2. Pihak yang diuntungkan (primary beneficiaries) seperti direktur. 
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3. Pihak-pihak terbatas (foreseen and limited classes) seperti pihak-

pihak yang memerlukan laporan audit dalam melakukan bisnis. 

4. Pihak-pihak foreseeable (foreseeable parties) seperti investor. 

5. Peran dan tanggung jawab auditor diatur dalan Standar Profesi 

Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi 

Indonesia ataupun Statemen Auditing Standarts Board (ASB). 

Peran dan tanggung jawab auditor sebagai berikut (Mulyadi, 2002): 

1. Tanggung jawab mendeteksi dan melaporkan kecurangan (frand), 

kekeliruan dan ketidak beresan. 

Dalam SPAS seksi 316 pendeteksian terhadap kekeliruan dan ketidak 

beresan dapat berupa kekeliruan pengumpulan dan pengelolaan data 

akuntansi, kesalahan estimasi akuntansi, kesalahan penafsiran prinsip 

akuntansi tantang jumlah, klasifikasi dan cara penyajian, penyajian 

laporn keuangan yang menyesatkan serta penyalah gunaan aktiva. 

2. Tanggung jawab mempertahankan sikap independensi dan konflik. 

SPAP seksi 220 harus bersikap jujur, bebas dari kewajiban klien dan 

tid meak mempunyai kepentingan dengan klien baik terhadap 

manajemen maupun pemilik. Disamping itu sikap mempertahankan 

tindakan independensi dan penuh intregitas serta bebas dari hubungan 

hubungan tertentu dalam wujud mempertahankan fakta (independent 

in fact) dan menghindari pihak luar merugikan sikap independensinya 

(independent in appearasce). 

3. Tanggung jawab mengkonfirmasikan informasi yang berguna tentang 

sifat dan hasil proses audit. 
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SPAP seksi 341 menyatakan bahwa hasil evaluasi yang 

dilakukan,mengindikasikan adanya ancaman terhadap kelangsungan 

hidup perusahaan, auditor wajib mengevaluasi rencana manajemen 

untuk memperbaiki kondisi tersebut. Bila ternyata tidak memuaskan, 

auditor boleh tidak memberikan pendapat dan perlu diungkapkan. 

4. Tanggung jawab menemukan tindakan melanggar hukum dari klien. 

C. Opini Auditor 

Opini Audit adalah laporan yang diberikan seorang akuntan publik 

terdaftar sebagai hasil penilaiannya atas kewajaran laporan keuangan yang 

disajikan perusahaan (Ardiyos, 2010). Dalam SPAP (2011) tujuan audit 

laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk 

menyatakan pendapat tentang kewajaran dalam semua hal yang material, 

posisi keuangan, hasil usaha, peruabahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan 

prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Laporan auditor 

merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan pendapatnya atau apaila 

mengharuskan, untuk menyatakan tdak memberikan pendapat. Baik dalam 

hal auditor menyatakan pendapat maupun menyatakan tidak memberikan 

pendapat, ia harus menyatakan apakah auditnya telah dilaksanakan 

berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. 

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) mengharuskan dibuatnya 

laporan audit setiap kali kantor akuntan publik dikaitkan dengan laporan 

keuangan. Auditor mempunyai tanggung jawab untuk menilai apakah 

terdapat kesangsian besar terhadap suatu entitas bisnis dalam 

mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode waktu yang pantas 
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(SPAP, 2011). Laporan audit sangatlah penting dalam suatu audit karena 

laporan tersebut menginformasikan kepada pemakai informasi tentang apa 

yang dilakukan auditor dan kesimpulan yang diperolehnya. Opini auditor 

merupakan bagian dari laporan audit yang merupakan informasi utama dari 

laporan audit. Opini audit diberikan oleh auditor melalui beberapa tahap audit 

sehingga auditor dapat memberikan kesimpulan atas opini yang harus 

diberikan atas laporan keuangan yang diauditnya (Widodo, 2011). 

Berdasarkan SPAP SA 500 Seksi 508 tentang Laporan Auditor atas 

Laporan Keuangan Auditan tahun 2011 dan  penjelasan yang terdapat pada 

buku Arens tahun 2014, terdapat lima opini yang dapat dikeluarkan oleh 

Auditor dalam laporan audit: 

a. 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 prisip akuntansi yang berterima 

umum, dan tidak terdapat kondisi atau keadaan tertentu yang memerlukan 

bahasa penjelasan. Ini adalah pendapat yang dinyatakan dalam laporan 

audit bentuk baku. 

b. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang 

ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku (Unqualified opinion with 

explanatory paragraph or modified wording) 

(1) Pendapat ini diberikan apabila audit telah dilaksanakan atau  

diselesaikan sesuai dengan standar auditing penyajian laporan 

keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, tetapi 
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terdapat keadaan atau kondisi tertentu yang memerlukan bahasa 

penjelas, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa 

pengecualian atas laporan keuangan auditan. Kondisi atau keadaan 

yang memerlukan bahasa tambahan penjelas antara lain, pendapat 

auditor sebagian besar didasarkan atas laporan independen lainnya. 

Auditor harus menjelaskan hal ini dalam paragraf pengantar untuk 

menegaskan pemisahan tanggungjawab dalam pelaksanaan audit. 

(2)  Adanya penyimpangan dari prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh 

IAI. Penyimpangan tersebut adalah penyimpangan yang terpaksa 

dilakukan agar tidak menyesatkan pemakaian laporan keuangan 

auditan. Auditor harus menjelaskan penyimpangan yang dilakukan 

berikut taksiran pengaruh maupun alasannya penyimpangan dilakukan 

dalam suatu paragraf khusus. 

(3)  Laporan keuangan dipengaruhi oleh ketidak pastian yang material. 

(4)  Auditor meragukan kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan 

kelangsungan hidupnya. 

(5) Auditor menemukan adanya suatu perubahan material dalam 

penggunana prinsip dan metode akuntansi. 

c. 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 : 
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(1)  Tidak ada bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan 

lingkup audit yang material tetapi tidak mempengaruhi laporan 

keuangan secara keseluruhan. 

(2)  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. 

(3)  Auditor harus menjelaskan alasan pengecualian dalam satu paragraf 

terpisah sebelum paragraf pendapat. 

d. Pendapat tidak wajar (adverse) 

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 

menyebakan pendapat diberikan terhadap laporan keuangan. Penjelasan 

tersebut harus dinyatakan dalam paragraf terpisah sebelum paragraf 

pendapat. 

e. Pernyataan tidak memberikan pendapat ( disclaimer of opinion atau no 

opinion ). 

Pernyatan auditor untuk tidak memberikan pendapat ini layak diberikan 

apabila : 

(1). Ada pembatas lingkup audit yang sangat material baik oleh klien 

maupun karena kondisi teretntu. 
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(2). Auditor tidak independen terhadap klien. Pernyataan ini tidak dapat 

diberikan apabila auditor yakin bahwa terdapat penyimpangan yang 

material dari prinsip akuntansi yang berlaku umum. Auditor tidak 

diperkenankan mencantumkan paragraf lingkup audit apabila ia 

menyatakan untuk tidak memberikan pendapat. Ia harus menyatakan 

alasan mengapa auditnya tidak berdasarkan standar auditing yang 

ditetapkan IAI dalam satu paragraf khusus sebelum paragraf pendapat. 

2.1.4 Going Concern 

A. Pengertian Going Concern 

Going concern adalah kelangsungan hidup suatu badan usaha, dengan 

adanya going concern maka suatu badan usaha dianggap mampu 

mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu panjang dan tidak 

akan dilikuidasi dalam jangka waktu pendek. Perusahaan yang menurut 

pertimbangan auditor terdapat keraguan terhadap kemampuan perusahaan 

dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka akan memperoleh 

opini audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas mengenai 

kemampuan suatu usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidup (SPAP, 

2011). 

Menurut Ardiyos (2010:467), going concern adalah asumsi bahwa suatu 

perusahaan akan cukup lama menggunakan suatu aktiva dan menghasilkan 

keuntungan dari aktiva tersebut, kecuali jika terdapat bukti-bukti yang 

bertentangan. Menurut Surbakti (2011) going concern adalah kelangsungan 

hidup suatu entitas. Dengan adanya going concern maka suatu entitas 
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dianggap akan mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka 

panjang atau tidak akan dilikuidasi dalam jangka pendek. 

Lenard et al., (2000) menyatakan bahwa going concern sebagai asumsi 

bahwa perusahaan dapat mempertahankan hidupanya (going concern) secara 

langsung akan mempengaruhi laporan keuangan. Laporan keuangan yang 

disiapkan pada asumsi bahwa perusahaan tidak going concern. Laporan 

keuangan yang disampaikan pada dasar going concern akan mengasumsikan 

bahwa perusahaan akan bertahan melebihi jangka waktu pendek. 

Going concern dipakai sebagai asumsi dalam pelaporan keuangan 

sepanjang tidak terbukti adanya informasi yang menunjukkan yang 

berlawanan. Biasanya informasi yang secara signifikan dianggap berlawanan 

dengan asumsi kelangsungan hidup suatu usaha adalah berhubungan dengan 

ketidak mampuan suatu uasaha dalam memenuhi kewajiban pada saat jatuh 

tempo tanpa melakuakan penjualan sebagian besar aktiva kepada pihak luar 

melalui bisnis biasa, restrukturasi tentang, perbaikan operasi yang dipaksakan 

dari luar dan kegiatan serupa yang lain (PSA No 30).  

 

B. Opini Audit Going Concern 

Dalam SPAP No.30 Seksi 341 (2011), opini audit going concern 

merupakan opini yang dikeluarkan auditor untuk memastikan apakah 

perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Bagi pengguna 

laporan keuangan pemberian opini audit going concern sangat berguna dalam 

membuat keputusan yang tepat untuk berinvestasi, karena ketika investor 

akan melakukan investasi pada suatu perusahaan maka investor perlu untuk 
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mengetahui kondisi keuangan perusahaan tersebut, terutama yang 

menyangkut dengan kelangsungan hidup (going concern) perusahaan 

tersebut. Begitu pula bagi kreditor dalam mengambil keputusan untuk 

memberikan fasilitas kredit, kreditor harus mengatahui keadaan suatu 

perusahaan sebelum memberikan kreditnya kepada perusahaan tersebut. 

Para pemakai laporan keuangan merasa bahwa pengeluaran opini audit 

going concern ini sebagai pediksi kebangkrutan suatu perusahaan. Maka 

auditor harus bertanggungjawab terhadap opini audit going concern yang 

dikeluarkannya, karena akan mempengaruhi keputusan para pemakai laporan 

keuangan (Setiawan, 2006). 

PSA 29 paragraf 11 menyatakan bahwa keragu-raguan yang besar tentang 

kemampuan satuan usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya 

(going concern) merupakan keadaan yang mengharuskan auditor 

menambahkan paragraf penjelas (atau bahasa penjelas lainnya) dalam laporan 

audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapatan wajar tanpa pengecualian 

(unqualified opinion), yang dinyatakan oleh auditor. Arens (1997) 

menyatakan beberapa faktor yang menimbulkan ketidakpastian mengenai 

kelangsungan hidup peusahaan adalah: 

a. Kerugian usaha yang besar secara berulang atau kekurangan modal kerja. 

b. Ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya pada saat 

jatuh tempo dalam jangka pendek. 

c. Kehilangan pelanggan utama, terjadinya bencana yang tidak diasuransikan 

seperti gempa bumi atau banjir atau masalah perburuan yang tidak biasa. 
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d. Perkara pengadilan, gugatan hukum atau masalah serupa yang sudah 

terjadi yang dapat membahayakan kemampuan perusahaan untuk 

beroperasi. 

Menurut IPSA (Interprestasi Pernyataan Standar Auditing) nomor 30: 01 

tentang “Laporan Auditor Independen tentang Dampak Memburuknya 

Kondisi Ekonomi Indonesia Terhadap Kelangsungan Hidup Entitas” maka 

auditor perlu mempertimbangkan 3 hal sebagai berikut : 

1) Kewajiban auditor untuk memberikan saran bagi kliennya untuk 

mengungkapkan dampak kondisi ekonomi tersebut (jika ada) terhadap 

kemampuan entitas untuk mempertahankan perusahaannya. 

2) Pengungkapan peristiwa kemudian yang mungkin timbul sebagai akibat 

kondisi ekonomi tersebut. 

3) Modifikasi laporan audit bentuk baku jika memburuknya kondisi ekonomi 

tersebut berdampak terhadap kemampuan entitas untuk mempertahankan 

kelangsungan hidupnya. 

Masalah going concern terbagi dua, yaitu masalah keuangan yang meliputi 

kekurangan (defisiensi) likuiditas, defisiensi ekuitas, penunggakan utang, 

kesulitan memperoleh dana, serta masalah operasi yang meliputi kerugian 

operasi yang terus-menerus, prospek pendapatan yang meragukan, 

kemampuan operasi terancam, dan pengendalian yang lemah atas operasi. 

