
Pengaruh Debt..., Karina Nadila, Ak.-IBS, 2015



Pengaruh Debt..., Karina Nadila, Ak.-IBS, 2015



Pengaruh Debt..., Karina Nadila, Ak.-IBS, 2015



Pengaruh Debt..., Karina Nadila, Ak.-IBS, 2015



KATA PENGANTAR 

Assalamu‟alaikum Wr. Wb. 

Alhamdulillahi rabbil „alamin, segala puji dan syukur saya panjatkan ke 

hadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan 

skripsi dengan judul “Pengaruh Debt default dan Variabel Keuangan Lain 

dalam Pengeluaran Opini Going Concern: Studi Empiris pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2013” sebagai tugas akhir 

untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari STIE Indonesia Banking School. 

Tidak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW 

serta para sahabat dan pengikutnya semoga rahmat dan hidayat senantiasa 

dilimpahkan kepadanya.  

Pada saat melaksanakan penelitian serta penulisan skripsi ini penulis 

banyak menemukan berbagai kesulitan dan kendala. Penulis menyadari bahwa 

tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit untuk dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya juga ingin 

mengucapkan terima kasih kepada: 

1) Bpk. Dr. Subarjo Joyosumarto, selaku ketua STIE Indonesia Banking 

School 

2) Bpk. Bani Sa‟ad, SE. Ak. ,Msi, CA, sebagai dosen pembimbing yang 

dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, saran, waktu dan 

ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Pengaruh Debt..., Karina Nadila, Ak.-IBS, 2015



3) Bpk. Drs. Sparta, ME, Ak., CA. Wakil ketua I STIE IBS sekaligus 

pembahas I pada penelitian ini yang sangat suportif dalam penyelesaian 

skripsi ini. 

4) Bpk. Drs. Komar Darya, Ak., MM, CA, selaku ketua jurusan akuntansi 

STIE IBS yang juga merupakan pembahas II pada skripsi ini yang banyak 

sekali memberikan saran dan nasihat selama pengerjaan tugas akhir ini. 

5) Seluruh keluarga Indonesia Banking School tanpa terkecuali, seluruh 

dosen, staff dan karyawan, semua tanpa terkecuali, terima kasih banyak 

atas pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga, bantuan, 

dukungan, semangat, dan doanya kepada penulis. 

6) Orang tua penulis, Papa, Lukius Niab (the most patient man i’ve ever 

known, the man who always do whatever he can do to make me feel safe 

and sound) dan Mummy, Jumaini (Oh Mommy, i couldn’t and i won’t 

imagine living a life without you, and look mom, i got the first bachelor 

degree in our family, yeaaayyy, i pray for you to always be healthy, 

THANK YOU FOR EVERYTHING) serta adik penulis, the one and only, 

the future President of Indonesia, Kalojuno Niab dan juga nenek penulis, 

Emma Pearson yang selalu mendoakan setiap saat dan memberi dukungan 

moral maupun materiil. 

7) Seluruh keluarga penulis yang tidak bisa disebutkan satu per satu 

8) Sahabat-sahabat terbaik di kampus maupun luar kampus, Citra, Maysha, 

Tamiya, Putri Tiara yang tidak bosan-bosannya mengangkat telepon dari 

penulis untuk ditanya-tanya, Sikop yang rela membuang waktu dan energi 

Pengaruh Debt..., Karina Nadila, Ak.-IBS, 2015



bolak-balik ke Perpustakaan FEUI hanya untuk fotoin skripsi acuan 

replikasi karena tidak ada digital medianya, Ega dan Dewi yang selalu 

ada, memberikan bantuan serta semangat dan doa kepada penulis dari 

awal sampai akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. I’m having a good 

life cause they surround me  

9) Dr. Alfred Julius Petrarizky, Sp. OnkRad, The one which ‘thank you’ will 

never be enough to say for his help and support. The one who try his best 

to always help me and remain by my side through the ups and downs, to 

keep me stay positive. You have no idea how glad and thankful i am to 

have met you, <3  

10) Teman-teman seangkatan maupun junior di IBS, khususnya Irvin dan 

Marco, Ghaza, Ejas, Toto, Jeki yang selalu menghibur juga teman-teman 

lain yang sama-sama berjuang meyelesaikan skripsi dan telah membagi 

ilmu serta memberikan semangat dan dukungan,  

11)  Dan seluruh pihak lain yang telah memberikan bantuan, doa, semangat 

dan dukungannya kepada penulis. 

 Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih banyak kekurangan dan jauh 

dari sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima saran dan kritik yang 

membangun dari pembaca skripsi ini demi perbaikan penulis selanjutnya. Akhir 

kata, Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta informasi yang 

dibutuhkan bagi khalayak luas, terima kasih. 

 

Pengaruh Debt..., Karina Nadila, Ak.-IBS, 2015



Wassalamu‟alaikum Wr. Wb 

Jakarta, Februari 2015 

Penulis, 

Karina Nadila 

 

 

Pengaruh Debt..., Karina Nadila, Ak.-IBS, 2015



Pengaruh Debt..., Karina Nadila, Ak.-IBS, 2015



Pengaruh Debt..., Karina Nadila, Ak.-IBS, 2015



Pengaruh Debt..., Karina Nadila, Ak.-IBS, 2015



Pengaruh Debt..., Karina Nadila, Ak.-IBS, 2015



Pengaruh Debt..., Karina Nadila, Ak.-IBS, 2015



ABSTRACT 

 

Going concern is one of essential things for user to make a financial decision. A 

going concern opinion usually use and help stakeholder to detect whether an 

entity is able to maintain its operation for the next years. This research aims to 

explore factors that caused the issuance of going concern audit report by auditor. 

This research tested 5 independent variables: current assets/current liabilities 

which known as current ratio, profitability ratio which measured with net income 

before taxes divided by net sales, coverage ratio which measured with operating 

cash flor divided by total liabilities, financial leverage and debt default. This 

research uses a regression logistic analysis to determine the relationship of each 

variable to going concern audit report. Different from previous researches, the 

results of this research shows that liquidity, profitability, coverage and financial 

leverage are not significant to influence the issuance of going concern audit 

report¸while debt default has a very powerful connection to the issuance of it . 

Identifier / keyword: liquidity, current ratio, net income before tax, net sales, 

profitability, cash flow, total liabilities, coverage, financial leverage, long term 

debt, total assets, debt default. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Laporan keuangan disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha pada 

tahun itu dan akan melanjutkan usahanya di masa depan. Perusahaan 

diasumsikan tidak berniat atau berkeinginan mengurangi skala usahanya 

secara material (Standar Akuntansi Keuangan, 2007). 

Seorang auditor selain bertugas dalam memberikan opininya, juga harus 

menyatakan status kelangsungan hidup perusahaan. Sesuai dalam Standar 

Profesional Akuntan Publik (SPAP) SA 300 seksi 341 tahun 2011 tentang 

pertimbangan auditor atas kemampuan entitas dalam mempertahankan 

kelangsungan hidunya, dikatakan bahwa auditor mempunyai tanggung jawab 

untuk menilai apakah terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan entitas 

untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode pantas, tidak 

lebih dari satu tahun sejak laporan keuangan yang sedang diaudit. Setyarno 

(2006) mengatakan opini audit going concern dapat mengindikasi bahwa 

dalam penilaian auditor terdapat risiko auditee  tidak dapat bertahan dalam 

bisnis. 

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   
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mendatang. Opini ini memiliki pengaruh penting bagi para pengguna 

laporan keuangan karena dapat memprediksi kebangkrutan suatu perusahaan. 

Meningkatnya persaingan bisnis di era modern ini beriringan dengan 

banyaknya kasus kebangkrutan yang terjadi, sehingga pemain pasar pun 

tertarik dengan opini audit going concern. 

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 dalam SPAP 2011, SA 300 Seksi 341 dikatakan 

bahwa auditor tidak bertanggung jawab 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 
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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 AA tersebut juga 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 sebelumnya (Chow et al., 1987) pemberian opini going concern 

merupakan tugas audit yang paling sulit dan ambigu. 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). Karena itu 

telah banyak dilakukan penelitian untuk membuat model-model yang bisa 

digunakan untuk memprediksi pengeluaran opini going concern. Model 

tersebut dapat digunakan sebagai decisison aid untuk membantu mereka 

dalam mengidentifikasi klien yang merupakan kandidat untuk menerima opini 

tersebut. 
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Pada tahun 2007, Santosa dan Wedari melakukan penelitian untuk 

mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kecenderungan penerimaan opini 

audit going concern dengan melakukan observasi terhadap kondisi internal 

perusahaan, yaitu kualitas audit, kondisi keuangan, opini tahun sebelumnya, 

pertumbuhan perusahaan serta ukuran perusahaan. Hasil penelitian mereka 

menunjukkan bahwa kualitas audit dan pertumbuhan perusahan tidak 

berpengaruh negatif terhadap pemberian opini. Ukuran perusahaan dan 

kondisi keuangan terprediksi menjadi berpengaruh negatif dengan metode 

Altman dan Springate sedangkan metode revised Altman dan Zmijeski tidak 

berpengaruh negatif. Opini audit tahun sebelumnya dinyatakan berpengaruh 

positif. 

Penelitian yang dilakukan di luar negeri banyak menggunakan rasio 

keuangan untuk mengindentifikasi perusahaan yang menerima opini going 

concern dan hasilnya mayoritas konsisten, yaitu opini going concern dapat 

diprediksi dengan sukses menggunakan rasio keuangan yang dianggap penting 

oleh auditor seperti rasio likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, aktivitas, rasio 

arus kas dan lain-lain . Tetapi dalam penelitian lain (Mutchler, 1985 dan Chen 

dan Church,1992) membuktikan bahwa para auditor tidak perlu menilai going 

concern dari rasio keuangan, melainkan melihat lebih jelas dari masalah going 

concern potential, yaitu debt default yang dialami oleh perusahaan. Sebuah 

perusahaan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban 

hutangnya, seperti kepatuhan terhadap perjanjian pinjaman atau melakukan 

pembayaran sesuai jadwal (Chen dan Church, 1992). 
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 Chen dan Church (1992) melakukan uji tambahan dengan membandingkan 

kegunaan debt default status dan variabel lainnya yang telat diuji pada 

penelitian sebelumnya. Variabel keuangan tersebut terdiri dari current 

assetss/current liabilities (CACL), cash flow/total liabilites (CFTL), long term 

debts/total asets (LDTA), nett income before tax/net sales (NIBTS), one year 

change in current ratio (CCR), recurring loss from operation (LOS2), serta 

client size  yang diproksi dengan logaritma natural dari total assets (LTA). 

Hasil penelitiannya membuktikan bahwa debt default memiliki incremental 

explanatory power dalam menjelaskan pemberian opini going concern. Selain 

itu penelitian tersebut juga dapat meningkatkan R2 sampel dari 38% menjadi 

93% dalam model yang hanya berisi variabel-variabel keuangan. 

Penelitian dengan menggunakan variabel debt default pernah dilakukan oleh 

Salmi (2006) dan Praptitorini bersama Jnuarti (2007). Hasil keduanya 

berbeda. Salmi membuktikan bahwa debt default memiliki pengaruh negatif 

sedangkan Praptitorini dan Januarti membuktikan bahwa debt default memiiki 

korelasi positif. 

Penelitian dengan menguji rasio-rasio keuangan seperti tingkat likuiditas, 

profitabilitas, serta solvabilitas juga pernah dilakukan Hani dan Mukhlasin 

(2007) pada perusahaan perbankan. Likuiditas diukur dengan quick dan 

banking ratio. Tingkat profitabilitas diukur dengan ROA dan interest margin 

of loans. Solvabilitas diproksi dengan CAR dan rasio modal. Hasilnya 

menyatakan bahwa likuiditas dan profitabilitas berpengaruh negatif dan 

solvabilitas berpengaruh positif terhadap pemberian opini going concern. 
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Dari penjelasan di atas, penelitian ini ingin menguji pengaruh debt default dan 

beberapa variabel keuangan lain yang pernah digunakan oleh Chen dan 

Church (1992) juga dalam berbagai penelitian terdahulu lainnya , yaitu CACL, 

CFTL, LTDTA dan NIBTS terhadap keputusan auditor memberikan opini 

going concern. CACL yaitu current assets/current liabilities atau biasa 

dikenal dengan current ratio mewakili penilaian untuk rasio likuiditas. CFTL, 

cash flow from operation/total liabilities digunakan untuk menilai pengaruh 

arus kas dan coverage ratio terhadap variabel dependen, yaitu opini audit 

going concern. LTDTA mengukur tingkat financial leverage terhadap 

pengaruhnya dalam pengeluaran opini audit gong concern dan NIBTS yang 

merupakan bagian dari rasio profitabilitas adalah pembagian dari net income 

before tas dengan net sales. Penelitian ini juga ingin mengetahui  apakah 

benar debt default memiliki incremental explanatory power terhadap 

pengeluaran opini tersebut.  