Inilah yang menjadi alasan kenapa auditor diminta untuk mengevaluasi atas 

kelangsungan hidup suatu perusahaan dalam waktu tertentu (SPAP SA 341). 
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2.1.5 Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) 

Berdasarkan teori agensi yang mengasumsikan dibutuhkannya pihak 

ketiga sebagai mediator antara principle dan agen, dalam penelitian ini pihak 

ketiga adalah auditor. Opini auditor atas laporan keuangan sangat diperlukan bagi 

pengguna laporan keuangan, seperti investor. Investor cenderung lebih percaya 

kepada data akuntansi yang telah di audit oleh auditor, untuk menghindari 

kesalahan dalam pengambilan keputusan. Penelitian yang dilakukan Francis & Yu 

(2009), menemukan semakin besar ukuran KAP, maka kualitas audit yang 

dihasilkan akan semakin tinggi. Penelitian Choi et al. (2010) juga menemukan 

hasil yang konsisten. Penelitian tersebut menggunakan ukuran akrual diskresioner 

untuk kualitas audit dan untuk ukuran KAP menggunakan jumlah klien serta 

pendapatan audit. Ukuran KAP seringkali menjadi tolak ukur dari kualitas audit 

yang diberikan oleh auditor. Craswell et al. (1995) dalam Fanny dan Saputra 

(2005) menyatakan bahwa klien biasanya mempersepsikan bahwa auditor yang 

berasal dari Kantor Akuntan Publik skala besar dan yang memiliki afiliasi dengan 

Kantor Akuntan Publik internasional yang memiliki kualitas yang lebih tinggi 

karena auditor tersebut memiliki karakteristik yang dapat dikaitkan dengan 

kualitas, seperti pelatihan, pengakuan internasional, serta adanya peer review. 

Kualitas audit menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) 

menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika 

memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu (Rosnidah, 2010). 

Auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi 

bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan 

kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara 
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pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta 

penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan (Mulyadi, 

2011:7). Menurut Singgih (2010) auditor yang kompeten adalah auditor yang 

“mampu” menemukan adanya pelanggaran sedangkan auditor yang independen 

adalah auditor yang “mau” mengungkapkan pelanggaran tersebut.  

Auditor harus memilki kualitas audit yang memadai sehingga dapat 

mengurangi ketidakselarasan yang terjadi antara manajemen dengan pemegang 

saham, karena pengguna laporan keuangan terutama pemegang saham akan 

mengambil keputusan berdasarkan pada laporan yang telah di audit oleh auditor.  

DeAngelo (1981) dalam Nuswantari (2011) mengatakan bahwa 

peningkatan kualitas audit akan mempertinggi skala Kantor Akuntan Publik yang 

juga akan berpengaruh pada klien dalam memilih kantor akuntan publik. Kualitas 

audit dari akuntan publik dapat dilihat dari ukuran KAP yang melakukan audit. 

KAP besar (Big 4 accounting firms) diyakini melakukan audit lebih berkualitas 

dibandingkan dengan KAP kecil (Non-Big 4 accounting firm). Dalam keputusan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia No 43/KMK/017/1997 tentang jasa Kantor 

Akuntan Publik, pasal 1 butir b, mendefinisikan Kantor Akuntan Publik sebagai 

berikut : “Lembaga yang memiliki izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah 

bagi Akuntan Publik dalam menjalankan pekerjaannya”. Ukuran Kantor Akuntan 

Publik berkisar dari yang mempunyai satu orang staf sampai ribuan staf dan 

partner. Ada 4 ukuran kategori akuntan publik, yaitu (Arens & Loebbecke, 1997): 

a) Kantor Akuntan Publik Internasional 

  Ada empat Kantor Akuntan Publik terbesar di Amerika Serikat yang 

disebut Kantor Akuntan Publik Internasional dengan julukan “The Big Four” 
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masing-masing memiliki kantor disetiap kota besar di Amerika Serikat dan kota-

kota besar lainnya di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kelompok ini sempat 

dikenal sebagai “Delapan Besar”, dan berkurang menjadi “Lima Besar “melalui 

serangkaian kegiatan marger. Lima Besar menjadi Empat Besar setelah 

keruntuhan Arthur Andersen pada 2002, karena terlibatnya dalam Skandal Enron. 

 Kantor akuntan Arthur Andersen didakwa melawan hukum karena 

menghancurkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengauditan Enron, 

dan menutup-nutupi kerugian jutaan dolar dalam Skandal Enron yang meledak 

pada tahun 2001. Hasil keputusan hukum secara efektif menyebabkan 

kebangkrutan global dari bisnis Arthur Andersen. Kantor-kantor koleganya di 

seluruh dunia yang berada di bawah bendera Arthur Andersen seluruhnya dijual 

dan kebanyakan menjadi anggota kantor akuntan internasional lainnya. Di 

Britania Raya, para partner Arthur Andersen setempat kebanyakan bergabung 

dengan Ernst & Young dan Deloitte Touche Tohmatsu. 

Di Indonesia, para partner Arthur Andersen pada akhirnya bergabung dengan 

Ernst & Young. Bangkrutnya Arthur Andersen meninggalkan hanya empat kantor 

akuntan internasional di seluruh dunia, yang menyebabkan masalah besar bagi 

perusahaan-perusahaan internasional besar, karena mereka diharuskan untuk 

menggunakan kantor akuntan yang berbeda untuk pekerjaan audit perusahaan dan 

layanan non-auditnya. Karena itu, hilangnya salah satu kantor akuntan besar itu 

telah menurunkan tingkat kompetisi di antara kantor-kantor akuntan dan 

menyebabkan meningkatnya beban akuntansi bagi banyak klien. Keempat Kantor 

Akuntan Publik ini menyelenggarakan audit-audit bagi hampir semua perusahaan 

raksasa di Amerika Serikat dan seluruh dunia dan perusahaan lainnya yang lebih 
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kecil. Sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia, The Big Four diwakili 

kepentingannya oleh Kantor Akuntan Publiknya di Indonesia, adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 2.2 Skala Besar Kantor Akuntan Publik 

The Big Four Mitra di Indonesia 

Price Waterhouse Coopers KAP Tanudiredja, Wibisana & 

Rekan 

Ernst & Young KAP Purwantono, Suherman & 

Surja 

Deloitte Touche Tohmatsu KAP Osman Bing Satrio & Eny 

Klynveld Peat Marwick Goerdeler 

(KPMG) 

KAP Siddharta Widjaja & Rekan 

Sumber: IAPI 

 

b) Kantor Akuntan Publik Nasional 

Beberapa KAP lainnya di Amereika Serikat dianggap sebagai KAP berukuran 

Nasional karena memiliki cabang diseluruh kota besar Amerika Serikat, kantor 

Akuntan Publik ini memberikan pelayanan yang sama dengan “The Big Four’ dan 

melancarkan persaingan langsung dengan mereka dalam hal menarik klien. Selain 

itu juga memiliki hubungan dengan KAP di luar negeri sehingga juga memiliki 

potensi internasional. 

c) Kantor Akuntan Publik Lokal dan Regional 

Sebagian KAP di Indonesia merupakan KAP lokal atau regional, dan 

terutama sekali terpusat di Pulau Jawa. Beberapa diantaranya hanya melayani 

klien di dalam jangkauan wilayah. Lainnya memiliki beberapa buah kantor cabang 
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didaerah lain. KAP inipun bersaing dengan perusahaan lain dalam menarik klien 

termasuk bersaing dengan KAP Internasional dan Nasional. 

d) Kantor Akuntan Publik Lokal Kecil 

Menurut Aren dan Loebbecke yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Yusuf, 

sebagian besar KAP di Indonesia mempunyai kurang dari 25 orang tenaga kerja 

professional dalam satu Kantor Akuntan Publik. Mereka memberikan jasa audit 

dan pelayanan yang berhubungan dengan itu terutama bagi badan-badan 

organisasi kecil nirlaba, meskipun ada yang diataranya melayani perusahaan go 

public. 

 

2.1.6 Profitabilitas  

 Profitabilitas menurut Sartono (2010) adalah kemampuan perusahaan 

memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun 

modal sendiri. Sedangkan menurut Muhammad (2007) profitabilitas perusahaan 

adalah salah satu cara untuk menilai secara tepat sejauh mana tingkat 

pengembalian yang akan didapat investor dari aktivitas investasinya. Rasio 

profitabilitas merupakan salah satu alat untuk mengukur kondisi keuangan 

perusahaan. Rasio profitabilitas menurut J. Fred Weston dan Thomas E. Copeland 

(2010) adalah mengukur efektivitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian 

yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Dalam Weygandt Kimmel Kieso 

(2013) rasio profitabilitas untuk mengukur pendapatan atau keberhasilan operasi 

dari perusahaan untuk jangka waktu tertentu. 

Tujuan dari analisis profitabilitas adalah untuk mengukur tingkat efisiensi 

usaha dan profitablitas yang dicapai oleh perusahan yang bersangkutan. 
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Profitabilitas dianggap sebagai alat yang valid dalam mengukur hasil pelaksanaan 

operasi perusahaan, karena profitabilitas merupakan alat pembanding pada 

berbagai alternatif investasi yang sesuai dengan tingkat risiko. Jumlah laba bersih 

seringkali dibandingkan dengan ukuran kegiatan atau kondisi keuangan lainnya 

seperti penjualan, aktiva, ekuitas pemegang saham untuk menilai kinerja sebagai 

suatu persentase dari beberapa tingkat aktivitas atau investasi. Perbandingan ini 

disebut rasio profitabilitas (profitability ratio). 

Rasio profitabilitas dapat diukur dari dua pendekatan yakni pendekatan 

penjualan dan pendekatan investasi. Rasio profitabilitas yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah return on assets. Analisa return on assets dalam analisa 

keuangan mempunyai arti yang sangat penting sebagai salah satu teknik analisa 

keuangan yang bersifat menyeluruh/komprehensif. Return on assets adalah salah 

satu bentuk dari rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk dapat mengukur 

kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva 

yang digunakan untuk operasi perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. 

Dengan mengetahui rasio ini, akan dapat diketahui apakah perusahaan efisien 

dalam memanfaatkan aktivanya dalam kegiatan operasional perusahaan 

(Munawir, 2002). Analisis rasio keuangan perusahaan pada dasarnya dapat 

dilakukan dengan dua macam cara perbandingan, yaitu (Abdul Halim, 1989 dalam 

Noverio, 2011): 

a. Membandingkan rasio satu tahun dengan rasio-rasio tahun sebelumnya (rasio 

historis) atau dengan rasio-rasio yang diperkirakan untuk tahuntahun yang 

akan datang dari perusahaan yang sama. 
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b. Membandingkan rasio-rasio dari suatu perusahaan (rasio perusahaan) dengan 

rasio-rasio yang sama dari rata-rata industri. 

 

2.1.7 Likuiditas 

 Menurut Weygandt Kimmel Kieso (2013) rasio likuiditas digunakan untuk 

mengukur kemampuan jangka pendek perusahaan untuk membayar kewajiban 

yang jatuh tempo dan untuk memenuhi kebutuhan tak terduga untuk kas. Kreditur 

jangka pendek seperti bankir dan pemasok sangat tertarik dalam menilai 

likuiditas. 

Aset likuid merupakan aset yang diperdagangkan di pasar aktif sehingga 

dapat dikonversi dengan cepat menjadi kas pada harga pasar yang berlaku, 

sedangkan posisi likuiditas suatu perusahaan berkaitan dengan pertanyaan, apakah 

perusahaan mampu melunasi utangnya ketika utang tersebut jatuh tempo di tahun 

berikutnya (Brigham dan Houston 2010). Menurut Fred Weston dalam Kasmir 

(2012) likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan 

memnuhi kewajiban (utang) jangka pendek. Artinya apabila perusahaan ditagih, 

maka akan mampu memenuhi utang (membayar) tersebut terutama utang yang 

sudah jatuh tempo. 

Menurut Kasmir (2012), ketidakmampuan perusahaan membayar 

kewajibannya terutama jangka pendek (yang sudah jatuh tempo) disebabkan oleh 

berbagai faktor, yaitu:  

1. Bisa dikarenakan memang perusahaan sedang tidak memiliki dana sama 

sekali, atau  
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2. Bisa mungkin saja perusahaan memiliki dana, namun saat jatuh tempo 

perusahaan tidak memiliki dana (tidak cukup dana secara tunai sehingga 

harus menunggu dalam waktu tertentu, untuk mencairkan aktiva lainnya 

seperti menagih piutang, menjual surat-surat berharga, atau menjual 

sediaan atau aktiva lainnya). 

Ukuran likuiditas perusahaan yang hingga saat ini masih sering digunakan 

adalah current ratio dan qiuck ratio. Rasio likuiditas dalam penelitian ini diukur 

dengan manggunakan current ratio. Current ratio adalah perbandingan antara 

aktiva lancar (current asset) dengan hutang lancar (current liabilities). Rasio ini 

menunjukkan sejauh mana aktiva lancar dengan hutang lancar menutupi 

kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan 

hutang lancar semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka 

pendeknya. Jadi untuk melihat tingkat likuiditas suatu perusahaan adalah dengan 

melihat current ratio, semakin tinggi current ratio ini berarti semakin besar 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendek. 

Sebaliknya, semakin rendah current ratio ini berarti semakin rendah kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendek. 

Likuiditas merupakan gambaran kemampuan perusahaan untuk 

menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya (Supriadi, 2010). Likuiditas 

menganalisis dan menginterpretasikan posisi keuangan jangka pendek, tetapi juga 

sangat membantu bagi manajemen untuk mengecek efisiensi modal kerja yang 

digunakan dalam perusahaan, juga penting bagi kreditor jangka panjang dan 

pemegang saham yang akhirnya atau setidak tidaknya ingin mengetahui prospek 

dari deviden dan pembayaran bunga di masa yang akan datang. Semakin tinggi 
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tingkat likuiditas maka semakin tinggi kemampuan perusahaan membayar hutang-

hutang jangka pendeknya (Prastya, 2010). 

Tingkat likuiditas dapat dipandang dari dua sisi, di satu sisi, tingkat 

likuiditas yang lebih tinggi akan menunjukkan kuatnya kondisi keuangan 

(financial) perusahaan. Perusahaan dengan kondisi keuangan (financial) yang kuat 

cenderung melakukan kelengkapan pengungkapan laporan keuangan yang lebih 

komprehensif kepada pihak eksternal karena ingin menunjukkan bahwa 

perusahaan tersebut kredibel (Cooke dalam Nugraheni, 2002), tetapi di lain pihak 

likuiditas (liquidity) dipandang sebagai ukuran kinerja manajemen dalam 

mengelola keuangan perusahaan, dimana perusahaan dengan likuiditas (liquidity) 

rendah cenderung melakukan kelengkapan pengungkapan laporan keuangan lebih 

komprehensif kepada pihak eksternal sebagai upaya untuk menjelaskan latar 

belakang dari kelemahan kinerja manajemen (Wallace dkk dalam Nugraheni, 

2002) 
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2.2 Penelitian Terdahulu 

 Review penelitian terdahulu terangkum dalam tabel sebagai berikut:  

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu 

Peneliti Judul Variabel Kesimpulan 

Dyah Putri 

Widyawati 

Pengaruh kualitas 

audit, likuiditas, 

profitabilitas dan 

auditor changes 

terhadap opini 

audit going 

concern pada 

perusahaan 

manufaktur dan 

non manufaktur di 

Bursa Efek 

Indonesia tahun 

2007 

Variabel 

dependen: 

Opini audit 

going concern 

Variabel 

independen: 

likuiditas, 

profitabilitas 

dan auditor 

changes 

 

variabel profitabilitas 

memiliki pengaruh negatif 

signifikan terhadap opini 

audit going concern. 

Variabel kualitas audit 

tidak berpengaruh negatif  

begitu pula dengan variabel 

likuiditas tidak 

berpengaruh negatif dan 

auditor changes tidak 

berpengaruh terhadap opini 

audit going concern. 

Chairunissa 

Nindita & 

Sylvia 

Veronica 

Siregar 

Analisis Pengaruh 

Ukuran Kantor 

Akuntan Publik 

Terhadap 

Kualitas Audit di 

Indonesia 

Variabel 

dependen: 

Opini audit 

Kualitas Audit 

Variabel 

independen: 

Ukuran kantor 

akuntan publik 

Hasil penelitian secara 

keseluruhan, untuk semua 

sampel maupun untuk sub 

sampel perusahaan yang 

diaudit KAP Big 4 dan sub 

sampel perusahaan yang 

diaudit KAP non Big 4, 

menunjukkan bahwa tidak 

terdapat pengaruh yang 

signifikan antara ukuran 

KAP dengan kualitas audit. 

Ukuran KAP yang besar 

tidak selalu menghasilkan 

kualitas audit yang tinggi. 

Kualitas audit KAP besar 

dan kecil dapat dianggap 

cukup seragam. 
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Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

Peneliti Judul Variabel Kesimpulan 

Ira 

Kristina  

Pengaruh 

ukuran 

perusahaan, 

profitabilitas, 

likuiditas, 

pertumbuhan 

perusahaan 

terhadap opini 

audit going 

concern pada 

perusahaan 

manufaktur 

yang terdaftar di 

BEI. 

Variabel 

dependen: 

Opini audit 

going concern 

Variabel 

independen:  

ukuran 

perusahaan, 

profitabilitas, 

likuiditas, 

pertumbuhan 

perusahaan 

Variabel ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh signifikan 

terhadap going concern. 

Profitabilitas berpengaruh 

negatif signifikan terhadap 

pemberian opini audit going 

concern. Likuiditas 

berpengaruh negatif signifikan 

terhadap opini audit going 

concern. Dan pertumbuhan 

perusahaan berpengaruh 

negatif signifikan terhadap 

opini audit going concern.  

Endra 

Ulkri 

Arma 

Pengaruh 

profitabilitas, 

likuiditas, dan 

pertumbuhan 

perusahaan 

terhadap 

penerimaan 

opini audit 

going concern  

Variabel 

dependen: 

Opini audit 

going concern 

Variabel 

independen: 

profitabilitas, 

likuiditas, dan 

pertumbuhan 

perusahaan 

Hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa 

profitabilitas berpengaruh 

signifikan negatif terhadap 

opini audit going concern. 

Likuiditas berpengaruh 

signifikan negatif terhadap 

opini audit going concern. 

Pertumbuhan perusahaan 

berpengaruh signifikan negatif 

terhadap opini audit going 

concern 

Rezkhy 

Noverio  

Analisis 

pengaruh 

kualitas auditor, 

likuiditas, 

profitabilitas 

dan solvabilitas 

terhadap opini 

audit going 

concern pada 

peruasahaan 

manufaktur. 

 

Variabel 

dependen: 

Opini audit 

going concern  

Variabel 

independen: 

pengaruh 

kualitas auditor, 

likuiditas, 

profitabilitas 

dan solvabilitas 

menyatakan bahwa variabel 

kualitas auditor dan 

solvabilitas berpengaruh positif 

dan signifikan terhdapap opini 

going concern, variabel 

profitabilitas berpengaruh 

negatif dan sigifikan terhadap 

opini going concern. 

Sedangkan variabel likuiditas 

berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap opini audit 

going concern. 
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Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

Peneliti Judul Variabel Kesimpulan 

Ardiani, 

Nur DP 

dan 

Azlina  

Pengaruh Audit 

Tenure, 

Disclosure, 

Ukuran KAP, 

Debt Fault, 

Opinion 

Shopping, dan 

Kondisi 

Keuangan 

terhadap 

Penerimaan 

Opini Audit 

Going Concern 

pada Perusahaan 

Real Estate dan 

Property di BEI 

Variabel 

dependen: 

Opini Audit 

Going Concern 

Variabel 

Independen: 

Audit Tenure, 

Disclosure, 

Ukuran KAP, 

Debt Fault, 

Opinion 

Shopping, dan 

Kondisi 

Keuangan 

Audit Tenure tidak 

berpengaruh terhadap 

penerimaan opini audit going 

concern.  Disclosure 

berpengaruh terhadap 

penerimaan opini audit going 

concern. Ukuran KAP 

berpengaruh terhadap 

penerimaan opini audit going 

concern. Debt Default 

berpengaruh terhadap 

penerimaan opini audit going 

concern. Opinion Shopping 

tidak berpengaruh terhadap 

penerimaan opini audit going 

concern. Kondisi Keuangan 

tidak berpengaruh terhadap 

penerimaan opini audit going 

concern. 

Putri 

Karina 

Alamanda 

Pengaruh 

ukuran 

perusahaan, 

profitabilitas, 

solvabilitas dan 

debt default 

terhadap 

penerimaan 

opini audit 

going concern 

pada perusahaan 

manufaktur 

yang terdaftar di 

bursa efek 

indonesia (bei) 

periode 2009-

2013 

Variabel 

dependen: 

Penerimaan 

Opini audit 

Going Concern 

Variabel 

Independen: 

Pengaruh 

ukuran 

perusahaan, 

profitabilitas, 

solvabilitas dan 

debt default 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa seolvabilitas diukur 

dengan Debt to total Asset 

Ratio (DAR) dan debt default 

positif terkena untuk 

penerimaan opini audit going 

concern. Namun, ukuran 

perusahaan diukur dengan total 

asset dan profitabilitas yang 

terhubung ke Return on Assets 

(ROA) tidak berpengaruh pada 

penerimaan opini audit going 

concern. 
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Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

Peneliti Judul Variabel Kesimpulan 

Andi 

Kartika 

Pengaruh 

kondisi 

keuangan dan 

non keuangan 

terhadap 

penerimaan 

opini going 

concern 

pada perusahaan 

manufaktur di 

bei 

Variabel 

dependen: 

Opini Going 

Concern 

Variabel 

Independen: 

Pengaruh 

kondisi 

keuangan dan 

non keuangan 

 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan kondisi 

keuangan, kualitas audit, dan 

opinion shopping tidak 

berpengaruh terhadap 

penerimaan opini going 

concern sedangkan opini audit 

tahun sebelumnya dan 

pertumbuhan perusahaan 

berpengaruh terhadap 

penerimaan opini going 

concern. 

Sumber: Data diolah penulis 

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang pernah dilakukan 

oleh Noverio (2011). Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dibandingkan 

dengan penelitian terdahulu adalah penulis menggantikan variabel kualitas auditor 

dengan variabel ukuran kantor akutan publik (KAP). Perbedaan selanjutnya 

penulis menggunakan objek dan periode tahun yang berbeda dari penelitian 

sebelumnya, yaitu penelitian ini dilakukan pada perusahaan pertambangan 

batubara antara tahun 2012-2014. 

Penelitian ini menggunakan perusahaan pertambangan batubara yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dikarenakan kondisi perusahaan pertambangan 

batubara yang melemah, batubara mengalami penurunan harga. Dengan semakin 

menurunnya harga batubara, dapat mengakibatkan pemberhentian tenaga kerja 

besar-besaran dan hingga penutupan perusahaan pertambangan batubara karena 

tidak dapat mengimbanginya. Perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar 

di BEI sebanyak 22 perusahaan yang akan penulis teliti sebagai objek. 
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2.3 Kerangka Teoritis 

 Hal-hal yang perlu diperhatikan bagi auditor dalam memberikan opini 

kelangsungan hidup perusahaan diantaranya adalah kualitas auditor, profitabilitas, 

dan likuiditas. Untuk lebih jelasnya keterkaitan kualitas auditor, profitabilitas, dan 

likuiditas terhadap opini going concern dilihat dalam gambar sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

2.4  Pegembangan Hipotesis 

2.4.1. Ukuran KAP dengan Opini Audit Going Concern 

 Dari skala kantor akuntan publiklah biasanya klien menilai tentang kulitas 

auditor, kantor akuntan publik besar atau kantor akuntan publik internasional 

dinilai memiliki kualitas yang lebih tinggi dari pada kantor akuntan publik 

lainnya. Pengalaman, pengetahuan dan akademik yang dimiliki auditor sangat 

berpengaruh terhadap besarnya Kantor Akuntan Publik. Dimana peningkatan 

kualitas dari auditan akan berpengaruh dari para klien untuk memilih Kantor 

Akuntan Publik yang bisa dipercaya kemampuan dalam kinerjanya. Tentunya 

salah satu faktor yang bisa memberikan kepercayaan dari klien yaitu adanya 

pengakuan internasional, pelatihan para auditor. Auditor bertanggung jawab untuk 

 Ukuran KAP 

Profitabilitas 

Likuiditas 

Going Concern 

Gambar 2.1 Kerangka Teoritis 
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menyediakan informasi yang mempunyai kualitas tinggi yang akan berguna bagi 

pengambilan keputusan para pemakai laporan keuangan. Auditor yang 

mempunyai ukuran KAP yang besar lebih cenderung akan mengeluarkan opini 

audit going concern apabila klien terdapat masalah mengenai going concern. 