Berdasarkan latar belakang dan hasil-hasil dari penelitian sebelumnya, serta 

didasari pemikiran di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

kembali dengan judul yang merupakan replikasi dari penelitian berjudul 

“Pengaruh Default on Debt Obligation dan Variabel Keuangan Lain dalam 

Pengeluaran Opini Going concern: Studi Empiris pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2003-2007” oleh 

Sherly Monica. Berbeda dari penelitian tersebut, penelitian kali ini mengubah 

judul default on debt obligation menjadi debt default serta variabel keuangan 

yang merupakan variabel bebas di kurangi dalam penelitian ini. Sebelumnya 
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terdapat 8 variabel bebas yaitu current assetss/current liabilities, cash flow 

from operation/total liabilities, net income before taxes/net sales, recurring 

loss from operation, long term debt/total assetss, debt default, one year 

change in current ratio, dan SIZE sebagai variabel kontrol. Pada penelitian 

ini, hanya digunakan lima variabel yaitu current assetss/current liabilities, 

cash flow from operation/total liabilities, net income before taxes/net sales, 

long term debt/total assetss dan  debt default. Alasan mengurangi variabel 

tersebut terletak pada kesamaan rumus yang mungkin bisa menciptakan risiko 

multikol dan variabel kontrol size dihilangkan karena dari hasil penelitian-

penelitian yang sudah ada, variabel ini tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel independen going concern. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini juga berubah yaitu hanya sektor industri dasar 

dan kimia saja  di periode yang lebih baru yaitu 2011-2013, yang berarti ada 

pengurangan jumlah waktu dari 5 tahun menjadi 3 tahun. Dikuranginya jangka 

waktu ini tidak ada alasan khusus, hanya saja dengan variabel yang cukup 

mewakili tiap-tiap rasio keuangan, rasanya tiga tahun cukup untuk 

menghasilkan analisis yang valid karena pada statistik pun sampel yang 

diperlukan minimal 30. Ditelitinya industri sektor dasar dan kimia 

dikarenakan setelah dilakukan purposive sampling, sektor ini merupakan 

sektor yang perusahaan-perusahaan di dalamnya memiliki tingkat rasio 

keuangan yang bisa dikatakan bermasalah. Penulis sempat membaca annual 

reports tiap perusahaan dimana di dalamnya dijelaskan terjadinya penurunan 

atau peningkatan rasio keuangan diakibatkan oleh krisis global tahun 2008 dan 
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terulang lagi di tahun 2013, dimana nilai tukar Rupiah sangat melemah 

sedangkan rata-rata bahan baku produksi diimpor yang mengakibatkan 

perusahaan harus mengeluarkan uang dengan jumlah lebih banyak atau 

menurunkan produktivitas yang berujung pada kembalinya income yang 

mengecil, atau akibat dari krisis pada jaman orde baru yang menyebabkan 

entitas mengalami hutang pada pihak lain yang tidak juga terselesaikan.  

Tetapi, di lain sisi walaupun perusahaan tersebut memiliki masalah pada 

rasio-rasio keuangannya, jika auditor yakin bahwa masalah tersebut terjadi 

akibat kondisi ekonomi yang tidak terprediksi, atau perusahaan 

mengungkapkan rencana-rencana untuk memperbaiki keadaan tersebut, dan 

mampu menyajikan financial report yang wajar, opini audit going concern 

tidak diberikan. 

Pada tahun 2013 Indonesia mengadopsi standar audit baru yaitu 

International Standards on Auditings (ISAs) yang dirumuskan oleh 

International Federation of Accountants (IFAC) sehingga ada hal-hal baru 

yang tidak diperhatikan pada penelitian sebelumnya. Penelitian ini juga 

meyakini jenis data yang akan diuji merupakan data panel sedangkan 

penelitian sebelumnya tertulis jenis data cross-section. Dari pernyataan di 

atas, maka judul penelitian ini adalah “Pengaruh Debt default dan Variabel 

Keuangan Lain dalam Pengeluaran Opini Going concern: Studi Empiris 

pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Dasar dan Kimia 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

 Apakah variabel keuangan current assetss/current liabilities (CACL) 

berpengaruh terhadap opini audit going concern? 

 Apakah variabel keuangan cash flow from operating/total liabilities (CFTL) 

berpengaruh terhadap opini audit going concern? 

 Apakah variabel keuangan net income before taxes (NIBTS) berpengaruh 

terhadap opini audit going concern? 

 Apakah variabel keuangan long term debts/total assets (LTDTA) 

berpengaruh terhadap opini audit going concern? 

 Apakah variabel debt default  berpengaruh terhadap opini audit going 

concern? 

 Apakah variabel CACL, CFTL, NIBTS, RLSS, LTDTA serta debt default 

secara simultan berpengaruh terhadap opini audit going concern? 

1.3 Batasan Masalah 

Penelitian ini hanya menguji pengaruh variabel-variabel keuangan 

terhadap pemberian opini going-concern. Selain itu, penelitian ini berfokus 

menguji pengaruh variabel keuangan tersebut terhadap pemberian opini going-

concern pada perusahaan yang sedang mengalami masalah keuangan karena 

penelitian sebelumnya menyatakan bahwa auditor tidak pernah mengeluarkan 
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opini going-concern kepada perusahaan yang sehat (McKeown et al, 1991 

dalam Ryu dan Roh, 2007). Penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan 

manufaktur sub sektor industri dasar dan kimia.  

1.4 Tujuan Penelitian 

 Dari rumusan masalah yang ada, tujuan dari penelitian ini adalah: 

 Untuk menganalisis pengaruh variabel keuangan current assetss/current 

liabilities (CACL) terhadap opini audit going concern. 

 Untuk menganalisis pengaruh variabel keuangan cash flow from 

operating/total liabilities (CFTL) terhadap opini audit going concern. 

 Untuk menganalisis pengaruh variabel keuangan net income before taxes 

(NIBTS) terhadap opini audit going concern. 

 Untuk menganalisis pengaruh variabel keuangan long term debts/total 

assets (LTDTA) terhadap opini audit going concern. 

 Untuk menganalisis pengaruh variabel keuangan debt default terhadap opini 

audit going concern. 

 Untuk menganalisis pengaruh variabel CACL, CFTL, NIBTS, RLSS, 

LTDTA serta debt default secara simultan terhadap opini audit going 

concern. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini antara lain: 

1. Memberikan pengetahuan bagi para stakeholders akan pentingnya 

variabel keuangan sebagai alat untuk memprediksi kelangsungan hidup 

perusahaan. 

2. Memberikan sebuah model yang dapat digunakan oleh para auditor 

sebagai decision aid untuk membantu mereka dalam mengidentifikasi 

klien yang merupakan perusahaan kandidat penerima  opini audit going-

concern. 

3. Menjadi bahan acuan penelitian selanjutnya, khususnya mengenai 

pengaruh debt default serta variabel keuangan lainnya terhadap opini 

audit going-concern. 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Penulisan ini dibagi menjadi lima bab dengan perincian sebagai berikut: 

Bab 1 Pendahuluan 

Bab ini akan menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, serta sistematika 

penelitian. Bab ini memberi gambaran besar tentang isi keseluruhan dari 

penelitian ini. 
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Bab 2 Tinjauan Pustaka 

Bab ini akan menguraikan landasan teori yang dipakai dalam penelitian ini 

serta pembahasan mengenai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, baik 

penelitian di dalam negeri maupun luar negeri. 

Bab 3 Metode Penelitian 

Bab ini akan membahas mengenai sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini, teknik pengumpulan data, hipotesis penelitian, model penelitian, 

operasionalisasi variabel, dan metode pengujian data yang dilakukan untuk 

menguji hipotesis penelitian. 

Bab 4 Pembahasan 

Bab ini akan menjelaskan tentang hasil lengkap pengujian seluruh model, 

hasil pengujian hipotesis, serta analisis terhadap hasil pengujian hipotesis tersebut. 

Bab 5 Kesimpulan dan Saran 

Bab ini memberikan kesimpulan dari keseluruhan penelitian ini serta saran 

bagi auditor dan penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Auditing 

Menurut Arens (2014), auditing didefinisikan sebagai proses pengumpulan 

dan pengevaluasian bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan 

tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah dibuat. 

Pengauditan diperlukan mengingat adanya agency problem di suatu perusahaan. 

Pemilik perusahaan yang mendelegasikan pembuatan keputusan kepada manajer 

perusahaan, tentu ingin mengetahui bagaimana kinerja manajer dalam mengelola 

uang miliknya. Untuk itu dibutuhkan pihak ketiga yang independen untuk 

melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan yang mencerminkan 

hasil kegiatan operasi perusahaan yang diajalankan para manajer. Auditing 

diyakini dapat mengatasi adanya risiko ketidakakuratan isi laporan keuangan 

karena Auditing memberikan reasonable assurance atas keandalan laporan 

keuangan. 

Sejak 1 Januari 2013, standar auditing Indonesia berubah menjadi standar 

auditing internasional atau ISA, yaitu audit berbasis risiko. Perbedaan utama ISA 

dan standar terdahulu ialah tekanan pada berpikir kritis. Sayangnya, pemikiran 

filosofis yang dipelopori Mautz dan Sharaf enam dasawarsa yang lalu disubstitusi 

oleh checklists dan tuntutan pasar sehingga mengorbankan independensi 

(Tuanakotta, 2013). Risiko audit adalah risiko memberikan opini audit yang tidak 

tepat atas laporan keuangan yang disalahsajikan secara material.  
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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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Tabel 2.2 

Penerapan Audit Berbasis Risiko 

Tahap/Langkah Penjelasan 

Risk Assessment  Melaksanakan prosedur penilaian risiko untuk 

mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji yang 

material dalam laporan keuangan. 

Risk Response 

(Menanggapi 

Risiko) 

Merancang dan melaksanakan prosedur audit selanjutnya 

yang menanggapi risiko (salah saji yang material) yang 

telah diidentifikasi dan dinilai, pada tingkat laporan 

keuangan dan asersi. 

Reporting 

(Pelaporan) 

Tahap melaporkan meliputi: 

a) Merumuskan pendapat berdasarkan bukti audit 

yang diperoleh 

b) Membuat dan menerbitkan laporan yang tepat, 

sesuai kesimpulan yang ditarik 

Sumber: Tuanakotta, 2013 

ISA mendefinisikan “the financial reporting framework adopted by 

management and where appropriate, those charge with governence in the 

preparation of the financial statements that is acceptable in a view of the nature 

of the entity and the objective of the financial statements, or that is required by 

law or regulation.” (Tuanakotta, 2013) 

ISA mengenal tiga istilah kerangka pelaporan keuangan, yakni: 
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1. General purpose framework merupakan pelaporan keuangan yang 

dirancang untuk bermacam-macam pemakai laporan. Kerangka pelaporan 

ini bisa merupakan fair presentation framework atau compliance 

framework. 

2. Fair presentation framework merupakan pelaporan keuangan yang harus 

mengikuti ketentuan atau standar tertentu agar laporan keuangan yang 

dihasilkannya wajar. 

3. Compliance framework juga mengikuti ketentuan atau standar, namun 

tidak berkenaan dengan persyaratan wajar (fair presentation). (Tuanakotta, 

2013) 

2.2 Opini Audit 

Opini audit sesuai dengan SPAP 2011 SA 100 Seksi 110, diberikan auditor 

independen untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran dalam semua hal yang 

material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai 

dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Pernyataan pendapat auditor 

harus didasarkan atas audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing dan 

atas temuan-temuannya (SPAP SA Seksi 508, 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: 
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1. Wajar tanpa pengecualian (Unqualified) 

Opini ini dikeluarkan jika: 

 Semua laporan keuangan lengkap 

 Standar umum dipatuhi 

 Adanya bukti audit yang memadai 

 Disajikan sesuai dengan SAK yang berlaku 

 Tidak ada situasi untuk paragraf tambahan 

2. Opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf  penjelas (Unqualified 

opinion with explanatory paragraph or modified wording). 

Empat keadaan pertama pada unqualified opinion dipenuhi, tetapi ada hal-

hal sebagai berikut: 

 Ketidakkonsistensian atas prinsip akuntansi 

 Comparability 

 Keraguan atas going concern 

 Perubahan dari prinsip akuntansi 

 Penekanan pada suatu masalah 

 Pendapat dari auditor lain 

Tujuan dari paragraf penjelas adalah untuk memberi tahu pemakai 

laporan keuangan tentang satu atau lebih fakta material berkenaan 

dengan laporan keuangan yang telah diaudit. 

 

 

Pengaruh Debt..., Karina Nadila, Ak.-IBS, 2015



18 
 

3. Qualified / Wajar 

Laporan keuangan tersaji dengan wajar dan sesuai dengan prinsip 

akuntansi yang berlaku, kecuali untuk dampak hal yang berkaitan dengan 

yang dikecualikan. Pendapat ini dinyatakan bilamana: 

 Ketiadaan  bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan 

terhadap lingkup audit yang mengakibatkan auditor berkesimpulan 

bahwa ia tidak dapat menyatakan pendapat wajar tanpa 

pengecualian dan menyatakan tidak memberikan pendapat. 

 Auditor yakin atas dasar auditmya bahwa laporan tersebut 

mengandung penyimpangan dari prinsip yang berlaku. 

Biasanya , pengeluaran opini ini terjadi juga karena adanya pembatasan 

ruang lingkup. 

4. Adverse / tidak wajar 

Pendapat ini dinyatakan bila auditor menemukan salah saji yang material 

dan juga tidak mengikuti standar akuntansi yang berlaku. Auditor 

menyatakan pendapat ini jika mereka yakin bahwa laporan keuangan 

secara keseluruhan dapat menyesatkan.  

5. Disclaimer / menolak memberikan pendapat 

Auditor tidak dapat merumuskan suatu pendapat tentang kewajaran 

laporan keuangan karena tidak adanya akses untuk audit sehingga 

berkaitan dengan masalah independensi auditor. Auditor juga 

mengeluarkan opini ini untuk masalah going concern. Auditor hanya 
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mengeluarkan opini adverse dan disclaimer jika tingkat materialitas 

kondisi keuangan perusahaan dalam laporannya sangat tinggi. 

2.3 Going concern 

Going concern adalah kemampuan perusahaan untuk melanjutkan 

usahanya secara berlajut, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 

Kelangsungan hidup entitas dipakai sebagai asumsi dalam pelaporan keuangan 

selama tidak terbukti adanya informsi yang menunjukkan ketidakmampuan entitas 

dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya (SA Seksi 341). Jadi dengan 

adanya asumsi going concern, suatu badan usaha dianggap tidak bermaksud atau 

berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. 

Dalam SA Seksi 341 dikatakan bahwa auditor mempunyai tanggung jawab 

untuk melakukan evaluasi apakah terdapat kesangsian besar terhadap 

ketidakmampuan satuan usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. 

Adapun cara dalam mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar ialah: 

1. Auditor perlu mempertimbangkan apakah hasil audit dapat 

mengidentifikasi suatu peristiwa yang, secara keseluruhan, menunjukkan 

adanya kesangsian besar. 

2. Jika auditor memiliki keyakinan di atas, ia harus: 

 Memperoleh informasi mengenai rencana manajemen yang 

ditujukan untuk mengurangi dampak dari peristiwa tersebut, dan 

 Menentukan apakah kemungkinan rencana manajemen tersebut 

dapat secara efektif dilaksanakan. 
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3. Setelah auditor mengevaluasi renacana manajemen, ia harus membuat 

kesimpulan apakah masih terdapat kesangsian besar mengenai 

kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya 

dalam jangka waktu pantas. 

Contoh dari kondisi atau peristiwa yang dimaksud dalam paragraf di atas, antara 

lain: 

1. Tren negatif 

Contohnya seperti kerugian operasi yang terjadi berkali-kali, rasio 

keuangan yang memburuk, dan lain-lain. 

2. Petunjuk lain tentang kemungkinan kesulitan keuangan 

Peristiwa seperti kegagalan dalam memenuhi kewajiban hutangnya, 

kegagalan dalam memenuhi peraturan dalam perjanjian pinjaman, 

restrukturisasi, dan lain-lain. 

3. Masalah internal 

Contoh dari masalah internal ialah terjadinya pemogokan tenaga kerja 

atau kesulitan hubungan perburuhan yang lain, kebutuhan secara 

signifikan memperbaiki operasi perusahaan, dan lain-lain. 

4. Masalah luar yang telah terjadi 

Contoh dari masalah ini adalah pengaduan gugatan pengadilan, kerugian 

akibat bencana besar yang tidak diasuransikan, kehilangan franchise atau 

lisensi penting, dan lain-lain. 
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Dari pertimbangan auditor terhadap dampak kondisi dan peristiwa di atas, 

auditor dapat membuat berbagai jenis laporan auditor, yaitu: 

 Apabila setelah mempertimbankan hal di atas auditor tidak 

menyangsikan kemampuan usaha perusahaan maka opini yang 

diberikan adalah unqualified opinion. 

 Apabila setelah mempertimbangkan dampak kondisi dan peristiwa di 

atas, auditor menyangsikan kemampuan kelangsungan hidup 

perusahaan, auditor wajib mengevaluasi rencana manajemen. Jika 

perusahaan tidak memiliki renacana manajemen atau auditor membuat 

kesimpulan baha rencana manajemen perusahaan tidak dapat secara 

efektif mengurangi dampak negatif kondisi atau peristiwa tersebut, 

auditor akan menolak memberikan pendapat. 

 Apabila auditor membuat kesimpulan bahwa rencana manajemen 

dapat secara efektif dilaksanakan, auditor harus mempertimbangkan 

kecukupan pengungkapan (diclosure). Untuk itu auditor, memberikan 

opini unqualified opinion with explanatory paragraph or modified 

wording yang berisi tentang kemampuan perusahaan dalam 

mempertahankan kelangsungan hidupnya. 

 Jika auditor menemukan bahwa pengungkapan tersebut tidak memadai 

maka auditor akan mengeluarkan opini wajar dengan pengecualian 

atau adverse karena adanya penyimpangan dari prinsip akuntansi yang 

berlaku. 
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Dari penjelasan di atas, yang merupakan opini dengan modifikasi going concern 

ialah poin kedua dan ketiga. 

Selain kondisi-kondisi yang sebelumnya sudah disebutkan, pada SA Seksi 

341 mengenai “laporan auditor independen tentang dampak memburuknya 

kondisi ekonomi Indonesia terhadap kelangsungan hidup entitas” dikatakan 

bahwa auditor perlu memperhatikan dampak dari memburuknya kondisi ekonomi 

dalam penyusunan laporan auditnya. Kondisi yang menyebabkan auditor 

memberikan opini dengan modifikasi going concern, yaitu: 

1. Jika karena memburuknya keadaan ekonomi sehingga menimbulkan 

keraguan besar auditor tentang kelangsungan hidup klien, tetapi 

laporan keuangan klien sudah dinyatakan dengan sebenar-benarnya 

(seperti opini wajar tanpa pengecualian), auditor memberikan 

pendapat wajar dengan paragraf penjelasan. 

2. Jika karena keadaan ekonomi berdampak sangat material terhadap 

kemampuan klien utnuk bertahan dan kemungkinan besar hal tersebut 

akan terjadi, auditor memberikan laporan disclaimer. 

Dalam standar terbaru ISA 570 tentang going concern, yang didapat dari 

www.IFAC.org pengeluaran opini dengan modifikasi going concern bisa timbul 

akibat adanya keraguan auditoryang signifikan terhadap kelangsungan hidup 

entitas dikarenakan hal-hal yang tertera dibawah ini meskipun hal-hal ini tidak 

selalu menjelaskan bahwa terdapat kesangsian secara material di dalamnya: 

1. net liabilities or net current liabilities position  
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2. fixed term borrowings yang sudah mendekati jatuh tempo  tetapi tidak 

melaksanakan pembaharuan atau pembayaran 

3. adanya pemberhentian dukungan finansial dari kreditur 

4. negative operating cash flow 

5. rasio keuangan yang merugikan 

6. kerugian besar atau penurunan drastis nilai aset yang digunakan untuk 

cash flow 

7. tidak ada atau ketidaksanggupan membagi dividen 

8. tidak mampu membayar hutang saat jatuh tempo 

9. perubahan pembayaran dengan supplier 

10. ketidakmampuan membiayai perancangan produk baru atau semacamnya 

11. adanya keinginan management untuk melikuidasi perusahaan, dan 

sebagainya. 

12. Hilangnya manajemen utama tanpa penggantian. 

13.  Hilangnya pasar utama, pelanggan utama, waralaba, lisensi, atau pemasok 

utama.  

14.  kesulitan Buruh. 

15. Kekurangan pasokan penting. 

16. Munculnya pesaing yang sangat sukses. 

17. Yang Lainnya 

18.  Ketidakpatuhan dengan modal atau persyaratan undang-undang atau 

peraturan lainnya, seperti solvabilitas 

19. atau persyaratan likuiditas bagi lembaga keuangan. 
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20. proses hukum tertunda atau peraturan terhadap entitas yang mungkin, jika 

disetujui, menghasilkan klain bahwa entitas tidak mungkin bisa 

memuaskan. 

21. Perubahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah 

diperkirakan memengaruhi entitas. 

22. Tidak tertanggung atau tidak tertanggung secara penuh ketika  terjadi 

bencana. 

Signifikansi peristiwa atau kondisi seperti itu sering dapat dikurangi dengan 

faktor-faktor lain. Sebagai contoh, pengaruh suatu entitas tidak mampu membayar 

kembali utang normal mungkin diimbangi oleh rencana manajemen untuk 

mempertahankan arus kas yang memadai dengan cara alternatif, misalnya dengan 

membuang aset, penjadwalan kembali pembayaran pinjaman, atau memperoleh 

modal tambahan. Demikian pula, kehilangan pemasok utama dapat di atasi 

dengan ketersediaan sumber persediaan alternatif yang sesuai. 

2.4 Kondisi Keuangan Perusahaan 

Kondisi keuangan perusahaan sangat terkait  dengan masalah 

kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Auditor tidak pernah mengeluarkan 

opini going concern pada perusahaan yang sehat (Ryu dan Roh, 2007).  

Kondisi keuangan perusahaan dapat digambarkan oleh rasio-rasio 

keuangan yang dapat memberikan indikasi apakah perusahaan sedang mengalami 

kesulitan keuangan atau tidak (Santosa dan Wedari, 2007). Analisis rasio 
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keuangan dapat menggambarkan apakah perusahaan memiliki tingkat likuiditas, 

solvabilitas, profitabilitas yang baik dan juga gambaran financil leverage. 

2.4.1 Debt Default 

SA Seksi 341 dalam SPAP 2011 menyarankan auditor meneliti secara 

seksama kemampuan suatu perusahaan kewajiban hutangnya dalam membuat 

keputusan mengenai going concern. Penelitian sebelumnya telah menganalisis 

kegunaan dari debt default status dalam mengidentifikasi perusahaan yang 

menerima opini going concern. Penelitian tersebut menemukan hubungan yang 

kuat antara debt default dengan opini going concern, Karena walaupun kondisi 

rasio keuangan menurun, ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban hutangnya, merupakan tanda yang lebih jelas untuk mengindikasikan 

adanya masalah going concern. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Chen and 

Church tahun 1992 ini, dikatakan status debt default jika memenuhi salah satu 

kondisi berikut: 

1. Payment default 

Dalam periode kurang dari satu tahun, perusahaan tidak mamou 

melunasi hutang pokok ataupun interest.  

2. Covenant default 

Terjadi ketika perusahaan melakukan pelanggaran terhadap 

perjanjian pinjaman yang telah disepakati oleh kreditur dan 

debitur. Dalam keadaan seperti ini kreditur mempunyai hak untuk 

mengumumkan bahawa perusahaan debitur dalam kondisi 

Pengaruh Debt..., Karina Nadila, Ak.-IBS, 2015



26 
 

keuangan buruk dan diragukan kelangsungannya dan kreditur 

berhak untuk menerima pembayaran segera atas hutang yang telah 

jatuh tempo. 

3. Debt restructuring 

Terjadi ketika perusahaan merestrukturisasi hutangnya atau 

perjanjian dimodifikasi untuk memulihkan kegagalan hutangnya. 

Perusahaan yang megalami keadaan ini menunjukkan bahwa 

perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam 

waktu dekat. Rata-rata perusahaan melakukan ini dengan tujuan 

untuk menghindari subsequent default (Chen dan Church, 1992: 5) 

2.4.2 Current Assetss to Current Liabilities (CACL)  

Rasio yang lebih dikenal dengan current ratio ini membandingkan aktiva 

lancar dengan kewajiban lancar perusahaan. Aktiva lancar merupakan aktiva yang 

dapat segera diubah menjadi kas sedangkan kewajiban lancar adalah kewajiban 

yang penyelesaiannya membutuhkan pengunaan aktiva lancar (Wild dan 

Subramanyam, 2011). Jadi current ratio dilakukan untuk mengevaluasi likuiditas 

perusahaan dan kemampuan entitas melunasi kewajiban jangka pendek (lancar) 

dari aktiva lancar yang dimilikinya (Weygandt, Kimmel dan Kieso, 2013). 

Semakin tinggi ratio ini  semakin pasti perusahaan mampu melunasi kewajiban 

lancarnya (Wild dan Subramanyam, 2011). 
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Rumus dari Current Ratio adalah : 

 

 CACL =  

 

2.4.3 Cash Flow from Operating to Total Liabilities (CTFL) 

Perusahaan yang memiliki jumlah kas yang tinggi dari aktivitas operasi 

mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut mampu menghasilkan kas yang 

cukup Secara internal dari kegiatan operasi perusahaan untuk membayar 

kewajibannya tanpa harus melakukan pinjaman (Weygandt, Kimmel dan Kieso, 

2013). Rasio ini menyediakan informasi mengenai financial flexibility dan dalam 

www.investopedia.com dijelaskan bahwa penilaian CFTL merupakan cara untuk 

menilai coverage ratio. Semakin tinggi rasio ini, semakin rendah kemungkinan 

perusahaan akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya karena jika 

rasio ini bernilai tinggi makan semakin baik kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajibannya. Rumus Cash Flow from Operation to Total Assets: 

 

CFTL =  

 

Mutchler (1985), Chen dan Church (1992) menggunakan rasio ini dalam 

penelitiannya dan hasilnya membuktikan bahwa CFTL memiliki pengaruh negatif 

Current Assetss 

Current Liabilities 

Cash Flow from Operation 

Total Liabilities 
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dalam pengeluaran opini going concern. Sedangkan dalam penelitian Masyitoh 

(2010) dan Susanto (2009) ratio ini tidak memiliki pengaruh signifikan. 

2.4.4 Net Income Before Tax/Net Sales (NIBTS) 

Rasio ini menunjukkan seberapa baik tingkat profitabilitas suatu 

perusahaan, yaitu seberapa baik kemampuan manajemen dalam menghasilkan 

laba bersih sebelum pajak dari penjualan yang dihasilkan perusahaan. Rasio ini 

dapat memengaruhi rasio likuiditas perusahaan dan menunjukkan apakah suatu 

perusahaan mempunyai kemampuan untuk bertahan dan berkembang (Weygandt, 

Kimmel dan Kieso, 2013). Dalam penelitian yang direplikasi oleh penulis yaitu 

oleh Monica (2010), ratio ini tidak berpengaruh signifikan. Sedangkan dalam 

penelitian Chen dan Church di tahun 1992 dan Mutchler di 1985 ratio ini 

memiliki pengaruh yang signifikan. Rumus Ratio ini adalah: 

    

 NIBTS: 

 

2.4.5 Long Term Debt to Total Assetss (LTDTA) 

Ratio ini mengukur seberapa besar proporsi aset perusahaan yang dibiyai 

oleh kewajiban jangka panjang. Semakin tinggi rasio LTDTA berarti semakin 

tinggi tingkat financial leverage perusahaan. Financial leverage merupakan 

seberapa besar hutang yang yang digunakan untuk mendanai asetnya. Semakin 

besar presentase hutang jangka panjang terhadap total aset, semakin besar risiko 

Net Income Before Taxes 

Net Sales 
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perusahaan tidak mampu untuk memenuhi kewajiban hutangnya ketika jatuh 

tempo (Weygandt, Kimmel dan Kieso, 2013). Pada penelitian Chen dan Church di 

tahun 1992, ditemukan pengaruh positif antara rasio LTDTA terhadap opini audit 

going concern, tetapi pada penelitian Mutchler (1985) dan Ryu dan Roh (2007) 

tidak ditemukan pengaruh. Rumus untuk mendapatkan rasio ini adalah: 

  

        LTDTA= 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Long term debt 

Total Assetss 
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2.5 Penelitian Sebelumnya 

Tabel 2.3 

Penelitian Terdahulu 

Penulis Judul Penelitian Variabel Hasil 
Mutchler 
(1985) 

A Multivariate 
Analysis of the 
Auditor’s Going 
concern Opinion 
Decision. 

X: informasi 
publik, operating 
cashflow / total 
liabilities, long 
term debt / total 
assets, total 
liabiities / total 
assets, current 
ratio, net income 
before tax / net 
sales dan net 
worth / total 
liabilities 
Y: opini going 
concern 

TTerdapat 3 rasio 
keuangan yang 
signifikan • yaitu 
(1) Net worth / 
total liabilities; (2) 
Long term 
liabilities to total 
asset ratio; dan (3) 
Total liabilities to 
total asset ratio. 