De Angelo dalam Setyarno (2006) menyatakan bahwa auditor skala besar 

memiliki insentif yang lebih untuk menghindari kritikan kerusakan reputasi 

dibandingkan pada auditor skala kecil. Auditor skala besar juga lebih cenderung 

untuk mengungkapkan masalah-masalah yang ada karena mereka lebih kuat 

menghadapi risiko proses pengadilan. Argumen tersebut berarti bahwa auditor 

skala besar memiliki insentif lebih untuk mendeteksi dan melaporkan masalah 

going concern kliennya. Auditor yang sudah memiliki reputasi yang baik akan 

selalu obyektif dalam pekerjaanya karena mereka akan berusaha menghindarkan 

diri dari hal-hal yang dapat merusak reputasinya sehingga semakin tinggi kualitas 

audit maka semakin kecil kemungkinan kesalahan auditor tersebut dalam 

memberikan opini audit. Audit adalah suatu pekerjaan yang harus dilakukan 

dengan sangat hati-hati, sedikit saja kesalahan yang dilakukan maka bisa terjadi 

kefatalan dari kelangsungan hidup (going concern) bagi perusahan itu yang dapat 

mengarah pada kebangrutan maka reputasi dari akuntan publik bisa mengganggu 

nama besarnya. 

Dalam Fanny dan Saputra (2005) yang menemukan bukti bahwa KAP 

yang memiliki reputasi yang bagus mereka akan mempertahankan reputasinya. 

Auditor akan memberikan going concern pada perusahaan yang mengalami 

kesulitan atau diprediksikan mengarah pada kebangkrutan. Berdasarkan hal ini 

maka hipotesis yang diajukan adalah: 
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Ho1 : Ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going 

concern. 

 Ha1 : Ukuran KAP berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. 

2.4.2. Profitabilitas dengan Opini Audit Going Concern 

 Rahayu (2007) melakukan penelitian tentang penetapan opini going 

concern yang didasarkan pada informasi keuangan dan informasi non keuangan. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa informasi keuangan (likuiditas, 

profitabilitas,dan solvalitias) tidak signifikan terhadap penetapan opini audit going 

concern. Peneletian yang dilakukan Komalasari (2004) mengenai pengaruh 

kualitas auditor dan proxy going concern terhadap opini auditor menunjukan bukti 

bahwa return on total asset yang merupakan proxy dari profitabilitas perusahaan 

mempunyai koefisien negatif  yang menunjukan bahwa semakin rendah ROA 

semakin tinggi profitabilitas perusahaan untuk mendapatkan opini selain wajar 

tanpa pengecualian. Semakin tinggi nilai ROA semakin efektif pula pengelolaan 

aktiva perusahaan. Dengan demikian semakin besar rasio profitabilitas 

menunjukkan bahwa kinerja perusahaan semakin baik, sehingga auditor tidak 

memberikan opini going concern pada perusahaan yang memiliki laba tinggi. 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut: 

Ho2 : Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going 

concern. 

 Ha2 : Profitabilitas berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. 
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2.4.3.  Likuiditas dengan Opini Audit Going Concern 

 Likuiditas adalah mengukur kemampuan perusahaan melunasi 

kewajibannya. Semakin rendah likuiditas perusahaan maka semakin tidak likuid 

sehingga dianggap tidak dapat membayar kewajibannya. Dengan keadaan seperti 

ini perusahaan kemungkinan besar memperoleh opini audit going concern dari 

auditor (Kartikasari dan Wardita, 2009). Di lain pihak mengungkapkan bahwa 

walaupun likuiditas rendah, perusahaan belum tentu memperoleh opini audit 

going concern karena perusahaan yang memiliki likuiditas rendah akan semakin 

dipantau kemampuan pihak manajemennya dalam melanjutkan usaha. Dengan 

monitoring tersebut, perusahaan akan berusaha menyelesaikan kesulitan 

keuangannya (Komalasari, 2004)  

 Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam membayar 

kewajiban-kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar yang 

dimiliki. Dalam hubungannya dengan likuiditas makin kecil likluiditas, 

perusahaan kurang likuid sehingga tidak dapat membayar para krediturnya maka 

auditor kemungkinan memberikan opini audit dengan going concern. Tidak jarang 

perusahaan yang secara konsisten mengalami kerugian operasi mempunyai 

working capital yang sangat kecil bila dibandingkan dengan total assets (Altman, 

1968). 

Sedangkan hubungan likluiditas dengan opini audit: Makin kecil likuiditas, 

perusahaan kurang likuid karena banyak kredit macet sehingga opini audit harus 

memberikan keterangan mengenai going concern, dan sebaliknya semakin besar 

likuiditas perusahaan, maka semakin mampu pula perusahaan dalam membayar 

kewajiban-kewajiban jangka pendeknya dengan tepat waktu. Makin rendah nilai 

Analisis Pengaruh..., Amiko Putri Junitasari, Ak.-IBS, 2016



48 

 

current ratio menunjukkan semakin rendah kemampuan perusahaan dalam 

menutupi kewajiban jangka pendeknya. Apabila perusahaan tidak mampu 

memenuhi klaim kreditor jangka pendek maka hal tersebut dapat memengaruhi 

kredibilitas perusahaan dan dapat dianggap sebagai suatu sinyal bahwa 

perusahaan sedang menghadapi masalah yang dapat mengganggu kelangsungan 

usahanya. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:  

Ho3 :  Likuiditas tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going 

concern. 

Ha3 : Likuiditas berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. 

2.4.4 Kualitas auditor, profitabilitas dan likuiditas dengan opini audit going 

concern 

pada penelitian ini, penulis ingin meneliti hubungan kualitas auditor, 

profitabilitas dan likuiditas secara bersama-sama terhadap opini audit going 

concern. Untuk itu peneliti membuat hpotesis sebagai berikut:  

Ho4 : Kualitas auditor, profitabilitas, dan likuiditas secara simultan tidak 

berpengaruh terhadap opini audit going concern. 

Ha4 : Kualitas auditor, profitabilitas, dan likuiditas secara simultan berpengaruh 

terhadap opini audit going concern. 
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BAB III   

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1  Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis 

pengaruh ukuran KAP, profitabilitas dan likuiditas terhadap pemberian opini 

auditgoing concern pada perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di 

BEI. Penelitian ini dilakukan agar dapat membantu pihak-pihak yang terkait 

dalam melihat kemungkinan perusahaan yang akan going concern. Objek yang 

digunakan adalah perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

Data pada penilitian ini menggunakan rentang waktu tahun 2012-2014 

Pemilihan objek pada penelitian ini disebabkan karena adanya penurunan harga 

batubara beberapa tahun belakangan akibat kondisi perekonomian Indonesia yang 

tidak stabil belakangan ini, sehingga mempengaruhi kelangsungan hidup (going 

concern) perusahaan.  

3.2  Populasi dan Sampel Penelitian 

  Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan 

batubara yang melakukan kegiatan operasi di Indonesia, yaitu sebanyak 22 

perusahaan pertambangan batubara. Teknik sampling menggunakan purposive 

sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012). 
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 Kriterian sampel adalah sebagai berikut ini: 

1. Sampel merupakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

2. Sampel memiliki seluruh data yang dibutuhkan. 

3. Sampel masih beroperasi pada periode waktu penelitian. 

  Alasan pemilihan sampel perusahaan pertambangan batubara yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia karena kondisi perusahaan pertambangan 

batubara yang melemah, batubara mengalami penurunan harga beberapa tahun 

belakangan. Dengan semakin menurunnya harga batubara, dapat mengakibatkan 

pemberhentian tenaga kerja besar-besaran dan hingga penutupan perusahaan 

pertambangan batubara karena tidak dapat mengimbangi. Sehingga perlu dilihat 

keberlangsungan hidup (going concern) dari perusahaan pertambangan batubara 

tersebut.  

3.3 Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

  Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yatitu variabel dependen (Y) dan 

variabel independen (X). Pada penelitian ini variabel dependennya adalah opini 

audit going concern, sedangkan variabel independennya adalah Ukuran KAP, 

Profitabilitas, dan Likuiditas. Definisi dari masing-masing variabel diperlukan 

untuk memperoleh pembahasan lebih lanjut serta pengujian hipotesis. Definisi 

variael-variabel yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

3.3.1. Variabel Dependen 

  Variabel dependen merupakan variabel yang menjadi perhatian utama 

peneliti (Sekaran, 2009). Dalam penelitian ini, variael dependen yang digunakan 
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adalah opini audit going concern. Variabel opini audit going concern diukur 

dengan menggunakan variabel dummy. Dimana kategori 1 untuk perusahaan 

pertambangan batubara yang menerima opini audit unqualified going concern  

dan 0 untuk perusahaan pertambangan batubara yang menerima opini audit 

unqualified non going concern. 

3.3.2 Variabel Independen 

 Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

dependen, baik secara positif atau negatif (Sekaran, 2009). Dalam penelitain ini 

terdapat tiga variabel independen yang digunakan, yaitu: 

1. Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) 

Auditor bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang 

mempunyai kualitas tinggi yang akan berguna bagi pengambilan keputusan 

para pemakai laporan keuangan. Maka dari itu ukuran KAP seringkali 

menjadi tolak ukur dari kualitas audit yang diberikan oleh auditor. Menurut 

Francis & Yu (2009), menunjukan bahwa semakin besar ukuran KAP, 

kualitas audit yang dihasilkan akan semakin tinggi. Maka menandakan 

bahwa KAP berukuran besar menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi 

bila dibandingkan dengan KAP kecil. 

 

Dalam penelitian ini ukuran KAP diukur dengan ukuran kantor akuntan 

publik (KAP) yang menggunakan variabel dummy. Jika KAP termasuk 

dalam kategori The Big Four, akan diberi kode 1, sedangkan jika tidak 

termasuk kategori The Big Four, akan diberi kode 0. KAP The Big Four 

terdiri dari (IAPI): 
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1) KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (Price Waterhouse-Cooper)  

2) KAP Purwantono, Suherman & Surja (Ernst &Young)  

3) KAP Osman Bing Satrio & Eny(Deloitte Touche & Tohmatsu)  

4) KAP Siddharta Widjaja & Rekan(KPMG) 

2. Profitabilitas  

MenurutWeygandt Kimmel Kieso (2013) rasio profitabilitas untuk 

mengukur pendapatan atau keberhasilan operasi dari perusahaan untuk 

jangka waktu tertentu. Analisis Profitabilitas digunakan untuk mengukur 

tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai perusahaan yang 

bersangkutan. Penulis menggunakan metode analisis rasio profitabilitas 

karena masyarakat pada umumnya, berpandangan bahwa pengukuran 

tingkat keberhasilan operasional dan efektivitas perusahaan didasarkan pada 

tingkat profitabilitas yang dicapai perusahaan. Profitabilitas merupakan 

rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan 

(Kasmir, 2011). 

Profitabilitas dalam penelitian menggunakan Return On Asset (ROA). 

ROA merupakan salah satu bentuk analisis profitabilitas untuk mengukur 

efisiensi perusahaan dalam mengelola asetnya guna mengahsilkan laba. 

ROA dirumuskan sebagai berikut : 

 

Sumber: Weygandt Kimmel Kieso (2013) 

3. Likuiditas 

Menurut Weygandt Kimmel Kieso (2013) rasio likuiditas digunakan 

untuk mengukur kemampuan jangka pendek perusahaan untuk membayar 
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kewajiban yang jatuh tempo dan untuk memenuhi kebutuhan tak terduga 

untuk kas. Rasio likuiditas menurut Kasmir (2012) adalah rasio likuiditas 

atau sering juga disebut rasio modal kerja merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan.  

Cara mengukur rasio likuiditas adalah dengan membandingkan seluruh 

komponen yang ada di aktiva lancar dengan komponen di passiva lancar 

(utang jangka pendek). Dalam penelitian likuiditas diukur dengan 

menggunakan current ratio. Current ratio merupakan salah satu rasio 

financial yang sering digunakan. Tingkat current ratio dapat ditentukan 

dengan membandingkan antara current asset dengan current liabilities. 

 

 

Sumber: Weygandt Kimmel Kieso (2013) 

Definisi operasional dan pengukuran variabel akan dijelaskan pada table 

dibawah ini: 

Tabel 3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Variabel Definisi Rumus 

Ukuran KAP (X1) 

Ukuran KAP merupakan 

tolak ukur dari kualitas 

audit yang diberikan oleh 

auditor. 

 

Kode 1 jika KAP 

termasuk dalam kategori 

The Big Four dan kode 0 

jika tidak termasuk dalam 

kategori The Big Four. 

Profitabilitas (X2) 

Rasio untuk menilai 

kemampuan perusahaan 

dalam mencari 

keuntungan. 

 

Sumber: Weygandt 

Kimmel Kieso 

(2013) 

Sumber: data diolah penulis 
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Tabel 3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel (Lanjutan) 

Likuiditas (X3) Rasio untuk menunjukan 

kemampuan perusahaan 

dalam membayar 

kewajiban financial 

jangka pendek tepat pada 

waktunya. 