Hasilnya 
menunjukkan 
bahwa model • 
discriminant 
analysis yang 
memasukkan tipe 
opini audit tahun 
sebelumnya 
mempunyai 
akurasi prediksi 
keseluruhan yang 
paling tinggi sebe-
sar 89,9 persen 
dibanding model 
yang lain. 

Sherly Monica 
(2010) 

Pengaruh Default on 
Debt Obligation dan 
Variabel Keuangan 
Lain dalam 
Pengeluaran Opini 
Going concern: 
Studi Empiris pada 
Perusahaan 
Manufaktur yang 
Terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia 
Periode 2003-2007 

X: CACL, CFTL, 
RLSS, NIBTS, 
LTDTA, 
CCR,SIZE dan 
debt default 
 
Y: Opini going 
concern 

Jjdebt default terbukti 
memiliki pengaruh 
positif yang kuat 
dibanding variabel 
keuangan lainnya. 
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Tabel 2.3.1 

Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

Penulis Judul Penelitian Variabel Hasil 
Chen dan 
Church 
(1992) 

Default on Debt 
Obligation and the 
Issuance of Going 
concern Opinion. 

X: debt default, 
operating 
cashflow / total 
liabilities, long 
term debt / total 
assets, total 
liabiities / total 
assets, current 
ratio, net income 
before tax / net 
sales, recurring 
loss dan SIZE 
Y: opini going 
concern 

Variabel debt 
default terbukti 
signifikan 
memiliki pengaruh 
yang sangat kuat 
terhadap opini 
audit going 
concern. 
Sedangkan 
variabel keuangan 
lainnya dapat 
membantu auditor 
dalam pengeluaran 
opini going 
concern. 

Hani et al. 
(2003) 

Going concern dan 
Opini Audit: Suatu 
Studi pada 
Perusahaan 
Perbankan di BEJ. 

X: rasio 
profitabilitas, 
solvency dan 
likuiditas 
Y: opini going 
concern 

Perusahaan yang 
menerima opini 
going concern 
mengalami 
negative excess 
returns yang lebih 
kecil dibanding 
perusahaan yang 
menerima 
unqualified 
opinion. Opini 
going concern 
memiliki 
information value. 
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Tabel 2.3.2 

Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

Penulis Judul Penelitian Variabel Hasil 
Setyarno, 
Januarti dan 
Faisal 
(2006) 

Pengaruh Kualitas 
Audit, Kondisi 
Keuangan 
Perusahaan, Opini 
Audit Tahun 
Sebelumnya, 
Pertumbuhan 
Perusahaan terhadap 
Opini Audit Going 
concern 

X:  Kondisi 
keuangan dengan 
rumus Altman, 
opini audit tahun 
sebelumnya, 
kualitas audit dan 
pertumbuhan 
perusahaan. 
 
Y: Opini audit 
going concern 

Kondisi keuangan 
yang diproksi 
dengan model 
Altman 
berpengaruh 
negatif dan opini 
audit tahun 
sebelumnya 
berpengaruh 
positif. Kualitas 
audit ditemukan 
tidak berpengaruh 
positif dan 
pertumbuhan 
perusahaan tidak 
berpengaruh 
negatif terhadap 
pemberian opini 
going concern 

Salmi (2006) Pengaruh debt 
default dan prediksi 
kebangkrutan 
terhadap opini audit 
unqualified dengan 
modifikasi going 
concern. 

X: Debt default 
dan prediksi 
kebangkrutan 
Y: Opini audit 
unqualified with 
going concern 
modification 

Debt default tidak 
berpengaruh 
posifit terhadap 
opini going 
concern. 
 

Praptitorini et al. 
(2007) 

Analisis pengaruh 
kualitas audit, debt 
default dan opinion 
shopping terhadap 
opini audit  going 
concern 

X: debt default, 
kualitas audit dan  
opinion shopping 
Y: Opini audit 
going concern 

Debt default 
memiliki pengaruh 
positif terhadap 
opini going 
concern sedangkan 
kualitas audit tidak 
berpengaruh 
signifikan. 
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Tabel 2.3.3 

Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

Penulis Judul Penelitian Variabel Hasil 
Santosa dan 
Wedari (2007) 
 

Analisis faktor-
faktor yang 
memengaruhi 
kecenderungan 
penerimaan opini 
audit Ogoing 
concern 

X: kualitas audit, 
opini audit, 
pertumbuhan 
perusahaan dan 
kondisi keuangan 
perusahaan 

Kondisi keuangan 
yang diproksi 
dengan model 
Altman 
berpengaruh 
negatif dan opini 
audit tahun 
sebelumnya 
berpengaruh 
positif. Kualitas 
audit ditemukan 
tidak berpengaruh 
positif dan 
pertumbuhan 
perusahaan tidak 
berpengaruh 
negatif terhadap 
pemberian opini 
going concern 

AN Muttaqin 
(2012) 

Analisis Pengaruh 
Rasio Keuangan dan 
Non Keuangan 
terhadap 
Penerimaan Opini 
Audit Going 
concern 

X: rasio 
likuiditas, 
profitabilitas, 
aktivitas, 
leverage, sales 
growth, market 
value, SIZE, 
reputasi auditor, 
opini tahun 
sebelumnya, 
hubungan auditee 
dengan auditor, 
opinion shopping 
dan audit lag 
Y: Opini going 
concern 

Profitabilitas, 
market value, 
opini tahun 
sebelumnya, 
hubungan auditor 
dengan klien dan 
opinion shopping 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
opini audit going 
concern sedangkan 
variabel lainnya 
tidak memiliki 
pengaruh terhadap 
penerimaan opini 
tersebut 
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Tabel 2.3.4 

Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

Penulis Judul Penelitian Variabel Hasil 
Januarti dan 
Fitrianasari 
(2008) 

Analisis Rasio 
Keuangan dan Non 
Keuangan yang 
Memengaruhi 
Auditor dalam 
Memberikan Opini 
Audit Going 
concern pada 
Auditee 

X: Rasio 
likuiditas, 
profitabilitas, 
aktivitas, 
leverage, sales 
growth dan 
market value, 
SIZE, reputasi 
auditor, audit lag 
dan opini audit 
tahun sebelumnya 
Y: Opini Audit 
Going concern 

Rasio likuiditas, 
opini audit tahun 
sebelumnya dan 
audit lag terbukti 
berpengaruh 
signifikan dan 
variabel lainnya 
tidak. 

Nugrahanti 
(2012) 

Analisis Pengaruh 
Penilaian 
Materialitas  oleh 
Auditor terhadap 
Keputusan 
Pemberian Opini 
Going 

X: Financial 
distress, opini 
audit tahun 
sebelumnya, 
current ratio, 
audit lag, ROA, 
rasio CFTL, debt 
default, negative 
operating cash 
flow, SIZE dan 
recurring loss 
Y: Opini going 
concern 

Opini audit tahun 
sebelumnya, debt 
default¸negative 
operating cash 
flow dan SIZE 
yang memiliki 
pengaruh 
signifikan terhadap 
pemberian opini 
going concern 
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Tabel 2.3.5 

Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

Penulis Judul Penelitian Variabel Hasil 
Susanto (2009) Faktor-faktor yang 

Memengaruhi 
Penerimaan Opini 
Audit Going 
concern pada 
Perusahaan Publik 
Sektor Manufaktur 

X: Rasio 
likuiditas, quick 
ratio, cash flow 
from 
operation/total 
debt, debt default, 
audit quality, 
opinion shopping, 
total long term 
debt/total aseets, 
debt to total 
assets, debt to 
equity, ROA dan 
opini audit tahun 
sebelumnya 
Y: Opini Going 
concern 

Kondisi keuangan 
perusahaan, ROA, 
debt to total assets 
dan opini audit 
tahun sebelumnya 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
opini going 
concern. 
Sedangkan CR, 
QR, cash flow 
from 
operation/total 
liabilities, debt to 
equity, 
LTDTA,kualitas 
audit, debt defaul 
dan Opinion 
Shopping tidak 
memiliki pengaruh 
terhadap opini 
tersebut. 

Masyitoh dan 
Adhariani (2010) 

The Analysis of 
Determinant of 
Going concern 
Audit Report 

X: likuiditas, arus 
kas, profitabilitas, 
solvabilitas, 
ukuran KAP dan 
komite audit 
Y: Going concern 
Audit Report 
(GCAR) 

Likuiditas, 
profitabilitas, arus 
kas dan komite 
audit tidak 
mempunyai 
pengaruh yang 
signifikan dimana 
ukuran KAP dan 
solvabilitas 
memiliki 
hubungan yang 
kuat terhadap 
GCAR. 
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Tabel 2.3.6 

Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

Penulis Judul Penelitian Variabel Hasil 
SP Ibrahim 
(2014) 

Pengaruh Audit Lag, 
Rasio Leverage, 
Rasio Arus Kas, 
Opini Audit Tahun 
Sebelumnya dan 
Financial Distress 
Terhadap 
Penerimaan Opini 
Going concern 

X: Audit 
Lag¸rasio 
leverage, rasio 
arus kas, opini 
audit tahun 
sebelumnya dan 
financial distress 
Y: Opini going 
concern 

Arus kas dari 
aktivitas operasi, 
audit lag, rasio 
arus kas tidak 
memengaruhi 
penerimaan opini 
going concern dan 
variabel lainnya 
berpengaruh 
terhadap opini 
audit going 
concern. 

Sari (2011) Analisis Faktor-
faktor Yang 
Memengaruhi 
Auditor 
Dalam Memberikan  
Opini Going 
concern 

X: auditor 
reputation, 
company size, 
liquidity ratio, 
profitability ratio, 
leverage ratio, 
dan market value 
Y: Opini Going 
concern 

auditor reputation, 
profitability ratio, 
leverage 
ratio, and market 
value ratio tidak 
berpengaruh 
terhadap opini 
going concern dan 
SIZE dan rasio 
likuiditas 
berpengaruh 
positif dalam 
memberikan opini 
audit going 
concern 
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Tabel 2.3.7 

Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

Penulis Judul Penelitian Variabel Hasil 
Widyantari 
(2011) 

Opini Audit Going 
concern dan Faktor-
faktor yang 
Memengaruhi 

X: likuiditas, 
leverage, 
profitabilitas, arus 
kas, ukuran 
perusahaan, 
pertumbuhan 
perusahaan, 
kualitas 
audit, audit lag, 
opini audit tahun 
sebelumnya, dan 
auditor client 
tenure. 
Y: Opini going 
concern 

Hasil pengujian 
hipotesis 
menunjukkan 
bahwa leverage 
dan opini audit 
tahun sebelumnya 
berpengaruh 
positif pada opini 
audit going 
concern. Variabel 
profitabilitas, arus 
kas, dan ukuran 
perusahaan 
berpengaruh 
negatif pada opini 
audit going 
concern. Hasil 
pengujian 
hipotesis juga 
menunjukkan 
bahwa variabel 
likuiditas, 
pertumbuhan 
perusahaan, 
kualitas audit, 
audit lag, dan 
auditor client 
tenure tidak 
berpengaruh pada 
opini audit going 
concern. 
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2.6 Hipotesis Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lima variabel keuangan 

(CACL, CFTL, NIBTS, RLSS, dan LTDTA), variabel debt default secara 

individu, serta seluruh variabel keuangan tersebut terhadap pemberian opini  

going-concern. Penelitian ini juga ingin mengetahui apakah debt default memiliki 

incremental explanatory power terhadap pengeluaran opini going-concern.  

 Rasio CACL (current assetss to current liabilities ratio) mengukur tingkat 

likuiditas suatu perusahaan. Perusahaan yang memiliki harta lancar yang lebih 

besar dari kewajiban lancarnya menandakan bahwa perusahaan tersebut memiliki 

kemampuan untuk melunasi kewajibab lancarnya dengan harta lancarnya. 

Semakin tinggi rasio ini berarti semakin baik tingkat likuiditas perusahaan dan 

kelangsungan hidup perusahaan tersebut tidak akan bermasalah. Chen dan Church 

(1992) juga mengatakan bahwa perusahaan yang memiliki likuiditas yang buruk 

lebih berpeluang untuk menerima opini going-concern.. Hipotesis yang dibuat 

adalah: 

Ho1 : Rasio CACL tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern. 

Ha1 : Rasio CACL berpengaruh terhadap opini audit going concern 

 Rasio CFTL (operating cash flows to total liabilities ratio) mengukur 

kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya 

(Weygandt, Kimmel dan Kieso, 2013). Semakin tinggi rasio ini, semakin baik 

pula kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya dengan kas 
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internal yang berasal dari aktivasi operasi perusahaan.. Hipotesis yang dibuat 

adalah: 

Ho2 : Rasio CFTL tidak berpengaruh terhadap opini audit going-concern 

Ha2 : Rasio CFTL berpengaruh terhadap opini audit going concern 

 Rasio NIBTS (net income before tax to net sales ratio) melihat 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba sebelum pajak dari penjualan 

bersih yang dilakukannya. Perusahaan bisa saja menghasilkan laba sebelum pajak 

dalam jumlah yang kecil dibandingkan penjualan bersihnya. Bahkan perusahaan 

bisa saja menghasilkan rugi sebelum pajak dari penjualan bersihnya. Jadi, rasio 

NIBTS yang semakin tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan yang semakin 

baik dalam menghasilkan laba sebelum pajak dari penjualan bersih yang 

dilakukannya. Perusahaan dengan profitabilitas yang baik akan mengurangi 

keraguan auditor terhadap kelangsungan hidup perusahaan tersebut karena berarti 

perusahaan dapat terus melanjutkan usahanya di masa depan. Hipotesis yang 

dibuat adalah: 

Ho3 : NIBTS tidak berpengaruh terhadap opini audit going-concern. 

Ha3 : NIBTS berpengaruh terhadap opini audit going concern 

 Rasio LTDTA (long-term debt to total assetss ratio) melihat seberapa 

besar kewajiban jangka panjang perusahaan dibandingkan dengan jumlah asetnya. 