 

 

Sumber:Weygandt 

Kimmel Kieso 

(2013) 

Opini going concern (Y) Going concern adalah 

kelangsungan hidup suatu 

badan usaha, dengan 

adanya going concern 

maka suatu badan usaha 

dianggap mampu 

mempertahankan 

kegiatan usahanya dalam 

jangka waktu panjang 

dan tidak akan dilikuidasi 

dalam jangka waktu 

pendek. 

Kode 1 jika menerima 

opini audit unqualified 

going concern dan kode 0 

jika menerima opini audit 

unqualified non going 

concern. 

Sumber: data diolah penulis 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

3.4.1 Jenis dan Sumber Data 

Regresi data panel merupakan teknik regresi yang menggabungkan data 

time series dengan cross section (Widarjono, 2007). Data panel yang digunakan 

dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder menurut Sugiyono 

(2010) sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul 

data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder antara lain 

disajikan dalam bentuk data-data, tabel-tabel, diagram-diagram, atau mengenai 

topik penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini beruapa laporan keuangan, 

neraca, laporan keuangan laba rugi dan laporan opini audit. Dimana data berasal 
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dari laporan keuangan auditan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Laporan keuangan perusahaan diperoleh dari software IDX 

(Jakarta Stock Exchange) pada situs http://idx.co.id. Periode data adalah tahun 

2012-2014. 

3.4.2 Metode Pengambilan Sampel 

Dari keseluruhan populasi perusahaan pertambangan batubara periode 

2012-2014, sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. 

Menurut Sugiyono (2012) pengertian purposive sampling adalah teknik 

penentuan sampel dengan berdasarkan kriteria–kriteria atau pertimbangan 

tertentu. Sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah perusahaan 

pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun kriteria 

penentuan sampel adalah sebagai berikut: 

a. Perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2012-2014 dan mengeluarkan laporan keuangan 

tahunan periode 2012-2014.  

b. Perusahaan pertambangan batubara yang mengeluarkan laporan auditor 

selama tahun 2012 – 2014.  

c. Perusahaan pertambangan batubara yang mendapatakan opini audit 

unqualified going concern dan opini audit unqualified non going 

concern, serta data-datanya tersedia untuk analisis selama periode 

penelitian (tahun 2012- 2014).  
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3.4.3 Teknik Pengumpulan Data 

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian ini dilakukan dengan cara menentukan teori-teori sebagai 

landasan penelitian yang didapat dari buku bacaan, jurnal penelitian, 

literatur, dan peraturan regulator terkait yang mendukung penelitian ini. 

2. Metode Dokumentasi 

Penelitian ini dilakukan dengan cara mencatat atau mengkopi data-data 

sekunder yang relevan dengan penelitian ini. Data didapatkan dengan 

cara mengumpulkan laporan keuangan tahunan perusahaan 

pertambangan batubara yang dipublikasikan pada tahun 2012-2014. 

 

3.5 Analisis Statistik 

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian dan diolah, kemudian dianalisis 

dengan alat statistik yaitu statistik deskriptif. Uji statistik deskriptif dilakukan 

untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang akan diuji pada setiap hipotesis, 

bagaimana profil dan distribusi variabel-variabel tersebut. 

“Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau 

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

varian, nilai maksimum, nilai minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness” 

(Ghozali, 2013).Data yang diteliti akan dikelompokkan berdasarkan opini audit 

yang diterimanya dalam dua kategori, yaitu auditee yang menerima opini audit 
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unqualified going concen atau audit yang menerima opini audit unqualified non 

going concern. 

3.5.2 Uji Multikoliearitas 

Uji Multikolinearitas 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. 

Digunakannya uji multikolinearitas pada penelitian ini hanya bertujuan 

untuk menguji apakah model regresi yang digunakan terdapat korelasi antar 

variabel bebas (independen) (Ghozali,2013). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. 

 

3.5.3 Analisis Statistik Inferensial 

Penelitian ini menggunakan analisis statistik inferensial untuk pengujian 

hipotesis. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis 

multivariate dengan menggunakan regresi logistik (logistic regretion), sebab 

variabel bebasnya merupakan kombinasi antara metrik dan non metrik 

(nominal). “Regresi logistik adalah regresi yang digunakan sejauh mana 

probabilitas terjadinya variabel dependen dapat diprediksi dengan variabel 

independen” (Ghozali, 2013). Regresi logistik menghasilkan rasio peluang (odds 

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

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

opini audit going concern (GC) merupakan log dari peluang (odds ratio) dengan 
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kemungkinan terbesar nilai peluang adalah 1, dengan demikian persamaan 

regresi logistik menjadi: 

Logit GC = In  

Gujarati (2006) menyatakan bahwa Model Probabilitas Linear (LPM) 

digunakan untuk mengestimasi suatu model dimana variabel tak bebas, Y, 

bersifat biner, dengan menggunakan nilai 1 atau 0, dimana 1 menunjukkan 

adanya atau dimilikinya suatu atribut, sedangkan 0 menunjukkan tidak adanya 

atribut itu. Pada penelitian ini, y = 1 apabila perusahaan sampel menerima opini 

audit going concern dan y = 0 apabila perusahaan sampel tidak menerima opini 

audit going concern. Jika odds ratio = 1, maka probabilitas untuk kedua 

keputusan yang diuji adalah sama. Apabila variabel independen memiliki 

dampak positif terhadap probabilitas keputusan yang diuji, maka odds ratio ≥ 1. 

Sebaliknya, apabila variabel independen memiliki dampak negatif terhadap 

probabilitas keputusan yang diuji, maka odds ratio ≤ 1. Regresi logistik 

mengabaikan heteroscedary, artinya variabel dependen tidak memerlukan untuk 

masing-masing variabel independennya. Hal ini disebabkan regresi logistik 

sendiri merupakan salah satu cara penanggulangan ragam dari error tidak 

homogeny. Berdasarkan penjelasan di atas, maka model regresi logistik yang 

digunakan untuk menguji hipotesis pada penelitian ini adalah:  

 

Keterangan:  
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β  = Intersep  

UK  = Ukuran KAP 

ROA  = Return On Assets 

CR  = Current Ratio 

Β1-4  = Koefisien masing-masing variabel 

Єit  = Error perusahaan i pada tahun t 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis multivariate dengan 

menggunakan regresi logistik, yang variabel bebasnya merupakan kombinasi 

antara metrik dan non metrik (nominal). Teknik analisis ini tidak menggunakan 

lagi uji normalitas dan uji asumsi klasik pada variabel bebasnya (Ghozali, 2013). 

3.5.4 Uji Kelayakan Model Regresi Logistik (Goodness of Fit Test) 

“Suatu model dikatakan layak atau fit apabila tidak ada perbedaan antara 

model dengan data” (Ghozali, 2013). Pada saat menguji kelayakan model regresi 

logistik digunakan tiga kriteria pengujian, yaitu Hosmer and Lemeshow’s 

Goodness of Fit Test, Classification Plot, dan Nagelkerke R Square. 

1. Hosmer and Lemeshow Test 

  Uji Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit Test dilakukan untuk menguji 

hipotesis nol untuk mendapatkan bukti bahwa data empiris yang digunakan 

cocok atau sesuai dengan model. Pengujian ini menggunakan tingkat 

signifikansi 5% (alpha = 0.05). 

Analisis Pengaruh..., Amiko Putri Junitasari, Ak.-IBS, 2016



60 

 

Hipotesis pengujian ini adalah sebagai berikut: 

 H0: Model regresi logistik dapat menjelaskan data (fit) 

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

Berdasarkan nilai Chi-Square hitung, maka: 

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

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

Berdasarkan p-value:  

Apabila p-value ≥ α maka H0 tidak dapat ditolak. 

Apabila p-value< α maka H0 ditolak. 

 

2. Classification Plot 

  Pengujian ini dilakukan untuk menilai kecocokan model regresi logistik 

terhadap data dengan melihat besarnya ketepatan klasifikasi data observasi 

terhadap prediksinya. Nilai overall percentage yang mendekati 100% 

menunjukkan model yang digunakan fit terhadap data. 

3. Nagelkerke’s 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 
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model regresi logistik. “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, 2013). 

3.5.5 Rasio Kecenderungan (Odds Ratio) 

“Odds ratio merupakan probabilitas terjadinya suatu kejadian dibagi 

dengan probabilitas tidak akan terjadinya suatu kejadian” (Ghozali, 2013). Pada 

penelitian ini, y = 1 apabila KAP memberikan opini audit going concern dan y = 

0 apabila KAP memberikan opini audit non going concern.Odds ratio mengukur 

dampak kenaikan 1 peluang untuk masing-masing variabel independen.  

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

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

adalah sama. Apabila variabel independen memiliki dampak positif terhadap 

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

variabel independen memiliki dampak negatif terhadap probabilitas keputusan 

yang diuji maka odds ratio ≤ 1. 

 

3.5.6 Teknik Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok. 

Kelompok pertama terdiri dari hipotesis (1), (2), dan (3) yang bertujuan untuk 

melihat pengaruh ukuran KAP, profitabilitas, dan likuiditas terhadap opini 

audit going concern pada perusahaan sampel secara parsial melalui uji Wald. 

Pada kelompok kedua yang terdiri dari hipotesis (4) diuji dengan uji G
2
 atau uji 

simultan. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan tingkat 
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signifikansi alpha (α) 5%. Langkah-langkah pengujian hipotesis adalah sebagai 

berikut: 

1. Uji Parsial (Uji Wald) 

Pengujian secara parsial dilakukan untuk melihat hubungan parsial 

masing-masing parameter variabel independen terhadap variabel dependen. 

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai statistik Wald dengan 

tabel Chi-Square (X
2

(0.05;1), signifikansi α (5%), dan derajat bebas (df = 1), 

atau dengan menggunakan p-value (Sig.). Hipotesis yang diuji adalah sebagai 

berikut: 

Ho1: β1 ≥ 0  

Ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap pengeluaran opini going-concern. 

Ha1: β1 < 0  

Ukuran KAP berpengaruh terhadap pengeluaran opini going-concern. 

Ho2: β2 ≥ 0  

Rasio Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengeluaran opini going 

concern 

Ha2: β2 < 0 

Rasio Profitabilitasberpengaruh terhadap pengeluaran opini going concern 

Ho3: β3 ≥ 0 

Rasio Likuiditas tidak berpengaruh terhadap pengeluaran opini going concern 

Ha3: β3 < 0  
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Rasio Likuiditasberpengaruh terhadap pengeluaran opini going concern 

Penerimaan dan penolakan hipotesis (1), (2), dan (3) menggunakan uji 

Wald. Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis adalah sebagai berikut: 

 Jika p-value (Sig.) > α, maka H0 tidak dapat ditolak. 

 Jika p-value (Sig.) ≤ α, maka H0 ditolak. Atau, 

 Jika nilai statistik Wald ≤ Chi-Square tabel, maka H0 tidak dapat ditolak. 

 Jika nilai statistik Wald>Chi-Square tabel, maka H0 ditolak. 

2. Uji Simultan (Uji G
2
 / Overall Model Fit Test) 

Uji simultan digunakan untuk melihat pengaruh koefisien regresi variabel 

independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian 

simultan dilakukan dengan menggunakan rasio Likelihood, yaitu G = -2(L0 

– Lp). Kriteria pengembangan hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

H04 : β4 = 0 (Variabel-variabel independen secara simultan tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen). 

Ha4 : β4 ≠ 0 (Variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh 

secara  signifikan terhadap variabel dependen). 

Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis ini adalah sebagai berikut: 

Apabila G
2
 ≤ Chi-Square tabel, maka H0 tidak dapat ditolak. 

 Apabila G
2 

> Chi-Square tabel, maka H0 ditolak.atau, 

 Apabila p-value (Sig.) ≥ α maka H0 tidak dapat ditolak. 
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 Apabila p-value (Sig.) < α maka H0 ditolak. 
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BAB IV  

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan 

keuangan perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa  Efek 

Indonesia (BEI) periode 2012 – 2014. Data laporan keuangan tersebut diperoleh 

dengan mengakses www.idx.co.id.  

Penelitian ini menggunakan opini audit going concern (GC) sebagai 

variabel dependen. Sedangkan untuk variabel independen, terdapat 3 variabel 

independen, yaitu ukuran KAP (UK), profitabilitas (ROA), dan likuiditas (CR). 

Opiini audit going concern sebagai variabel dependen diukur dengan 

variabel dummy, dimana kategori 1 untuk perusahaan pertambangan batubara 

yang menerima opini audit unqualified going concern sedangkan kategori 0 untuk 

perusahaan pertambangan batubara yang menerima opini audit unqualified non 

going concern. Sementara untuk variabel – variabel independen, seperti ukuran 

KAP diukur dengan menggunakan big4 dan non big4 KAP, profitabilitas (ROA) 

diukur dengan membandingan laba sebelum pajak dibagi dengan rata–rata total 

asset, dan likuiditas (CR) diukur dengan membandingkan current asset dengan 

current liabilities.  