Semakin besar rasio ini, semakin tinggi pula tingkat financial leverage yang 

dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan dengan tingkat financial leverage yang 
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tinggi memiliki risiko ketidakmampuan membayar hutang jangka panjangnya 

(debt default). Risiko tersebut dapat menimbulkan keraguan auditor akan 

kelangsungan hidup perusahaan di masa depan. Karena itu, Hipotesis yang dibuat 

adalah: 

Ho4 : LTDTA tidak berpengaruh terhadap opini going-concern 

Ha4 : LTDTA berpengaruh terhadap opini audit going concern 

 Auditor perlu mempertimbangkan kondisi dan peristiwa yang 

menyebabkan kesangsian besar tentang kemampuan entitas dalam 

mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas (SA Seksi 

341:3). Salah satu peristiwa tersebut adalah kegagalan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban hutangnya. Jika suatu perusahaan mengalami kegagalan 

dalam membayar pokok pinjaman maupun bunganya, kegagalan dalam memenuhi 

persyaratan dalam perjanjian pinjaman, atau sedang melakukan restrukturisasi 

hutangnya, hal tersebut merupaka indikasi dari masalah going-concern. Kondisi 

tersebut menimbulkan kesangsian besar terhadap kemampuan perusahaan dalam 

mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas. Karena itu, 

variabel debt default diharapkan memiliki pengaruh positifi terhadap pengeluaran 

opini going-concern. Hipotesis yang dibuat adalah: 

Ho5 : Debt default tidak berpengaruh positif terhadap opini audit going 

concern 

Ha5 : Debt default berpengaruh positif terhadap opini audit going concern 
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 Selanjutnya, Chen dan Church membuktikan bahwa model regeresi berisis 

variabel debt default dan lima variabel keuangan lebih baik dalam menjelaskan 

penerimaan opini audit  going-concern dibandingkan dengan model yang hanya 

terdiri dari variabel debt default atau model yang hanya terdiri dari lima variabel 

keuangan lainnya. Dari hasil tersebut, Chen dan Church menyimpulkan bahwa 

debt default memiliki incremental explanatory power dalam menjelaskan 

dikeluarkannya opini going-concern. Karena itu, penelitian ini juga berharap 

bahwa model yang terdiri dari variabel debt default dan lima variabel keuangan 

lainnya lebih berpengaruh terhadap opini audit going-concern dibanding model 

lainnya. Hipotesis yang dibuat adalah: 

Ho6 : Variabel debt default dan empat variabel keuangan lainnya secara 

simultan berpengaruh terhadap opini audit going concern 

Ha6 : Variabel debt default dan empat variabel keuangan lainnya secara 

simultan tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern 
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2.7 Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

Sumber : Penulis. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1  Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini merupakan unit yang akan dianalisis. Objek 

yang akan dianalisis tersebut adalah perusahaan manufaktur sub sektor industri 

dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2013. 

Alasan memilih objek tersebut adalah menghindari adanya pengaruh industri yang 

berbeda terhadap hasil penelitian, selain itu. 

3.2  Metode Pengumpulan Data 

3.2.1  Jenis dan Sumber Data 

Data panel  yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder 

yang berasal dari laporan keuangan auditan perusahaan yang terdaftar di BEI. 

Data perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI diperoleh dari Indonesia 

Capital Market Directory (ICMD) tahun 2011-2013. Laporan keuangan 

perusahaan diperoleh dari software IDX (Jakarta Stock Exchange) pada situs 

http://idx.co.id. 

3.2.2 Metode Pengambilan Sampel 

Dari keseluruhan populasi perusahaan manufaktur periode 2011-2013, 

sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Pengertian 

purposive sampling  menurut Sugiyono (2008) adalah teknik penentuan sampel 
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dengan pertimbangan tertentu. Sehingga data yang diperoleh lebih representatif 

dengan melakukan proses penelitian yang kompeten dibidangnya. 

Sampel yang dipilih adalah perusahaan manufaktur yang mengalami 

masalah keuangan. Penelitian ini berfokus pada perusahaan yang mengalami 

masalah keuangan karena penelitian sebelumnya menyatakan bahwa auditor tidak 

pernah mengeluarkan going-concern opinion kepada perusahaan yang sehat 

(McKeown et al, 1991). 

 Pengukuran atas perusahaan yang memiliki masalah keuangan sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Mutchler (1985) dan Chen & Church 

(1992), yaitu sebuah perusahaan dikategorikan sebagai perusahaan bermasalah 

jika memiliki paling sedikit salah satu dari ciri-ciri berikut: 

1. Negative net worth (equity) 

2. Negative operating cash flows  

3. Negative operating income 

4. Negative working capital 

5. Negative net income 

6. Negative retained earnings 

Jadi, keseluruhan kriteria pemilihan sampel yang digunakan ialah: 

1. Perusahaan sampel berada dalam kondisi keuangan yang bermasalah, yaitu 

jika memiliki salah satu dari ciri-ciri berikut, yaitu (1) negative net worth, 

(2) negative working capital, (3) negative net income, (4) negative 

operating cash flows, (5) negative retained earnings, serta (6) negative 

operating income. 
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2. Perusahaan sudah terdaftar pada tanggal 1 Januari 2011 

3. Perusahaan tidak delisting selama periode penelitian, yaitu periode 2011-

2013 

4. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit dengan 

lengkap (laporan auditor, neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta 

catatan atas laporan keuangan) 

5. Perusahaan menggunakan mata uang rupiah 

6. Data lainnya yang dibutuhkan tersedia 

Tabel 3.1 menjabarkan proses pemilihan sampel sehingga diperoleh sampel 

berjumlah 23. 

Tabel 3.1 

Pemilihan Sampel 

Kriteria Sampel Jumlah Sampel 

Perusahaan manufaktur Industri Sektor Dasar dan 
Kimia yang terdaftar di BEI selama kurun waktu 2011-
2013 

58 

Perusahaan yang kondisi keuangannya tidak 
bermasalah 

35 

Perusahaan yang belum terdaftar pada 1 Januari 2011 
dan delisting di tahun-tahun berikutnya 

(0) 

Perusahaan yang dalam laporan keuangannya tidak 
terdapat laporan auditor independen 

(0) 

Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang rupiah (5) 
 kelimanya tidak 
bermasalah 

Data tidak lengkap (0) 

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian 23 

Sumber : www.idx.co.id 
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3.2.3 Teknik Pengumpulan Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode studi 

pustaka dan dokumentasi. Metode studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan 

data dan informasi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan 

penelitian. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mempelajari literatur dan sumber-

sumber lain yang berhubungan dengan penelitian. Sedangkan metode 

dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan laporan keuangan tahunan 

perusahaan manufaktur yang dipublikasikan pada tahun 2011-2013. 

3.3 Operasionalisasi Variabel Penelitian 

3.3.1  Variabel Dependen 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe opini 

audit yang diterima oleh perusahaan, yaitu apakah opini dengan modifikasi going-

concern atau opini bukan modifikasi going-concern. Variabel dependen ini 

merupakan variabel dummy, dengan angka 1 untuk perusahaan yang menerima 

opini audit dengan modifikasi going-concern dan angka 0 untuk perusahaan yang 

menerima opini audit selain modifikasi going-concern. 

 Suatu laporan auditor termasuk dalam laporan dengan modifikasi going-

concern (diberi angka 1) jika auditor membuat paragraf tambahan (setelah 

paragraf opini) yang menyatakan masalah going-concern yang terdapat pada 

perusahaan tersebut. Suatu laporan juga termasuk laporan dengan modifikasi 

going-concern jika auditor menyatakan tidak memberikan pendapat akibat adanya 
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ketidakpastian besar atau kelangsungan hidup perusahaan tersebut, tidak 

terdapatnya rencana manajemen perusahaan untuk mengatasi masalah 

kelangsungan hidup tersebut, atau rencana manajemen tersebut tidak dapat secara 

efektif dilaksanakan. 

 Jika tidak ada pernyataan seperti yang telah dijelaskan di paragraf 

sebelumnya, laporan auditor tidak termasuk laporan auditor dengan modifikasi 

going-concern (diberi angka 0). Klasifikasi ini sesuai dengan Standar Profesional 

Akuntan Publik (SPAP) SA 300 Seksi 341 tentang “Pertimbangan Auditor atas 

Kemampuan Entitas dalam Mempertahankan Kelangsungan Hidupnya”. 

3.3.2 Variabel Independen 

 Variabel independen dalam penelitian ini adalah default on debt obligation 

(debt default) serta variabel keuangan lain, yaitu CACL, CFTL, NIBTS, RLSS 

serta LTDTA. Definisi operasional dari variabel independen adalah sebagai 

berikut: 

1. Current Assetss to Current Liabilities (Current Ratio) 

CACL atau current ratio dihitung dengan cara membagi current 

assetss dengan current liabilities. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin 

baik tingkat likuiditas perusahaan (Wild dan Subramanyam, 2011). Rumus 

dari CACL ialah:  
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 CACL=       (3.1) 

 

2. Cash Flow from Operations to Total Liabilies (CFTL) 

CFTL dihitung dengan cara membagi cash flow from operations 

dengan total liabilities. Semakin tinggi rasio ini, berarti semakin mampu 

perusahaan dalam melunasi seluruh hutangnya dengan kas yang berasal 

dari aktivitas operasi perusahaan (Weygandt, Kimmel dan Kieso, 2013). 

Rumus dari CFTL ialah: 

         (3.2)                 

3. Net Income Before Taxes to Net Sales (NIBTS) 

NIBTS dihitung dengan cara membagi net income before tax 

dengan net sales. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin baik tingkat 

profitabilitas perusahaan (Weygandt, Kimmel dan Kieso, 2013). Rumus 

dari NIBTS ialah: 

 

NIBTS=       (3.3) 

 

 

 

Current Assetss 

Current Liabilities 

Net Income Before Taxes 

Net Sales 
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4. Long Term Debt to Total Assetss (LTDTA) 

Rasio ini dihitung dengan cara membagi long-term debt dengan total 

assetss. Seamkin besar rasio ini berarti semakin tinggi tingkat leverage 

perusahaan (Weygandt, Kimmel dan Kieso, 2013). Rumus dari LTDTA 

ialah: 

 

LTDTA =     (3.4)  

 

5. Debt default Status 

Chen dan Church (1992) menggolongkan perusahaan ke dalam status debt 

default jika memenuhi salah satu dari kondisi berikut: 

 Payment default dengan tidak ada atau ada penundaan pembayaran 

untuk waktu kurang dari satu tahun. 

 Covenant default, yaitu perusahaan melanggar perjanjian hutang 

dengan tidak ada atau ada surat pembebasan dari tuntutan untuk 

waktu kurang dari satu tahun. 

 Debt restructuring, yaitu perusahaan sedang melakukan 

restrukturisasi hutang. 

 Untuk setiap sampel perusahaan manufaktur yang diteliti, opini audit dan 

catatan atas laporan keuangan perusahaan akan diteliti untuk mengidentifikasi 

apakah telah terjadi debt default. Penelitian ini memakai dummy variable untuk 

Long term debt 

Total Assetss 
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variabel debt default,  yaitu 1 untuk perusahaan yang mengungkapkan status debt 

default dalam catatan atas laporan keuangannya dan 0 untuk sebaliknya. 

Tabel 3.2 

Variabel-Variabel yang Digunakan dalam Penelitian 

No. Variabel Definisi Skala 
Pengukuran 

Arah Hipotesis 

1.  Going concern Variabel Dependen 
Nominal 

 

2. CACL Variabel Independen Rasio  

3. CFTL Variabel Independen Rasio  

4. NIBTS Variabel Independen Rasio  

5. LTDTA Variabel Independen Rasio  

6. DFLT Variabel Independen Nominal + 

Sumber: Kieso (2013), Subramanyam (2011) dan Penelitian Terdahulu 

 Pengolahan data dilakukan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang 

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

penelitian dikumpulkan, selanjutnya kumpulan data tersebut diolah menggunakan 

software SPSS (Statistic Product and Service Solution) versi 21. 

3.4 Analisis Statistik 

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif 

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 
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(Ghozali, 2013). Ukuran-ukuran statistik yang digunakan dalam analisis ini adalah 

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

persentase. 

3.4.2  Uji 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.  

 3.4.3 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 

Pengaruh Debt..., Karina Nadila, Ak.-IBS, 2015



52 
 

transformasi log ataupun ln diperlukan untuk p-value. Logit opini audit going 

concern (GC) merupakan log dari peluang (odds ratio) dengan kemungkinan 

terbesar nilai peluang adalah 1, dengan demikian persamaan regresi logistik 

menjadi: 

Logit GC = ln        = ln (odds) 

 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:  

Pengaruh Debt..., Karina Nadila, Ak.-IBS, 2015



53 
 

ln    i,t = α + β1CACLi,t + β2CFTLi,t + β3NIBTSi,t + β4LTDTAi,t +    

β5DFLTi,t + εi 

Keterangan: 

ln  = Dummy variable opini audit (kategori 1 untuk auditee 

dengan opini  audit going concern (GCAO) dan 0 untuk 

auditee dengan opini audit non going concern (NGCAO). 

 α  = Konstanta 

 CACL  = Current Assetss/Current Liabilities 

 CFTL  = Cash Flow/Total Liabilities 

 NIBTS  = Net income Before Taxes 

LTDTA = Long Term Debt to Total Assetss 

ε  = Error 

i  = Perusahaan Sampel 

t  = Waktu 

3.4.4 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. 
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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). 

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. 
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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 

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). 

3.4.5 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. 
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3.4.6 Teknik Pengujian Hipotesis 

 Pengujian hipotesis penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok. 

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

bertujuan untuk melihat pengaruh CACL, CFTL, NIBTS, RLSS, LTDTA serta 

debt default terhadap opini audit going concern pada perusahaan sampel secara 

parsial melalui uji Wald. Pada kelompok kedua yang terdiri dari hipotesis (7) diuji 

dengan uji G2 atau uji simultan. Pengujian hipotesis pada penelitian ini 

menggunakan tingkat signifikansi 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 (X2
(0.05;1), signifikansi α (5%), dan derajat bebas (df = 1), atau dengan 

menggunakan p-value (Sig.). Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut: 

Ho: β1 ≥ 0  

Rasio CACL tidak berpengaruh terhadap pengeluaran opini going-concern. 

Ha: β1 < 0  

Rasio CACL  berpengaruh terhadap pengeluaran opini going-concern. 