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 19 perusahaan 

pertambangan batubara yang listed di BEI yang dipilih secara purposive sampling 

dari populasi sebanyak 22 perusahaan pertambangan batubara. dikarenakan 3 

perusahaan batubara lainnya tidak memasuki kriteria sampel. Berikut ini adalah 
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gambaran umum perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel objek penelitian 

yang dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini: 

Tabel 4.1  

Daftar Perusahaan Sampel 

No Kode Nama Perusahaan 

1 ADRO Adaro Energy Tbk 

2 ARII Atlas Resources Tbk 

3 BRAU Berau Coal Energy Tbk 

4 BSSR Baramulti Suksessarana Tbk 

5 BUMI Bumi Resources Tbk 

6 BYAN Bayan Resources Tbk 

7 DEWA Darma Henwa Tbk 

8 DOID Delta Dunia Makmur Tbk 

9 GEMS Golden Energy Mines Tbk 

10 GTBO Garda Tujuh Buana Tbk 

11 HRUM Harum Energy Tbk 

12 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk 

13 KKGI Resource Alam Indonesia Tbk 
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Tabel 4.1  

Daftar Perusahaan Sampel (Lanjutan) 

No Kode Nama Perusahaan 

14 MYOH Samindo Resources Tbk 

15 PKPK Perdana Karya Perkasa Tbk 

16 PTBA Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) 

Tbk 

17 PTRO Petrosea Tbk 

18 SMMT Golden Eagle Energy Tbk 

19 TOBA Toba Bara Sejahtra Tbk 

Sumber: www.idx.co.id 

4.2  Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum 

atas variabel-variabel yang diuji dalam penelitian ini. Ukuran-ukuran statistik 

yang digunakan dalam analisis ini adalah rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai 

minimum, standar deviasi, frekuensi dan persentase. 

 

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif 

GC 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid .0 49 86.0 86.0 86.0 

1.0 8 14.0 14.0 100.0 

Total 57 100.0 100.0  

Sumber: Output data SPSS 

Variabel opini audit going concern merupakan variabel dummy, 

dengan kategori 1 untuk perusahaan yang menerima opini audit unqualified going 

concern, sedangkan kategori 0 untuk perusahaan yang menerima opini audit 

unqualified non going concern. Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat dari 57 
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observasi terdapat 49 sampel atau 86.0% yang akan menerima opini audit 

unqualified non going concern, sedangkan 8 sampel atau 14,0% yang akan 

menerima opini unqualified going concern. 

Tabel 4.3 Statistik Deskriptif 

UK 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid .0 21 36.8 36.8 36.8 

1.0 36 63.2 63.2 100.0 

Total 57 100.0 100.0  

Sumber: Output data SPSS 

 

Variabel ukuran KAP juga merupakan variabel dummy, dengan kategori 1 

untuk KAP yang termasuk dalam kategori KAP big4, sedangkan kategori 0 untuk 

KAP yang tidak termasuk dalam kategori KAP big4. Berdasarkan tabel 4.2 dapat 

dilihat dari 57 observasi terdapat 21 sampel atau 36.8% yang termasuk dalam 

KAP non big4, sedangkan 36 sampel atau 63.2% yang termasuk dalam KAP big4. 

Tabel 4.4 Descriptive Statistics 

 

 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

ROA 57 -.060 .200 .04684 .006600 .049827 

CR 57 .033 6.567 1.78063 .167138 1.261861 

Valid N (listwise) 57      

Sumber: Ouput data SPSS 

 

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, dapat dilihat hasil statistik deskriptif untuk 

variabel ukuran KAP (UK), profitabilitas (ROA), dan likuiditas (CR) dari 57 

observasi. Statistik deskriptif ukuran profitabilitas (ROA) memiliki nilai minimum 

yaitu sebesar -0.060 artinya bahwa perusahaan Perdana Karya Perkasa Tbk pada 
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tahun 2014 terendah dalam menghasilkan laba yang dihasilkan melalui nilai asset 

yang dimiliki sebesar -6.0%. Sedangkan nilai maksimum ROA yaitu sebesar 

0.200, artinya bahwa perusahaan Harum Energy Tbk pada tahun 2012 tertinggi 

dalam menghasilkan laba yang dihaslkan adalah sebesar 20%. Nilai rata-rata ROA 

adalah 0.0468, artinya dari 57 observasi kemampuan rata-rata untuk menghasilkan 

laba adalah 4.68%. sedangkan standar deviasi ROA adalah sebesar 0.0498 

(4.98%).  

Variabel likuiditas (CR) selama periode penelitian memiliki nilai 

minimum yaitu sebesar 0.033 artinya bahwa perusahaan Atlas Resources Tbk 

pada tahun 2014 terendah dalam melakukan kemampuan dalam mebayar 

kewajiban jangka pendek adalah sebesar 3.3%, sedangkan nilai maksimum CR 

yaitu sebesar 6.567, artinya bahwa perusahaan Garda Tujuh Buana Tbk pada 

tahun 2013 tertinggi dalam melakukan kemampuan dalam pembayaran kewajiban 

jangka pendek sebesar 656.7%. nilai rata-rata CR adalah 1.780, artinya dari 57 

observasi kemampuan rata-rata untuk melkukan pembayaran kewajiban jangka 

pendek adalah sebesar 178%. sedangkan standar deviasi CR adalah sebesar 1.261 

(126.1%).  

4.3 Uji Multikolinearitas 

Uji asumsi klasik pada penelitian ini hanya merupakan alat tambahan 

sebagai tolak ukur kondisi data yang digunakan dalam penelitian sesuai dengan 

model analisis yang digunakan. Uji multikolinearitas merupakan satu-satunya uji 

asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini. Uji multikolinearitas dapat 

dilihat dari nilai antar variabel independen, yaitu nilai antar variabel 

independennya tidak mendekati satu. 
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Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

                 (Constant) 
 

  
                 UK .842 1.188 
1               ROA .868 1.153 
                 CR .963 1.038 
                 

  
a. Dependent Variable: Going Concern  

Sumber: Ouput data SPSS 

 

 Apabila nilai Tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan Variance Inflation 

Factor (VIF) ≥ 10 maka menunjukkan adanya multikolinearitas (Ghozali, 

2013:106). Dari tabel 4.5 diatas, terlihat bahwa masing-masing variabel 

independen yang memiliki nilai tolerance lebih dari 0,10 yaitu ukuran KAP (UK) 

sebesar 0.842, profitabilitas (ROA) sebesar 0.868, dan likuiditas (CR) sebesar 

0.963. Sedangkan untuk nilai VIF kurang dari 10 yaitu ukuran KAP (UK) sebesar 

1.188, profitabilitas (ROA) sebesar 1.153, dan likuiditas (CR) sebesar 1.038. Hal 

ini menunjukkan bahwa antar variabel independen tidak ada hubungan, atau 

dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa model ini tidak mengandung unsur 

multikolinearitas. 

 

4.4 Menilai Model Fit 

4.4.1 Uji Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

Uji ini digunakan untuk menilai model yang telah 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 nilai antara -2LL awal dengan 
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nilai -2LL akhir menunjukkan model yang dihipotesiskan fit dengan data 

(Ghozali, 2013:340).  

Tabel 4.6 Hasil Overall Model Fit Test 1 

Iteration History
a,b,c 

Iteration -2 Log likelihood 

Coefficients 

Constant 

Step 0 1 47.288 -1.439 

2 46.251 -1.770 

3 46.238 -1.812 

4 46.238 -1.812 
Sumber: Ouput data SPSS 

 

Tabel 4.7 Hasil Overall Model Fit Test 2 

Iteration History
a,b,c,d 

Iteration -2 Log likelihood 

Coefficients 

Constant UK ROA CR 

Step 1 1 40.561 -.563 -.549 3.210 -.382 

2 32.137 .051 -.787 7.620 -1.141 

3 27.036 .995 -.805 12.771 -2.326 

4 25.887 1.488 -.856 15.831 -3.100 

5 25.792 1.650 -.879 16.867 -3.384 

6 25.791 1.667 -.882 16.973 -3.416 

7 25.791 1.668 -.882 16.974 -3.417 

8 25.791 1.668 -.882 16.974 -3.417 
Sumber: Ouput data SPSS 

 Dari tabel 4.6 dan tabel 4.7 menunjukkan perbandingan antara nilai -2LL 

awal dengan nilai -2LL akhir. Pada tabel 4.6, nilai -2LL awal (Block Number = 0) 

adalah sebesar 46.238 dan tabel 4.7 menunjukkan nilai -2LL akhir (Block Number 

= 1) adalah sebesar 25.791. Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan nilai -2LL 

block 0 terhadap nilai -2LL block 1 sebesar 46.238 – 25.791 = 20.447. Dengan 

adanya penurunan nilai tersebut menunjukkan keseluruhan model regresi logistik 
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yang digunakan adalah model yang baik atau model yang dihipotesiskan fit 

dengan data. 

4.4.2 Hosmer and Lemeshow Test 

Pengujian ini digunakan untuk menguji hipotesis nol bahwa data empiris 

cocok atau sesuai dengan model. Jika nilai statistic hosmer and lemeshow test 

lebih besar dari 0,05 maka hipotesis nol diterima dan berarti model mampu 

memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena 

cocok dengan data observasinya. 

 

Tabel 4.8 Hosmer and Lemeshow Test 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 4.131 8 .845 
Sumber: Ouput data SPSS 

 

Berdasarkan tabel 4.8 terlihat nilai Chi Square hitung adalah 4.131 dan p-

value (Sig.) sebesar 0.845. Sesuai kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis, 

jika nilai statistik signifikansi Hosmer and Lemeshow Test lebih besar dari 0,05 

maka hipotesis nol tidak dapat ditolak atau model dapat diterima karena cocok 

dengan data observasinya. Berdasarkan penjelasan ini, model mampu menjelaskan 

pengaruh ukuran KAP (UK), profitabilitas (ROA), dan likuiditas (CR) terhadap 

probabilitas going concern. 
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4.4.3 Classification Plot 

Classification Plot digunakan untuk menunjukkan kekuatan prediksi dari 

model regresi. Jika nilai overall percetage semakin mendekati 1 (100%) maka 

dapat dikatan modek fit dengan data. 

Tabel 4.9 Classification Table 

Classification Table
a 

Observed 
Predicted 

Going Concern Percentage 
Correct 

   0 1   
 
Step 1    Going Concern                            0 48 1 98.0 
                                                                  1 4 4 50.0 
Overall Percentage     91.2 

a. The cut value is ,500. 

 
Sumber: Ouput data SPSS 

 

Pada tabel 4.9 diatas menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi 

untuk memprediksi kemungkinan perusahaan mendapatkan opini audit going 

concern adalah sebesar 1 00,0%, hal ini menunjukkan terdapat 4 observasi yang 

diprediksi akan dapat mempertahankan kelangsungan hidup (going concern) 

perusahaan dari total 8 yang diprediksi akan mengalami going concern. Kekuatan 

prediksi dari perusahaan yang tidak mendapat opini  audit going concern  adalah 

sebesar 48 observasi, sedangkan yang diprediksi akan dapat mempertahankan 

kelangsungan hidup (going concern) perusahaan adalah 1 observasi. Secara 

keseluruhan dapat dilihat ketepatan model pada penelitian ini ada sebesar 91,2%, 

sehingga dapat disimpulkan model regresi logistik  fit dengan data. 
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4.4.4 Nagelkerke R Square 

Besarnya nilai koefisien determinasi dalam model regresi logistik 

ditunjukkan oleh nilai Nagelkerke R Square. Pengujian ini bertujuan untuk 

mengetahui seberapa besar keseluruhan variabel independen mampu menjelaskan 

variabel dependennya yang terdapat dalam model regresi logistik. Nilai yang kecil 

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel 

dependen amat terbatas, tetapi jika nilai Nagelkerke R Square mendekati satu 

berarti variabel independen mampu memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan dalam memprediksi variabel dependen. 

Tabel 4.10 Nagelkerke’s R Square 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 25.791a .301 .542 

a. Estimation terminated at iteration number 8 because 

parameter estimates changed by less than .001. 
 

Sumber: Ouput data SPSS 

Pada tabel 4.10 nilai Nagelkerke R Square sebesar 0.542 yang berarti 

variabilitas variabel dependen yaitu Going Concern yang dijelaskan oleh variabel 

independen (Ukuran KAP, Profitabilitas, Likuiditas) adalah sebesar 54.2%. Nilai 

ini lebih besar dari nilai Cox & Snell R Square dan sisanya terdapat 45.8% faktor 

di luar penelitian yang menjelaskan varians going concern.  