Ho: β2 ≥ 0  

Rasio CFTL tidak berpengaruh terhadap pengeluaran opini going concern 
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Ha: β2 < 0 

Rasio CFTL  berpengaruh terhadap pengeluaran opini going concern 

Ho: β3 ≥ 0 

Rasio NIBTS tidak berpengaruh negatif terhadap pengeluaran opini going 

concern 

Ha: β3 < 0 Rasio NIBTS berpengaruh negatif terhadap pengeluaran opini going 

concern 

Ho: β4 ≥ 0 

Rasio LTDTA tidak berpengaruh terhadap pengeluaran opini going concern 

Ha: β4 < 0 

Rasio LTDTA berpengaruh positif terhadap pengeluaran opini going concern 

Ho: β5 ≥ 0 

Variabel debt default tidak memiliki pengaruh positif dalam pengeluaran opini 

going concern 

Ha: β5 < 0 

Variabel debt default memiliki pengaruh positif dalam pengeluaran opini going 

concern 
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 Penerimaan dan penolakan hipotesis (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) 

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 G2 / 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: 

 H06 : β6 = 0 (Variabel-variabel independen secara bersama-sama tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen). 

 Ha6 : β6 ≠ 0 (Variabel-variabel independen secara bersama-sama 

berpengaruh secara  signifikan terhadap variabel dependen). 

Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis ini adalah sebagai berikut: 

 Apabila G2 ≤ Chi-Square tabel, maka H0 tidak dapat ditolak. 

 Apabila G2 > Chi-Square tabel, maka H0 ditolak. atau, 

Pengaruh Debt..., Karina Nadila, Ak.-IBS, 2015



59 
 

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

 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 ini adalah perusahaan manufaktur, sektor industri dasar 

dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode observasi 

selama tiga tahun dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Berikut daftar 

emiten dari sampel penelitian disajikan pada tabel 4.1 di bawah ini: 

Tabel 4.1 

Sampel Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia 

No. Nama Emiten Kode Emiten 
1. PT. Asahimas Flat Glass Tbk. AMFG 

2. PT. Inti Keramik Alam Asri Industri 
Tbk. IKAI 

3. PT. Keramika Indonesia Assosiasi Tbk. KIAS 
4. PT. Mulia Industrindo Tbk. MLIA 
5. PT. Alaska Industrindo Tbk. ALKA 
6. PT. Beton Jaya Manunggal Tbk. BTON 
7. PT. Gunawan Dianjaya Steel Tbk. GDST 
8. PT. Jakarta Kyoei Steel Work LTD Tbk. JKSW 
9. PT. Jaya Pari Steel Tbk. JPRS 
10. PT. Hanson International Tbk. MYRX 
11. PT. Pelangi Indah Canindo Tbk. PICO 
12. PT. Duta Pertiwi Nusantara Tbk. DPNS 
13. PT. Eterindo Wahanatama Tbk. ETWA 
14. PT. Intan Wijaya International Tbk. INCI 
15. PT. Sorini Agro Asia Corporindo Tbk. SOBI 
16. PT. Indo Acitama Tbk. SRSN 
17. PT. Alam Karya Unggul Tbk. AKKU 
18. PT. Sekawan Intipratama Tbk. SIAP 
19. PT. Siwani Makmur Tbk. SIMA 
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Tabel 4.1.1 

Sampel Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia 
(Lanjutan) 

20. PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk. JPFA 
21. PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. SULI 
22. PT. Tirta Mahakam Resources Tbk. TIRT 

23. PT. Kertas Basuki Rachmat Indonesia 
Tbk. KBRI 

Sumber: IDX dan Data Olahan Peneliti 

Sampel perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang 

memenuhi kriteria laporan keuangan perusahaan manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia pada objek penelitian ini ada sejumlah 23 perusahaan selama tiga tahun 

berturut-turut, sehingga didapatkan pooling data dengan unit analisis n = 23 x 3 = 

69 observasi. Berdasarkan metode purposive sampling, maka observasi penelitian 

ini berjumlah 69 observasi. 

4.2 Statistik Deskriptif 

 Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum 

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

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

maksimum, nilai minimum, standar deviasi, frekuensi dan persentase. 

Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif Going concern
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Variabel going concern merupakan variabel dummy, dengan kriteria 1 jika 

menerima opini audit going concern, dan 0 jika tidak menerima opini audit going 

concern. Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat dari 69 observasi terdapat 48 sampel 

atau 69,6% yang tidak menerima opini audit going concern, sedangkan 21 sampel 

atau 30,4% menerima opini audit going concern.  

Tabel 4.3 

Statistik Deskriptif Debts Default 

 

Sumber: Ouput data SPSS 

Variabel debts default juga merupakan variabel dummy, dengan kriteria 1 

jika entitas mengungkapkan status debts default dan 0 jika entitas tidak 

mengungkapkan status debts default. Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat dari 69 

observasi terdapat 48 sampel atau 69,6% yang tidak mengungkapkan status debts 

default, sedangkan sebanyak 21 sampel atau 30,4% mengungkapkan status debts 

default. 

Tabel 4.4 

Statistik Deskriptif (69 Observasi) 

 

Sumber: Ouput data SPSS 
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Berdasarkan tabel 4.4 di atas, dapat dilihat hasil statistik deskriptif untuk 

variabel Current Assets / Current Liabilities (CACL), Operating Cash Flow / 

Total Liabilities (CFTL), Net Income Before Tax to Net Sales (NIBTS) dan Long 

Term Debts to Total Assets (LTDTA) dari 69 observasi. Statistik deskriptif 

Current Assets / Current Liabilities (CACL) memiliki nilai minimum 0,186, yaitu 

pada PT. Hanson International Tbk. tahun 2011. Hal ini berarti kemampuan 

perusahaan tersebut untuk melunasi kewajiban lancarnya dengan menggunakan 

aktiva lancar adalah buruk. Sedangkan perusahaan yang memiliki current ratio 

yang tinggi berarti memiliki kemampuan likuiditas yang baik. Nilai maksimum 

current ratio (CACL) sebesar 247,534 terdapat pada PT. Jaya Pari Steel Tbk. 

tahun 2013. Rerata (mean)  current ratio yang didapat dari 69 observasi adalah 

sebesar 6,345. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan perusahaan yang 

dianalisis memiliki kemampuan likuiditas yang baik. 

 Variabel Operating Cash Flow / Total Liabilities (CFTL) menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh hutangnya dengan kas yang 

berasal dari aktivitas operasi perusahaan. Semakin tinggi nilai CFTL berarti 

semakin tinggi kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi seluruh hutangnya. 

Nilai minimum CFTL sebesar -1,075 terdapat pada PT. Kertas Basuki Rachmat 

Indonesia Tbk. tahun 2012. Sedangkan nilai maksimum CFTL yaitu sebesar 5,608 

terdapat pada PT. Jaya Pari Steel Tbk. tahun 2013. Rerata CFTL yang didapat dari 

69 observasi adalah sebesar 0,186.  

 Variabel Net Income Before Tax to Net Sales (NIBTS) merupakan variabel 

yang menunjukkan tingkat profitabilitas suatu perusahaan. Bila suatu perusahaan 
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memiliki profitabilitas yang buruk maka operasional perusahaan akan terhambat 

dan perusahaan diragukan untuk bisa melanjutkan usahanya di masa mendatang. 

Nilai minimum NIBTS yang didapat dari analisis didapatkan sebesar -9,444 pada 

PT. Siwani Makmur Tbk. tahun 2011. Sedangkan nilai maksimum NIBTS yang 

didapatkan adalah sebesar 0,807 yaitu pada PT.  Kertas Basuki Rachmat 

Indonesia Tbk. tahun 2012. Rerata NIBTS yang didapat pada analisis ini adalah 

sebesar -0,288. Hal ini menunjukkan secara keseluruhan perusahaan yang 

dianalisis memiliki tingkat profitabilitas yang kurang baik. 

 Variabel Long Term Debts to Total Assets (LTDTA) menunjukkan 

seberapa besar proporsi aset perusahaan yang dibiayai oleh kewajiban jangka 

panjang. Semakin tinggi LTDTA menunjukkan semakin besar risiko perusahaan 

tidak mampu memenuhi kewajiban hutang jangka panjangnya ketika jatuh tempo. 

Dari hasil analisis didapatkan nilai minimum LTDTA sebesar 0,001 pada PT. 

Alam Karya Unggul Tbk. tahun 2011. Sedangkan nilai maksimum LTDTA 

sebesar 2,518 terdapat pada PT. Jakarta Kyoei Steel Work LTD Tbk. tahun 2013. 

Rerata LTDTA yang didapatkan pada analisis ini adalah sebesar 0,251. 

4.3 Uji Asumsi Klasik 

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 
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dilihat dari nilai antar variabel independen, yaitu nilai antar variabel 

independennya tidak mendekati satu.  

Tabel 4.5 

Uji Multikolinearitas 

 

Sumber: Ouput data SPSS 

Tabel 4.6 

Koefisien 

 

Sumber: Output data SPSS 

 Berdasarkan tabel 4.5, tampak hanya variabel LTDTA yang memiliki 

korelasi cukup tinggi dengan variabel CACL dengan tingkat korelasi sebesar -

0,850 atau sekitar 85%. Oleh karena korelasi ini masih di bawah 95%, maka dapat 

dikatakan tidak terjadi multikolinearitas yang serius. Hasil perhitungan nilai 

tolerance juga menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai 

tolerance kurang dari 0,1. Hal ini menunjukkan tidak ada korelasi antar variabel 

independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai Variance 
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Inflation Factor (VIF) juga menunjukkan hal yang sama, yaitu tidak ada satu 

variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi 

pada analisis ini. 

4.4 Analisis Regresi Logistik 

 Analisis regresi logistik dilakukan untuk mengetahui pengaruh Current 

Assets / Current Liability (CACL), Operating Cash Flow / Total Liabilities 

(CFTL), Net Income Before Tax / Net Sales (NIBTS), Long Term Debts to Total 

Assets (LTDTA), dan Debts Default (DFLT) terhadap probabilitas penerimaan 

opini audit going concern. Adapun hasil analisis regresi logistik pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

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

 Dalam penelitian ini dilakukan tiga pengujian untuk menilai fit atau 

tidaknya model dengan data, yaitu Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test, 

Classification Plot, dan Nagelkerke R Square. Hasil ketiga uji tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Hosmer and Lemeshow Test 

Tabel 4.7 

 

Sumber: Ouput data SPSS 
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Berdasarkan tabel 4.7 terlihat nilai Chi Square hitung adalah 4,827 dan p-

value (Sig.) sebesar 0,776. 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 Current Assets / Current Liability (CACL), Operating Cash Flow / 

Total Liabilities (CFTL), Net Income Before Tax / Net Sales (NIBTS), Long Term 

Debts to Total Assets (LTDTA), dan Debts Default (DFLT) terhadap probabilitas 

penerimaan opini audit going concern. 

2. Classification Plot 

Tabel 4.8 

Classification Plot 

 
Classification Plot digunakan untuk menilai kecocokan model 

regresi logistik terhadap data melalui besarnya ketepatan prediksi. 

Berdasarkan tabel 4.8 di atas dapat dilihat dengan menggunakan model 

regresi tersebut, sebanyak 20 dari 21 sampel diprediksi menerima opini 

audit going concern. Hal ini menunjukkan kekuatan prediksi model regresi 

untuk memprediksi kemungkinan perusahaan menerima opini audit going 

concern sebesar 95,2%. Dari tabel 4.8 tersebut juga dapat dilihat sebanyak 

47 dari 48 sampel diprediksi untuk tidak menerima opini audit going 
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concern. Hal ini berarti bahwa kekuatan prediksi model regresi untuk 

memprediksi kemungkinan perusahaan tidak menerima opini audit going 

concern sebesar 97,9%. Secara keseluruhan dapat dilihat ketepatan model 

pada penelitian ini adalah sebesar 97,1%, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa model regresi logistik fit terhadap data. 

3. Nagelkerke R Square 

Tabel 4.9 
Nagelkerke R Square 

 

Sumber: Ouput data SPSS 

Nagelkerke R Square digunakan untuk menunjukkan seberapa 

besar variabel dependen mampu dijelaskan oleh keseluruhan variabel 

independen dalam model regresi logistik. Berdasarkan tabel 4.9 dapat 

dilihat nilai Nagelkerke R Square adalah sebesar 89%. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa variabilitas penerimaan opini audit going concern 

yang dapat dijelaskan oleh keseluruhan variabilitas variabel independen 

sebesar 89%, sedangkan sisanya 11% dijelaskan oleh variabel-variabel 

lain di luar model. 

4.4.2 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). 

Tabel 4.10 
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Hasil Estimasi Parameter Regresi Logistik 

 

Sumber: Ouput data SPSS 

 Berdasarkan tabel 4.10, maka model regresi logistik yang terbentuk 

adalah: 

ln = -3,298 – 0,301CACL – 3,022CFTL + 0,054NIBTS + 1,495LTDTA + 

6,054DFLT 

 Odds ratio pada penelitian ini mengukur bagaimana kecenderungan 

variabel-variabel independen terhadap probabilitas opini audit going concern. 

Nilai odds ratio pada tabel 4.10 diinterpretasikan sebagai berikut: 

a. Variabel Current Assetss / Current Liabilities (CACL) 

Nilai odds ratio (Exp(B)) adalah sebesar 0,740, artinya jika koefisien 

variabel CACL menurun satu satuan, maka kecenderungan auditor 

memberikan opini audit going concern akan meningkat sebesar 0,740 kali 

dengan asumsi kondisi variabel lainnya konstan. 

b. Variabel Operating Cash Flow / Total Liabilities (CFTL) 

Nilai odds ratio (Exp(B)) adalah sebesar 0,049, artinya setiap unit 

penurunan CFTL maka odds penerimaan opini audit going concern akan 

meningkat 0,049 kali jika variabel lain dianggap konstan. 

c. Variabel Net Income Before Tax / Net Sales (NIBTS) 
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Nilai odds ratio (Exp(B)) adalah sebesar 1,056, artinya jika koefisien 

variabel NIBTS meningkat satu satuan, maka kecenderungan auditor 

memberikan opini audit going concern akan menurun sebesar 1,056 kali 

dengan asumsi kondisi variabel lainnya konstan. 

d. Variabel Long Term Debts to Total Assets (LTDTA) 

Nilai odds ratio (Exp(B)) adalah sebesar 4,461, artinya setiap unit 

kenaikan LTDTA maka odds penerimaan opini audit going concern akan 

meningkat 4,461 kali jika variabel lain dianggap konstan. 

e. Variabel Debt Default (DFTL) 

Nilai odds ratio (Exp(B)) adalah sebesar 425,637, artinya jika koefisien 

variabel DFTL meningkat satu satuan, maka kecenderungan auditor 

memberikan opini audit going concern akan meningkat sebesar 425,637 

kali dengan asumsi kondisi variabel lainnya konstan. 

  

4.4.3 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.). Kriteria penerimaan dan penolakan H0 dan Ha untuk 

uji Wald adalah sebagai berikut: 

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

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

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

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

1. Hasil Pengujian Hipotesis 1 

Ho: β1 ≥ 0  

Rasio CACL tidak berpengaruh terhadap pengeluaran opini going-concern. 

Ha: β1 < 0  

Rasio CACL berpengaruh terhadap pengeluaran opini going-concern. 

 Hasil uji Wald (parsial) pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai statistik 

Wald variabel current assets / current liabilities (CACL) sebesar 0.362 serta p-

value (Sig.) sebesar 0,547. Sementara pada tabel, nilai Chi-Square dengan  = 5% 

(0,05) adalah 3,841. Hasil pada output SPSS terlihat bahwa nilai statistik wald < 

nilai Chi-Square tabel, atau p-value (Sig.) >  (0.05), maka Ho tidak dapat ditolak 

atau dengan kata lain Ho diterima. Berdasarkan penjelasan tersebut, berarti 

variabel CACL secara parsial tidak memengaruhi penerimaan opini audit going 

concern.  

2. Hasil Pengujian Hipotesis 2 

Ho: β2 ≥ 0  

Rasio CFTL tidak berpengaruh terhadap pengeluaran opini going concern 

Ha: β2 < 0 
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Rasio CFTL berpengaruh terhadap pengeluaran opini going concern 

 Dilihat dari tabel 4.10, nilai statistik wald yang didapat untuk variabel 

operating cash flow / total liabilities (CFTL) adalah 0,477 dan p-value (Sig.) 

0,490. Dibandingkan dengan angka pada tabel, nilai chi-square dengan =5% 

(0,05) yaitu 3.841, berarti nilai statistik Wald < nilai chi-square tabel atau p-value 

(Sig.) >  (0,05), maka Ho tidak dapat ditolak. Hal ini menunujukkan bahwa 

variabel operating cash flow/total liabilities (CFTL) tidak memengaruhi 

penerimaan opini audit going concern secara parsial.  

3. Hasil Pengujian Hipotesis 3 

Ho: β3 ≥ 0 

Rasio NIBTS tidak berpengaruh  terhadap pengeluaran opini going concern 

Ha: β3 < 0 Rasio NIBTS berpengaruh terhadap pengeluaran opini going concer

 Terlihat pada tabel 4.10 nilai statistik uji Wald untuk variabel Net Income 

Before Tax / Net Sales (NIBTS) adalah 0.006 dan p-value (Sig.) sebesar 0,940. 

Sesuai dengan syarat penerimaan hipotesis dimana nilai Chi-Square tabel (3,841) 

dengan  = 5% (0,05) harus lebih besar dari nilai uji Wald dan p-value (Sig.) 

harus lebih kecil dari  0,05 berarti hipotesis Ho tidak dapat ditolak (Ho 

diterima). Variabel NIBTS menurut statistik tidak memengaruhi penerimaan opini 

audit going concern secara parsial. 

4. Hasil Pengujian Hipotesis 4  

Ho: β4 ≥ 0 
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Rasio LTDTA tidak berpengaruh dalam pengeluaran opini going concern  

Ha: β4 < 0 

Rasio LTDTA berpengaruh terhadap pengeluaran opini going concern 

 Hasil uji yang ditunjukkan pada tabel 4.10, variabel long term debt / total 

asset (LTDTA) memiliki nilai statistik uji Wald sebesar 0,378 atau lebih kecil dari 

Chi-square tabel yaitu 3,841 dengan  5%. Nilai p-value (Sig.) adalah 0,539 atau 

lebih besar dari  0,05. Hal ini menyatakan bahwa Ho tidak dapat ditolak (Ho 

diterima). Menurut statistik, variabel LTDTA tidak berpengaruh terhadap 

pengeluaran opini audit going concern secara parsial. 

5. Hasil Pengujian Hipotesis 5 

Ho: β5 ≥ 0 

Variabel Debt Default tidak memiliki pengaruh positif dalam pengeluaran opini 

going concern 

Ha: β5 < 0 

Variabel Debt Default memiliki pengaruh positif dalam pengeluaran opini going 

concern 

 Berdasarkan hasil uji Wald (parsial) pada tabel 4.10, variabel Debt Default 

(DFLT) memiliki nilai statistik Wald sebesar 15,83 serta p-value (Sig.) sebesar 

0,000. Sementara pada nilai Chi-Square tabel dengan  = 5% dan df = 1 adalah 

3,841. Hasil nilai statistik menunjukkan nilai Wald (15,83) > nilai Chi-Square 
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tabel (3,841), atau p-value (Sig.) 0,000 <  (0,05), maka H0 ditolak. Berdasarkan 

hasil output tersebut, variabel Debt Default secara parsial memiliki pengaruh 

secara positif terhadap opini audit going concern.  

4.4.4 Uji Simultan (Uji G2/Overall Test) 

 Uji simultan digunakan untuk melihat pengaruh koefisien regresi variabel 

independen Current Assets / Current Liability (CACL), Operating Cash Flow / 

Total Liabilities (CFTL), Net Income Before Tax / Net Sales (NIBTS), Long Term 

Debts to Total Assets (LTDTA), dan Debts Default (DFLT) secara bersama-sama 

terhadap penerimaan opini audit going concern. Hipotesis yang diuji adalah 

sebagai berikut 

H0 : β6 = 0  

Variabel-variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependen. 

Ha : β6 ≠ 0  

Variabel-variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. 

Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis ini adalah sebagai berikut: 

 Apabila G2 ≤ Chi-Square tabel, maka H0 tidak dapat ditolak. 

 Apabila G2 > 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 

Tabel 4.11 

Uji Simultan 

 

Sumber: Ouput data SPSS 

 Berdasarkan tabel 4.11, nilai G2 statistik adalah sebesar 68,481 dengan p-

value (Sig.) sebesar 0,000. Nilai Chi-Square tabel pada tingkat signifikansi =5% 

dan degree of freedom (df) = 5 adalah sebesar 11,0705. Sesuai kriteria penerimaan 

dan penolakan hipotesis, nilai G2 statistik (68,481) > nilai Chi-Square tabel 

(11,0705), maka H0 ditolak. Hal tersebut juga ditunjukkan pada p-value (Sig.) 

0,000 < 0,05, maka H0 ditolak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa secara simultan 

terdapat pengaruh variabel Current Assets / Current Liability (CACL), Operating 

Cash Flow / Total Liabilities (CFTL), Net Income Before Tax / Net Sales 

(NIBTS), Long Term Debts to Total Assets (LTDTA), dan Debts Default (DFLT) 

secara bersama-sama terhadap opini audit going concern pada perusahaan 

manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2011-2013, atau terdapat paling tidak satu variabel independen yang 

berpengaruh signifikan terhadap opini audit going concern pada perusahaan 

manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2011-2013. 

4.5  Analisis Hasil Penelitian 
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4.5.1 Pengaruh Current Assets/Current Liabilities terhadap Opini Audit 

Going Concen 

Rasio likuiditas yang di proksi dengan current assets/current liabilities 

atau biasa dikenal dengan current ratio ini menunjukkan bahwa tidak ada 

pengaruh yang signifikan terhadap opini audit going concern. Hal tersebut 

menujukkan bahwa variabel ini bukanlah hal yang bisa dijadikan acuan  auditor 

untuk memutuskan apakah suatu entitas auditee akan menerima opini audit 

dengan modifikasi going concern (unqualified opinion with explanatory 

paragraph atau disclaimer) tetapi lebih melihat pada kemampuan entitas 

membayar seluruh kewajibannya. Nilai p-value hitung (Sig.) dibawah nilai p-

value tabel (0,05) menunjukkan tidak adanya pengaruh dan tanda nilai koefisien 

negatif menujukkan bahwa pengeluaran opini going concern tidak dipengaruhi 

oleh tingkat likuiditas perusahaan. Makin rendah rasio ini, semakin rendah 

kemampuan entitas melunasi kewajiban lancarnya. 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. Tetapi hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan tidak 

adanya pengaruh likuidutas dalam pengeluaran opini audit dengan modifikasi 

going concern karena dilihat dari mean (rerata) deskripstif yaitu 6,345 

menunjukkan bahwa likuiditas perusahaan sudah baik. Selain itu, sesuai dengan 

yang tertera pada SPAP bahwa auditor hanya menilai kelangsungan perusahaan 

untuk periode pantas ( tidak lebih dari satu tahun sejak laporan keuangan di audit) 
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maka dari nilai mean likuiditas yang didapat auditor menyimpulkan bahwa 

perusahaan masih bisa bertahan. Current ratio tidak dapat dijadikan tolok ukur 

yang pasti untuk menentukan going concern atau kelangsungan hidup suatu 

perusahaan. Namun current ratio dapat menjadi alat bantu dalam pengukuran 

kondisi keuangan perusahaan (Hani et al. 2003).  

Selain itu, standar deviasi untuk variabel likuiditas menunjukkan nilai 

29,62 yang jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai rata-ratanya 6,34. Supomo 

dan Indriantoro (2002) dalam Lestari dan Chariri (2007) menegaskan apabila nilai 

standar deviasi lebih besar daripada nilai rata-rata maka terjadi outlier 

(penyimpangan data). Hal ini mungkin saja memengaruhi hasil penelitian 

sehingga menyebabkan variabel likuiditas tidak berpengaruh pada opini audit 

going concern. Hasil ini sesuai dengan penelitian Hani et al. (2003), Susanto 

(2009), AN Muttaqin dan Sudarno (2012) dan Widyantari (2011) yang 

menyatakan bahwa tidak ada pengaruh rasio likuiditas (current ratio) terhadap 

opini audit going concern, namun hasil ini tidak mendukung temuan Mutchler 

(1985) dan Chen dan Church di tahun 1992. 

 

4.5.2 Pengaruh Operating Cash Flow/Total Liabilities terhadap Opini Audit 

Going concern 

 Rasio ini merupakan salah satu rasio arus kas atau rasio coverage, hasil 

penelitian menunjukkan p-value hitung (Sig.) lebih besar dari p-value tabel (0,05) 

yaitu 0,490 juga nilai uji wald yang menujukkan nilai Chi-Square lebih kecil dari 

Chi-Square tabel 3,841 yaitu 0,477 sehingga Ha tidak terdukung yang berarti 
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bahwa rasio ini tidak memengaruhi auditor dalam memberikan opini audit going 

concern. Hal ini menunjukkan bahwa auditor dalam memberikan opini audit 

going concern tidak hanya berdasarkan kemampuan perusahaan untuk melakukan 

kegiatan operasinya terhadap total hutang yang ada di perusahaan, akan tetapi 

lebih cenderung melihat kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Sesuai 

dengan penjelasan diatas dimana auditor hanya menilai kemampuan perusahaan 

untuk satu tahun kedepan, dan CFTL menilai seluruh kewajiban, sedangkan 

kewajiban jangka pendek menurut data observasi dapat terpenuhi, maka auditor 

menilai bahwa perusahaan mampu untuk beroperasi dalam periode pantas. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan temuan Masyitoh dan Adhariani (2010), Susanto 

(2009) dan Nugrahanti (2011). 

4.5.3 Pengaruh Net Income before Tax/Net Sales terhadap Opini Audit Going 

concern 

 Rasio ini mewakili rasio profitabilitas. Pengujian terhadap variabel ini 

tidak menemukan bukti adanya hubungan NIBTS terhadap opini aidit going 

concern, karena nilai Sig. Lebih besar dari 0,05 yaitu 0,940 dan nilai Chi-Square 

hitung yang lebih kecil 0.006 dari Chi-square tabel 3,841. Tidak ditemukannya 

bukti yang signifikan disebebabkan karena financial leverage yang ditanggung 

perusahaan relatif besar. Meningkatnya laba usaha tidak diimbangi dengan 

menurunnya hutang perusahaan.. Dalam memutuskan status going concern 

perusahaan, auditor tidak hanya mempertimbangkan rasio profitabilitas, tetapi 

juga melihat faktor-faktor lain seperti rasio likuiditas, rasio coverage, atau 

financial leverage. NIBTS atau pretax income tidak dapat dijadikan tolak ukur 
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karena auditor lebih fokus menilai nett income yang merupakan bottom line 

penilaian profitabilitas perusahaan, jadi meskipun NIBTS positif tetapi setelah ada 

pengurangan terhadap pajak, discontinued operations dan extraordinary items 

(dua hal diluar aktivitas normal perusahaan tetapi bisa memengaruhi) hasilnya 

bisa berubah menjadi negatif Hasil diatas sejalan dengan penelitian-penelitian 

yang dilakukan oleh Januarti dan Fitriasari (2008), Mutchler (1985), Manao dan 

Susetyo (2002) dan Sari di tahun 2011 bahwa rasio profitabilitas yang dihitung 

dengan membagi net income before tax dengan net sales tidak berpengaruh 

signifikan terhadap opini audit going concern. 

 

4.5.4  Pengaruh Long Term Debt to Total Assets terhadap Opini Audit Going 

concern 

Perhitungan LTDTA ingin melihat pengaruh financial leverage 

perusahaan atau dengan kata lain rasio ini termasuk dalam rasio leverage. Rasio 

ini menunjukkan hasil Chi-Square hitung sebesar 0,378 yang jauh lebih kecil dari 

dari nilai chi-square tabel yaitu 3,841 dan Signifikansi 0,539 yang lebih besar dari 

0,05 yang berarti Ha4 tidak terdukung. Dengan demikian rasio leverage tidak 

berpengaruh signifikan secara statistik terhadap pemberian opini audit going 

concern. Tanda koefisien positif menunjukkan bahwa semakin besar rasio ini 

berarti semakin besar kemungkinan menerima opini audit going concern. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan Januarti dan Fitrianasari (2008), AN 

Muttaqin (2012), Susanto (2008), dan Hani (2003) yang menyatakan bahwa rasio 

leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit going concern. 
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Jadi,baik perusahaan dengan rasio leverage tinggi maupun rendah,  keduanya 

memiliki kemungkinan menerima opini going concern. 