4.5 Interpretasi Model Regresi Logistik 

Model regresi logistik dapat dibentuk dengan menggunakan besaran nilai 

parameter-parameter regresi logistik dan selanjutnya diinterpretasikan dengan 

rasio kecenderungan (odds ratio). 
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Tabel 4.11 Pembentukan Model Regresi 

Variable in the Equation 

 B Exp(B) 

UK 

ROA 

Step 1a       CR 

Constant 

-.882 

16.974 

-3.417 

1.668 

.414 

23530314.76 

.033 

5.300 
 

                                             a.Variable(s) entered on step 1: UK, ROA, CR. 
                     Sumber: Ouput data SPSS 

 
Berdasarkan tabel 4.11, maka model regresi logistik yang terbentuk adalah 

sebagai beikut: 

ln (GC/1-GC) = 1.668 – 0,882UK + 16.974ROA – 3.417CR 

 Odds ratio pada penelitian ini mengukur bagaimana kecenderungan 

variabel-variabel independen terhadap going concern perusahaan. Nilai odds ratio 

pada tabel 4.11 diinterpretasikan sebagai berikut: 

a. Variabel Ukuran KAP (UK) 

Nilai odds ratio (Exp(B)) dalam penelitian ini adalah sebesar 0.414, 

artinya jika koefisien Ukuran KAP menurun satu satuan, maka 

kecenderungan auditor memberikan opini audit going concern akan 

meningkat 0.414 kali dengan asumsi konndisi variabel lainnya konstan. 

b. Variabel Profitabilitas (ROA) 

Nilai odds ratio (Exp(B)) dalam penelitian ini adalah sebesar 

23530314.76 , artinya jika koefisien profitabilitas menurun satu satuan, 

maka kecenderungan auditor memberikan opini audit going concern akan 

meningkat 23530314.76  kali dengan asumsi konndisi variabel lainnya 

konstan. 
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c. Variabel Profitabilitas (ROA) 

Nilai odds ratio (Exp(B)) dalam penelitian ini adalah sebesar 0.033, 

artinya jika koefisien likuiditas menurun satu satuan, maka kecenderungan 

auditor memberikan opini audit going concern akan meningkat 0.033 kali 

dengan asumsi konndisi variabel lainnya konstan. 

4.6 Pengujian Hipotesis 

4.6.1 Uji Parsial (Uji Wald)  

Uji parsial dilakukan untuk melihat hubungan parsial masing-masing 

variabel independen terhadap probabilitas opini audit going concern. Pengujian 

ini dilakukan dengan membandingkan nilai statistik Wald dengan Chi-Square 

tabel, signifikansi  5% dan degree of freedom (df) = 1, atau dengan 

menggunakan p-value (Sig.). Parameter uji parsial dilihat dari tabel Variabel in 

the Equatiom dalam olahan data SPSS berikut ini: 

 

Tabel 4.12 Uji Parsial 

Variables in the Equation 

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

Step 1a UK -.882 1.040 .719 1 .397 .414 

ROA 16.974 15.498 1.200 1 .273 23530314.764 

CR -3.417 1.153 8.777 1 .003 .033 

Constant 1.668 1.247 1.789 1 .181 5.300 

a. Variable(s) entered on step 1: UK, ROA, CR. 
Sumber: Ouput data SPSS 

Hipotesis 1: 

H01: Ukuran KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit going 

concern. 
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Ha1: Ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap opini audit going concern. 

 Berdasarkan tabel 4.12 diatas, variabel ukuran KAP (UK) memiliki nilai p-

value (Sig.) adalah 0.397 dan nilai β ukuran KAP (UK) sebesar -0.882  yang 

artinya H0 tidak dapat ditolak dan Ha ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa 

ukuran KAP (UK) tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit going 

concern karena tingkat signifikansi lebih besar dari α= 0,05 dengan arah negatif. 

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa ukuran KAP (UK) tidak memiliki 

pengaruh negatif dan tidak signifikan  terhadap opini audit going concern, 

dinyatakan pula bahwa Ha1 ditolak. 

Menurut Nindita&Siregar (2012) bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh 

signifikan, artinya Ukuran KAP yang besar tidak selalu menghasilkan kualitas 

audit yang tinggi. Dan menurut Ardiani, Nur DP dan Azlina (2012) ukuran KAP 

berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit going concern. Dimana KAP 

yang memiliki kualitas lebih tinggi cenderung akan mengeluarkan opini audit 

going concern apabila terdapat masalah going concern pada klien. 

Hipotesis 2: 

H02: Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit going 

concern. 

Ha2: Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap opini audit going concern. 

 Berdasarkan  tabel 4.12 diatas, variabel profitabilitas (ROA) memiliki nilai 

p-value (Sig.) adalah 0,273 dan nilai β profitabilitas (ROA) sebesar 16.974, 

artinya H0 tidak dapat ditolak dan Ha ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa 

profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit going 
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concern karena tingkat signifikansi lebih besar dari α= 0.05 dengan arah positif. 

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa profitabilitas (ROA) tidak memiliki 

pengaruh positif  tetapi  tidak signifikan terhadap opini audit going concern, 

dinyatakan pula bahwa Ha2 ditolak. 

Menurut Kristina (2012) menyatakan bahwa rasio profitabilitas 

berpengaruh negatif terhadap pemberian opini audit going concern. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas berarti manajemen perusahaan 

dinilai mampu mengelola aset-aset yang ada untuk menghasilkan laba secara 

efektif dan efisien sehingga auditor tidak memiliki keraguan terhadap 

kelangsungan hidup perusahaan. Sedangkan Hasil penelitian Alamanda (2014) 

menunjukkan tidak adanya pengaruh dengan arah negatif Return On Assets 

(ROA) yang digunakan auditor dalam memberikan opini audit going concern. 

Nilai ROA dapat diinterpretasikan sebagai prosentase laba yang dihasilkan dalam 

pemanfaatan aset perusahaan. Nilai ROA yang rendah, bukan berarti buruk. 

Hipotesis 3: 

H03: Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit going 

concern. 

Ha3: Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap opini audit going concern. 

 Berdasarkan tabel 4.12 diatas, variabel likuiditas (CR) memiliki nilai p-

value (Sig.) adalah 0,003 atau lebih kecil dari α 0,05 yang artinya H0 ditolak dan 

Ha tidak dapat ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa likuiditas (CR) berpengaruh 

signifikan terhadap opini audit going concern. Nilai β likuiditas (CR) sebesar -

3.417 menunjukkan bahwa likuiditas (CR) memiliki pengaruh negatif terhadap 
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opini audit going concern. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa likuiditas 

(CR) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap opini audit going 

concern, dinyatakan pula bahwa Ha3 tidak dapat ditolak. 

Menurut Kartika (2012) Hasil penelitian ini menunjukkan kondisi 

keuangan tidak berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini going concern. 

Kondisi keuangan ini digambarkan dari rasio keuangan Profitabilitas dan 

Likuiditas. Sedangkan menurut Kristina (2012) menyatakan bahwa likuiditas 

berpengaruh negatif terhadap opini audit going concern. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin besar likuiditas maka perusahaan dinilai mampu untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya sehingga auditor tidak memiliki keraguan terhadap 

kelangsungan hidup perusahaan. 

4.6.2 Uji Simultan  

Uji simultan digunakan untuk melihat pengaruh koefisien regresi variabel 

independen ukuran KAP (UK), profitabilitas (ROA), dan likuiditas (CR) secara 

bersama-sama terhadap opini audit going concern. Hasil uji simultan pada regresi 

logistik dapat dilihat melalui tabel Omnimbus test of model coefficients : 

Tabel 4.13 Uji Simultan 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 20.447 3 .000 

Block 20.447 3 .000 

Model 20.447 3 .000 
Sumber: Ouput data SPSS 
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Hipotesis 4: 

Ho4: Ukuran KAP, profitabilitas dan likuiditas secara simultana tidak 

berpengaruh terhadap opini audit going concern. 

Ha4: Ukuran KAP, profitabilitas dan likuiditas secara simultan berpengaruh 

terhadap opini audit going concern. 

 Dari tabel 4.13 Omnimbus Tests of Model Coefficients diperoleh hasil chi-

square sebesar 20.447 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 < α (0,05). Maka 

H0 ditolak dan Ha tidak dapat ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara 

simultan variabel Ukuran KAP (UK), profitabilitas (ROA) dan likuiditas (CR) 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap opini audit going concern. 

4.7 Analisis Hasil Penelitian 

4.7.1 Pengaruh Ukuran KAP Terhadap Opini Audit Going Concern 

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 

43/KMK/017/1997 tentang jasa Kantor Akuntan Publik, pasal 1 butir b, 

mendefinisikan Kantor Akuntan Publik sebagai berikut : “Lembaga yang 

memiliki izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi Akuntan Publik 

dalam menjalankan pekerjaannya”. Opini auditor atas laporan keuangan 

sangat diperlukan bagi pengguna laporan keuangan, seperti investor. 

Investor cenderung lebih percaya kepada data akuntansi yang telah di audit 

oleh auditor, untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan.  

Berdasarkan hasil uji parsial di atas, diketahui bahwa variabel 

Ukuran KAP memiliki tingkat signifikansi 0.397 lebih besar dari α= 0.05 

dan nilai β= -0.882. Hal ini berarti perubahan ukuran KAP tidak 
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berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap opini audit Going 

Concern. Ukuran KAP tidak mempengaruhi auditor dalam memberikan 

opini audit going concern karena  semakin besar ukuran KAP, semakin 

banyak juga jumlah auditornya, tetapi tidak secara khusus memeriksa 

aspek going concern auditee. Tugas dan tanggung jawab auditor terbatas 

pada penilaian terhadap kewajaran penyajian Laporan Keuangan yang 

tentu saja disusun dengan menggunakan basis data historis (transaksi-

transaksi yang telah terjadi), sama sekali tidak menilai atau memprediksi 

kondisi perusahaan di masa yang akan datang, termasuk kemampuannya 

untuk terus going concern. Namun publik mengharapkan agar tugas dan 

tanggung jawab auditor diperluas, sehingga mampu meminimalkan risiko 

terkait kondisi dan peristiwa yang sifatnya tak pasti.  

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Meriani dan 

Krisna Dewi (2012), Nindita dan Siregar (2012). Yang keduanya memiliki 

hasil penelitian ukuran kantor akuntan publik tidak berpengaruh secara 

signifikan. 

4.7.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Opini Audit Going Concern 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba 

dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri 

(Sartono, 2010). Tujuan dari analisis profitabilitas adalah untuk mengukur 

tingkat efisiensi usaha dan profitablitas yang dicapai oleh perusahan yang 

bersangkutan. Profitabilitas dianggap sebagai alat yang valid dalam 

mengukur hasil pelaksanaan operasi perusahaan, karena profitabilitas 
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merupakan alat pembanding pada berbagai alternatif investasi yang sesuai 

dengan tingkat risiko. 

Berdasarkan hasil uji parsial di atas, diketahui bahwa variabel 

Profitabilitas memiliki tingkat signifikansi 0.273 lebih besar dari α= 0.05 

dan nilai β= 16.974. Hal ini berarti perubahan Profitabilitas tidak 

berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap opini audit Going 

Concern. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai rasio 

profitabilitas suatu perusahaan maka semakin besar kemampuan 

perusahaan tersebut untuk menghasilkan laba sehingga tidak menimbulkan 

keraguan auditor akan kemampuan perusahaan untuk melanjutkan 

usahanya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Alamanda (2014) dan Wati (2013). 

4.7.3 Pengaruh Likuiditas Terhadap Opini Audit Going Concern 

Fred Weston dalam Kasmir (2012), likuiditas adalah rasio yang 

menggambarkan kemampuan perusahaan memnuhi kewajiban (utang) 

jangka pendek. Artinya apabila perusahaan ditagih, maka akan mampu 

memenuhi utang (membayar) tersebut terutama utang yang sudah jatuh 

tempo. 

Berdasarkan hasil uji parsial di atas, diketahui bahwa variabel 

Likuiditas memiliki tingkat signifikansi 0.03 lebih kecil dari α= 0.05 dan 

nilai β= -3.417. Hal ini berarti perubahan tingkat likuiditas berpengaruh 

secara signifikan terhadap pemberian opini audit going concern. Semakin 

kecil likuiditas, perusahaan kurang likuid karena banyak kredit macet 

sehingga opini audit harus memberikan keterangan mengenai going 
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concern, dan sebaliknya semakin besar likuiditas perusahaan, maka 

semakin mampu pula perusahaan dalam membayar kewajiban-kewajiban 

jangka pendeknya dengan tepat waktu. Makin rendah nilai current ratio 

menunjukkan semakin rendah kemampuan perusahaan dalam menutupi 

kewajiban jangka pendeknya. Apabila perusahaan tidak mampu memenuhi 

klaim kreditor jangka pendek maka hal tersebut dapat mempengaruhi 

kredibilitas perusahaan dan dapat dianggap sebagai suatu sinyal bagi 

perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Hadi et al. (2015) dan Kristina (2012). 