Pemberian opini going concern mengindikasikan bahwa perusahaan 

berada dalam kondisi keuangan yang tidak baik yang ditandai dengan rasio 

leverage yang tinggi.  pada penelitian ini hal tersebut terbukti dengan didapatnya 

koefisien positif dan  nilai statistik deskriptif dimana perusahaan dengan opini 

going concern memiliki nilai rasio maksimum yaitu 2,518 (lihat tabel 4.2 dan 

lampiran) dan perusahaan dengan profitabilitas terendah juga diraih oleh 

perusahaan yang menerima opini going concern. Ini berarti perusahaan dengan 

profitabilitas rendah juga mempunyai  masalah dalam pengelolaan hutangnya. 

Hanya saja dalam penelitian ini tidak terbukti adanya pengaruh yang signifikan 

secara statistik yang berarti auditor tidak hanya mempertimbangkan rasio 

leverage, tetapi juga melihat faktor-faktor lain seperti kemampuan likuiditas yang 

baik dan karena mungkin saja perusahaan tetap memliliki perencanaan dalam 

memperbaiki operasi usahanya dan mampu menyajikan laporan keuangan dengan 

wajar.  

4.5.5 Pengaruh Debt Default terhadap Opini Audit Going concern 

 Hasil statistik yang didapat menunjukkan bahwa debt default memiliki 

pengaruh postif yang signifikan terhadap pengeluaran opini audit going concern. 

Debt default memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti debt default 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap opini going concern. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan penelitian Ramadhany (2004), Praptitorini dan 

Januarti (2007),Chen dan Church (1992), dan Nugrahanti  (2011) tetapi tidak 
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konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanto (2009). Pengujian ini 

menunjukkan bahwa apabila suatu perusahaan memiliki masalah dalam 

pengelolaan hutangnya, misalnya tidak mampu membayar saat jatuh tempo atau 

restrukturisasi diragukan keberlangsungan usahanya. Debt default  juga 

merupakan indikator yang paling sering digunakan auditor dalam menilai 

kelangsungan hidup suatu perusahaan.  

Akibat dari krisis ekonomi global yang terjadi di tahun 2008 lalu terjadi 

lagi di 2013 dimana nilai rupiah melemah, perusahaan-perusahaan yang bahan 

baku produksinya banyak mengimpor dari luar negeri tentunya mengeluarkan 

dana yang jauh lebih banyak untuk membeli bahan baku atau justru, menurunkan 

tingkat produktivitas sehingga pemasukan berkurang karenanya perusahaan 

banyak yang gagal bayar terhadap hutangnya. 

4.5.6 Pengaruh Current Assets/Current Liabilities, Operating Cash Flow/Total 

Liabilities, Net Income before Tax/Net Sales, Long Term Debt/Total Assets dan 

Debt default terhadap Opini Audit Going concern 

 P-value hitung (Sig.) uji simultan variabel CACL, CFTL, NIBTS, 

LTDTA, Debt Default terhadap opini audit Going concern pada tabel 4.11 

Menunjukkan angka 0,000 atau lebih kecil dari α 5% (0,05) yang berarti secara 

bersama-sama variabel-variabel independen berpengaruh signifikan terhadap 

opini audit going concern. Adanya penilaian faktor keuangan dan non keuangan 

dapat memengaruhi pertimbangan auditor dalam pemberian opini audit going 

concern (unqualified opinion with explanatory paragraph atau disclaimer) kepada 

auditee (entitas). 
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4.6 Implikasi Manajerial 

Dari hasil penelitian ini terbukti bahwa debt default merupakan faktor 

yang bisa menjadi pertimbangan utama auditor dalam mengeluarkan opini audit  

going concern (unqualified opinion with explanatory paragraph atau disclaimer), 

khususnya pada industri manufaktur sektor industri dasar dan kimia. Sesuai 

dengan teori yang diciptakan Chen dan Church di tahun 1992, dan hasil penelitian 

mereka ditahun yang sama, default on debt obligation (gagal bayar hutang) 

mempunyai hubungan yang sangat kuat terhadap keraguan auditor terhadap 

kelangsungan hidup suatu entitas. Pihak manajemen harus merealisasikan 

penyelesaiaan kewajibannya. Jika pihak manajemen tidak dapat menyelesaikan 

masalah tersebut, maka kelangsungan usaha entitas patut diragukan dan hal ini 

merugikan perusahaan kedepannya karena investor tentunya akan menarik 

investasinya dari perusahaan tersebut dan investor baru enggan untuk berinvestasi 

di perusahaan itu. Hal ini akan berujung pada kebangkrutan perusahaan dimana 

perusahaan sudah tidak memliki modal yang cukup, tidak mungkin untuk 

melakukan peminjaman besar lagi karena banyaknya hutang yang tidak bisa 

terealisasi sehingga tidak adanya dana untuk melakukan produksi yang 

menyebabkan berkurangnya pemasukan sehingga perusahaan tidak mampu 

membayar kewajiban-kewajibannya. 

 Pihak manajemen harus berusaha maksimal dalam mengelola kondisi 

keuangan perusahaan. Hal ini berguna untuk meyakinkan para investor / calon 

investor, agar mereka mau menanamkan sahamnya pada perusahaan. Kondisi 

keuangan perusahaan yang baik mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan 
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yang baik, artinya kelangsungan hidup perusahan dapat bertahan untuk beberapa 

tahun ke depan. Terkait kondisi keuangan perusahaan klien, auditor (KAP) harus 

berhati-hati dalam memberikan opini audit going concern. Kondisi keuangan yang 

memburuk pada perusahaan klien merupakan sinyal auditor (KAP) untuk 

memberikan opini audit going concern. Hal ini mendukung dengan peraturan 

regulator yang tercantum pada SPAP SA Seksi 341 paragraf 6 IAPI (2011) yang 

menyatakan bahwa adanya trend negatif (kondisi keuangan yang buruk) pada 

perusahaan klien, maka auditor (KAP) dapat berpendapat bahwa perusahaan klien 

layak menerima opini audit going concern.  

  Saat awal pengumpulan data untuk penelitian ini, ditemukan beberapa cara 

untuk menghindari diterimanya opini going concern yang berasal dari gagal bayar 

kewajiban, diantaranya pengalihan jenis usaha (terdapat sebuah perusahaan yang 

mengganti jenis usaha dari industri kimia menjadi industri properti), atau dengan 

melakukan merger sehingga perusahaan bisa tetap bertahan entah dengan 

membaur menjadi perusahaan baru atau beroperasi dibawah naungan perusahaan 

yang kondisi keuangannya tidak diragukan. Merger sering kali dilakukan karena 

perusahaan yang baik melihat sebuah perusahaan bermasalah masih memliki 

potensi untuk bertahan karena masalah keuangan muncul bukan karena kesalahan 

dari pihak manajemen tapi bisa dikarenakan kondisi ekonomi yang tidak stabil di 

dalam maupun luar negeri. 

 Hasil Peneliatan pada keempat variabel lainnya (CACL, CFTL, NIBTS 

dan LTDTA) menunjukkan  tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap 

pengeluaran opini audit going concern, sehingga keempat variabel tersebut tidak 
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bisa menjadi pertimbangan stakeholders (pihak manajemen, investor ataupun 

auditor). Rasio likuditas (dilihat dari current assets/current liabilities (CACL)) 

yang kecil tidak selalu menandakan bahwa perusahaan tersebut sedang mengalami 

masalah keuangan sehingga tidak dapat dijadikan acuan stakeholder (pihak 

manajemen dan investor) ketika auditor memberikan opini audit going concern 

(unqualified opinion with explanatory paragraph atau disclaimer). Pihak 

manajemen tidak dapat menjadikan indikator rasio likuiditas sebagai alasan 

auditor memberikan opini audit non going concern atau tidak. Pihak manajemen 

tidak perlu khawatir jika entitasnya memiliki nilai rasio likuiditas yang kecil 

karena pengeluaran opini going concern tidak hanya didasari indikator ini. 

 Besarnya nilai rasio cash flow from operations/total liabilities juga tidak 

dapat dijadikan acuan bagi para stakeholder (manajemen, investor dan auditor). 

Auditor tidak akan bergantung pada satu inidikator ini untuk memberikan opini 

audit going concern. Hal ini disebabkan nilai arus kas dari aktivitas operasi yang 

digunakan untuk pembiayaan hutang tidak besar sehingga tidak memengaruhi 

likuiditas perusahaan.  

 Selain itu rasio profitabilitas yang diwakili oleh pembagian net income 

before tax dengan net sales juga tidak bisa menjadi acuan stakeholder terhadap 

kemungkinan laporan auditor yang menyatakan adanya kesangsian kelangsungan 

hidup entitas, tetapi dengan perolehan koefisien positif bisa disimpulkan jika 

profitabilitas terus menurun, maka auditor akan mengindikasikan bahwa 

perusahaan tersebut nantinya tidak akan memiliki dana untuk terus melakukan 

produksi dan menyelesaikan hutang-hutangnya. Tetapi tidak ada pengaruh yang 
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signifikan untuk dijadikan pertimbangan bahwa indikator ini mempunyai 

hubungan dengan terbitnya opini audit going concern. 

 Financial Leverage yang dihitung dengan long term debt/total assets 

diharapkan memiliki pengaruh positif tidak terbukti berpengaruh signifikan 

terhadap opini audit going concern. Dengan demikian, para stakeholder juga tidak 

bisa menjadikan rasio ini sebagai dasar untuk mengeluarkan opini audit going 

concern. Hal ini bisa saja terjadi karena meskipun pendanaan asset dibiayai oleh 

hutang jangka  panjang, tetapi jika perusahaan bisa mengelola keuangannya 

dengan baik, maka hutang jangka panjang akan tetap bisa terealisasi, sehingga 

auditor tidak dapat menjadikan ini sebagai acuan dan pihak manajemen tidak 

perlu mempertimbangkan rasio ini terhadap opini going concern. 

 Tetapi alangkah baiknya jika pihak manajemen dapat mengelola 

keuangannya dengan baik untuk memaksimumkan seluruh rasio dalam rangka 

menghindari terjadinya masalah keuangan yang dapat berujung pada default 

dimana auditor tidak ragu-ragu untuk menyatakan bahwa entitas diragukan 

operasi usahanya untuk bertahan di masa mendatang.  

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Debt..., Karina Nadila, Ak.-IBS, 2015



86 
 

BAB V 

KESIMPULAN dan SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

dapat ditarik kesimpulan: 

1. Variabel current assets/current liabilities tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap opini audit going concern pada perusahaan manufaktur 

sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2011-2013. Tanda Koefisiennya pun sesuai dengan hipotesis yang 

diajukan yaitu negatif yang mengindikasikan bahwa variabel ini tidak                              

memberikan pengaruh terhadap opini audit going concern. 

2. Variabel cash flow from operation/total liabilities juga tidak terbukti 

berpengaruh secara signifikan terhadap opini audit going concern pada 

perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia di Bursa Efek 

Indoneesia tahun 2011-2013. Hal ini berarti besar atau kecilnya rasio ini 

tidak memengaruhi opini audit going concern. 

3. Sama halnya dengan dua variabel yang terlebih dahulu disebutkan, 

variabel net income before tax/net salestidak berpengaruh signifikan 

terhadap pengeluaran opini audit going concern pada perusahaan 

manufaktur sektor industri dasar dan kimia di Bursa Efek Indonesia 

tahun2011-2012. Jadi variabel ini tidak dapat dikatakan sebagai acuan 

auditor untuk mengeluarkan opini auditnya. 

Pengaruh Debt..., Karina Nadila, Ak.-IBS, 2015



87 
 

4. Tidak ditemukan bukti yang signifikan bahwa variabel long term 

debt/total assets berpengaruh terhadap opini audit going concern di 

perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2011-2013. Tetapi dengan koefisien positif, jika tingkat 

financial leverage semakin tinggi, maka bisa berpengaruh terhadap opini 

audit going concern. 

5. Variabel debt defaut ditemukan mempunyai hubungan yang sangat kuat 

terhadap pengeluaran opini audit going concern pada perusahaan 

manufaktur sektor industri dasar dan kimia di Bursa Efek Indonesia tahun 

2011-2012. Hal ini menunjukkan jika perusahaan mengalami gagal bayar 

(default) auditor akan menyatakan bahwa terdapat kesangsian besar 

perusahaan akan bertahan di masa mendatang. 

6. Secara simultan, kelima variabel bebas diatas berpengaruh secara 

signifikan terhadap opini audit going concern pada perusahaan manufaktur 

sektor industri dasar dan kimia tahun 2011-2013. Dari hal ini terlihat 

bahwa alangkah pentingnya menilai kondisi perusahaan lewat faktor 

keuangan dan non-keuangan secara bersamaan. 

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: 
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1. Bagi pihak manajemen perusahaan, rasio likuiditas, profitabilitas, 

coverage dan financial leverage tidak terbukti berpengaruh. Tetapi jika 

perusahaan gagal bayar hutang (default), auditor dapat mengeluarkan opini 

audit going concern. Pihak manajemen tetap dituntut agar dapat 

memelihara dan menjaga kinerja keuangan perusahaan untuk 

meningkatkan nilai perusahaan agar investor maupun calon investor 

tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan manufaktur sektor industri 

dasar dan kimia. 

2. Bagi para auditor maupun KAP, rasio keuangan dapat dijadikan bahan 

pertimbangan tambahan dalam mengeluarkan opini audit going concern. 

Sedangkan debt default dapat dijadikan acuan utama untuk mengeluarkan 

opini tersebut. Hal ini terbukti dari hasil penelitian yang sudah dijabarkan 

di atas. 

3. Bagi investor dan calon investor, selama perusahaan tidak mengalami 

default (gagal bayar hutang) berarti perusahaan tersebut masih dalam 

kondisi yang bisa dipertimbangkan untuk menjadi tempat berinvestasi. 

4. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, diharapkan agar variabel-variabel 

yang digunakan lebih representatif dan menambah rentang waktu 

penelitian yang lebih panjang. 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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