4.7.4  Pengaruh Ukuran KAP, Profitabilitas Dan Likuiditas Terhadap Opini 

Audit Going Concern 

 Pengaruh ukuran KAP, profitabilitas, dan likuiditas terhadap ketepatan 

waktu pelaporan keuangan menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini sesuai 

dengan hasil uji simultan yang menyatakan bahwa nilai Sig. sebesar 0.000. 

Dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 maka nilai Sig. lebih kecil dari 0,05. Hal 

ini menunjukkan ukuran KAP, profitabilitas, dan likuiditas secara bersama-sama, 

berpengaruh terhadap pemberian opini audit going concern. 

4.8 Implikasi Manajerial 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisa pengaruh 

ukuran KAP, profitabilitas dan Likuiditas terhadap Opini Going Concern pada 

industri Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012-

2014. Diperoleh hasil bahwa ukuran KAP, profitabilitas dan Likuiditas memiliki 
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pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap Opini Going Concern 

keuangan perusahaan Batu Bara pada periode tahun 2012-2014.  

Dari tiga Variabel yang dgunakan hanya variabel Likuiditas yang memiliki 

pengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap opini audit going concern yang 

artinya bahwa current ratio yang memproyeksikan likuiditas sangat 

mempengaruhi terhadap penerimaan opini going concern. Hal ini disebabkan 

karena kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya 

adalah kompenen penting didalam laporan keuangan. Apabila asset perusahaan 

yang dimiliki tidak dapat digunakan untuk menutupi hutang jangka pendeknya, 

maka dapat dilihat bahwa perusahaan tersebut memiliki likuiditas yang rendah. 

Hal ini akan merugikan perusahaan baik secara materiil maupun nonmaterial salah 

satunya yaitu akan mendapatkan image buruk pada saat pengguna laporan 

keuangan melihat kondisi keuangan saat itu. Sehingga implikasi bagi manajemen 

perusahaan batu bara adalah berupaya untuk meningkatkan nilai asset dan 

mengurangi nilai liabilities. 
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BAB V   

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

       Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai perumusan masalah 

dalam penelitian ini didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel Ukuran KAP dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh 

dengan arah negatif terhadap variabel opini audit going concern pada 

perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2012-2014. Tidak berpengaruhnya variabel ukuran 

KAP terhadap opini audit going concern diduga karena seiring 

besarnya ukuran KAP, diikuti dengan semakin banyak juga jumlah 

auditornya, tetapi tidak secara khusus memeriksa aspek going concern 

auditee. 

2. Variabel Profitabilitas memiliki tingkat signifikansi 0.273 lebih besar 

dari α= 0.05 dan nilai β= 16.974. Hal ini berarti perubahan 

Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap 

opini audit going concern pada perusahaan pertambangan batubara 

yang terdaftar di BEI periode 2012-2014. 

3. Variabel Likuiditas memiliki tingkat signifikansi 0.03 lebih kecil dari 

α= 0.05 dan nilai β= -3.417. Hal ini berarti perubahan tingkat likuiditas 

berpengaruh secara signifikan terhadap pemberian opini audit going 

concern dengan arah negatif.  
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5.2 Saran 

Dari kesimpulan diatas, penulis memiliki saran bagi pihak manajemen 

perusahaan, auditor, investor/calon investor, serta bagi akademisi dan peneliti 

selanjutnya. Saran tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Bagi pihak manajemen perusahaan, agar dapat memelihara dan menjaga 

kinerja keuangan perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan agar 

terhindar dari penerimaan opini audit going concern. Sehingga investor 

maupun calon investor tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan 

pertambangan batubara. Hendaknya pihak manajemen dapat megenali 

lebih dini tanda-tanda kebangkrutan usahanya. Sehingga dapat mengambil 

kebijakan guna mengatasi masalah tersebut. 

2. Bagi investor dan calon investor, sebaiknya lebih teliti dalam berinvestasi 

untuk memilih perusahaan. Selama perusahaan tidak mengalami default 

(gagal bayar hutang) berarti perusahaan tersebut masih dalam kondisi yang 

bisa dipertimbangkan untuk menjadi tempat berinvestasi. 

3. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, diharapkan menambahkan 

variabel independen lain sehingga diperoleh hasil yang lebih akurat seperti 

opini audit tahun sebelumnya, opinion shopping, deft default, dan 

sebagainya. Dan juga menambahkan tahun pengamatan penelitian. Objek 

penelitian pada penelitian selanjutnya juga dapat dilakukan pada 

perusahaan yang berbeda jenis, yaitu jasa atau bidang industri lain, 

sehingga sampel yang didapat lebih besar. Hal ini dilakukan untuk 

melakukan analisis yang lebih baik dan akurat terhadap opini audit going 

concern.  
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LAMPIRAN 

 

 

Descriptives 

 

[DataSet7]  

 

 

Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

ROA 57 -.060 .200 .04684 .006600 .049827 

CR 57 .033 6.567 1.78063 .167138 1.261861 

Valid N (listwise) 57      

 

 

DATASET CLOSE DataSet6. 

DATASET CLOSE DataSet5. 

DATASET CLOSE DataSet4. 

DATASET ACTIVATE DataSet1. 

DATASET CLOSE DataSet3. 

DATASET CLOSE DataSet2. 

DATASET ACTIVATE DataSet7. 

FREQUENCIES VARIABLES=UK 

  /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM SEMEAN 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

 

Frequencies 

 

[DataSet7]  

 

Statistics 

UK   

N Valid 57 

Missing 0 

Std. Error of Mean .0645 

Std. Deviation .4867 

Minimum .0 

Maximum 1.0 
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UK 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid .0 21 36.8 36.8 36.8 

1.0 36 63.2 63.2 100.0 

Total 57 100.0 100.0  

 

 

DATASET CLOSE DataSet1. 

FREQUENCIES VARIABLES=GC 

  /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM SEMEAN 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

 

Frequencies 

Statistics 

GC   

N Valid 57 

Missing 0 

Std. Error of Mean .0464 

Std. Deviation .3504 

Minimum .0 

Maximum 1.0 

 

 

GC 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid .0 49 86.0 86.0 86.0 

1.0 8 14.0 14.0 100.0 

Total 57 100.0 100.0  

 

 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS BCOV R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT GC 

  /METHOD=ENTER UK ROA CR. 
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Regression 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .412
a
 .170 .123 .3282 

a. Predictors: (Constant), CR, ROA, UK 

 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.169 3 .390 3.618 .019
b
 

Residual 5.708 53 .108   

Total 6.877 56    

a. Dependent Variable: GC 

b. Predictors: (Constant), CR, ROA, UK 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .359 .091  3.950 .000   

UK -.137 .098 -.191 -1.398 .168 .842 1.188 

ROA .803 .945 .114 .849 .399 .868 1.153 

CR -.095 .035 -.344 -2.694 .009 .963 1.038 

a. Dependent Variable: GC 

 

 

Coefficient Correlations
a
 

Model CR ROA UK 

1 Correlations CR 1.000 -.017 -.173 

ROA -.017 1.000 -.355 

UK -.173 -.355 1.000 

Covariances CR .001 -.001 -.001 

ROA -.001 .893 -.033 

UK -.001 -.033 .010 

a. Dependent Variable: GC 
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Collinearity Diagnostics
a
 

Model Dimension Eigenvalue Condition Index 

Variance Proportions 

(Constant) UK ROA CR 

1 1 3.166 1.000 .02 .03 .03 .02 

2 .425 2.730 .03 .00 .66 .24 

3 .249 3.569 .00 .82 .29 .24 

4 .160 4.447 .95 .15 .02 .50 

a. Dependent Variable: GC 

 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES GC 

  /METHOD=ENTER UK ROA CR 

  /CLASSPLOT 

  /PRINT=GOODFIT CORR ITER(1) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

Variables Entered/Removed
a
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 CR, ROA, UK
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: GC 

b. All requested variables entered. 

 

 

 

Logistic Regression 

 

Case Processing Summary 

Unweighted Cases
a
 N Percent 

Selected Cases Included in Analysis 57 100.0 

Missing Cases 0 .0 

Total 57 100.0 

Unselected Cases 0 .0 

Total 57 100.0 

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

of cases. 
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Dependent Variable Encoding 

Original Value Internal Value 

.0 0 

1.0 1 

 

 

Block 0: Beginning Block 

 

 

Iteration History
a,b,c

 

Iteration 

-2 Log 

likelihood 

Coefficients 

Constant 

Step 0 1 47.288 -1.439 

2 46.251 -1.770 

3 46.238 -1.812 

4 46.238 -1.812 

a. Constant is included in the model. 

b. Initial -2 Log Likelihood: 46.238 

c. Estimation terminated at iteration number 4 

because parameter estimates changed by less than 

.001. 

 

 

 

 

Classification Table
a,b

 

 

Observed 

Predicted 

 
GC Percentage 

Correct 
 

.0 1.0 

Step 0 GC .0 49 0 100.0 

1.0 8 0 .0 

Overall Percentage   86.0 

a. Constant is included in the model. 

b. The cut value is .500 

 

 

Variables in the Equation 

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

Step 0 Constant -1.812 .381 22.590 1 .000 .163 
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Variables not in the Equation 

 Score df Sig. 

Step 0 Variables UK 2.633 1 .105 

ROA .014 1 .906 

CR 7.816 1 .005 

Overall Statistics 9.689 3 .021 

 

Block 1: Method = Enter 

Iteration History
a,b,c,d

 

Iteration 

-2 Log 

likelihood 

Coefficients 

Constant UK ROA CR 

Step 1 1 40.561 -.563 -.549 3.210 -.382 

2 32.137 .051 -.787 7.620 -1.141 

3 27.036 .995 -.805 12.771 -2.326 

4 25.887 1.488 -.856 15.831 -3.100 

5 25.792 1.650 -.879 16.867 -3.384 

6 25.791 1.667 -.882 16.973 -3.416 

7 25.791 1.668 -.882 16.974 -3.417 

8 25.791 1.668 -.882 16.974 -3.417 

a. Method: Enter 

b. Constant is included in the model. 

c. Initial -2 Log Likelihood: 46.238 

d. Estimation terminated at iteration number 8 because parameter estimates changed by 

less than .001. 

 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 20.447 3 .000 

Block 20.447 3 .000 

Model 20.447 3 .000 

 

Model Summary 

Step 

-2 Log 

likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 25.791
a
 .301 .542 

a. Estimation terminated at iteration number 8 because 

parameter estimates changed by less than .001. 
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Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 4.131 8 .845 

 

 

Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test 

 

GC = .0 GC = 1.0 

Total Observed Expected Observed Expected 

Step 1 1 6 6.000 0 .000 6 

2 6 5.991 0 .009 6 

3 6 5.945 0 .055 6 

4 6 5.898 0 .102 6 

5 6 5.805 0 .195 6 

6 5 5.739 1 .261 6 

7 6 5.512 0 .488 6 

8 4 4.629 2 1.371 6 

9 3 2.999 3 3.001 6 

10 1 .482 2 2.518 3 

 

 

Classification Table
a
 

 

Observed 

Predicted 

 
GC Percentage 

Correct 
 

.0 1.0 

Step 1 GC .0 48 1 98.0 

1.0 4 4 50.0 

Overall Percentage   91.2 

a. The cut value is .500 

 

 

Correlation Matrix 

 Constant UK ROA CR 

Step 1 Constant 1.000 -.315 -.284 -.653 

UK -.315 1.000 -.200 -.006 

ROA -.284 -.200 1.000 -.265 

CR -.653 -.006 -.265 1.000 
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             Step number: 1 

 

             Observed Groups and Predicted Probabilities 

 

      16 +0                                                                                                   + 

         I0                                                                                                   I 

         I0                                                                                                   I  

F        I0                                                                                                   I  

R     12 +0                                                                                                   + 

E        I0                                                                                                   I 

Q        I0                                                                                                   I 

U        I0                                                                                                   I  

E      8 +00                                                                                                  + 

N        I00 0                                                                                                I  

C        I00 0                                                                                                I  

Y        I00 0                                                                                                I  

       4 +00 01                                                                                               + 

         I00 00                                                                                               I 

         I00 00    0                                                                                          I  

         I00000000 00 0        0 10 1 0       0 0   0     1         1                1   01          1        I 

Predicted ---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------- 

  Prob:   0       .1        .2        .3        .4        .5        .6        .7        .8        .9         1 

  Group:  

0000000000000000000000000000000000000000000000000011111111111111111111111111111

111111111111111111111 

 

          Predicted Probability is of Membership for 1.0 

          The Cut Value is .50 

          Symbols: 0 - .0 

                   1 - 1.0 

          Each Symbol Represents 1 Case. 
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