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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, financial leverage, long term debt, total assets, 
debt default. 

 

I. PENDAHULUAN 
 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 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. 
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Opini audit going concern diyakini dapat mengurangi kekagetan yang berhubungan 
dengan terjadinya kebangkrutan. Chen dan Church pada tahun 1996 menguji hubungan 
antara terbitnya opini going concern dan reaksi pasar terhadap bankruptcyfillings. 
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. 

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). 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

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. 

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: 

 

1. Wajar tanpa pengecualian (Unqualified) 

 Opini ini dikeluarkan jika: 

 Semua laporan keuangan lengkap 
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 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 paragrafpenjelas adalah untuk memberi tahu pemakai laporan keuangan 
 tentang satu atau lebih fakta material berkenaan dengan laporan keuangan yang 
 telah diaudit. 

 

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 
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 masalah independensi auditor. Auditor juga mengeluarkan opini ini untuk masalah 
 going concern. Auditor hanya 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. 

 Contoh dari kondisi atau peristiwa yang membuat auditor meyakinin adanya 
kesangsian pada laporan keuangan, 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. 

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. 
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 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. 

 Dari penjelasan di atas, yang merupakan opini dengan modifikasi going concern 
ialah poin kedua dan ketiga. 

 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  

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. adanya keinginan management untuk melikuidasi perusahaan, dan sebagainya. 

 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 

2.4.1 Debt Default 

 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 
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 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 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).Chen dan Church (1992) juga mengatakan bahwa perusahaan yang 
memiliki likuiditas yang buruk lebih berpeluang untuk menerima opini going-concern. 

Rumus dari Current Ratio adalah : 

 

 CACL =  

 

 

2.4.3 CashFlow 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). 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 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 

Current Assetss 

Current Liabilities 

Cash Flow from Operation 

Total Liabilities 
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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 dibiayai 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 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= 

    

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.  

 Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dibuat adalah sebagai berikut:  

H1 : Rasio CACL berpengaruh terhadap opini audit going concern 

H2 : Rasio CFTL berpengaruh terhadap opini audit going concern 

H3 : Rasio NIBTS berpengaruh terhadap opini audit going concern 

H4 : Rasio LTDTA berpengaruh terhadap opini audit going concern 

H5 : Debt default berpengaruh positif terhadap opini audit going concern 

 Selanjutnya, Chen dan Church membuktikan bahwa model regresi berisivariabel 
debt default dan variabel keuangan lainnya lebih baik dalam menjelaskan penerimaan opini 
audit going-concern dibandingkan dengan model yang hanya terdiri dari variabel debt 
defaultatau model yang hanya terdiri dari empat variabel keuangan lainnya. Karena itu, 
penelitian ini juga berharap bahwa model yang terdiri dari variabel debt default dan empat  
variabel keuangan lainnya lebih berpengaruh terhadap opini audit going-concern dibanding 
modellainnya. Hipotesis yang dibuat adalah: 

Net Income Before Taxes 

Net Sales 

Long term debt 

Total Assetss 
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H6 : Variabel debt default dan empat variabel keuangan lainnya secara simultan 
tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern. 

 

III. METODE PENELITIAN 
3.1  Obyek 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. 

3.2 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 dengan pertimbangan tertentu. Sehingga 
data yang diperoleh lebih representatif dengan melakukan proses penelitian yang kompeten 
dibidangnya. 

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 

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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3.3 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 www.idx.co.id pada 
tahun 2011-2013. 

3.4 Operasionalisasi Variabel Penelitian 

3.4.1  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. 

3.4.2 Variabel Independen 

1. Current Assetss to Current Liabilities (Current Ratio) 
CACL atau current ratio diproksi dengan cara membagi current assetss dengan 
current liabilities.  

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

CFTL diproksi dengan cara membagi cash flow from operations dengan total 
liabilities. 

3. Net Income Before Taxes to Net Sales (NIBTS) 
NIBTS diproksi dengan cara membagi net income before tax dengan net sales. 

4. Long Term Debt to Total Assetss (LTDTA) 
Rasio ini dihitung dengan cara membagi long-termdebt dengan total assetss. 
 

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 variabel debt default,  yaitu 1 
untuk perusahaan yang mengungkapkan status debt default dalam catatan atas laporan 
keuangannya dan 0 untuk sebaliknya 
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3.5  Teknik Pengujian Penelitian 
Pengujian hipotesisi dilakukan dengan menggunakan regresi logistik karena variabel 

bebasnya merupakan kombinasi matric dan non matric. Pengujian dalam penelitian ini terdiri 
dari  analisis statistik deskriptif, uji multikolinearitas,analisis statistik inferensial, goodness of 
fit test, odds ratio,  uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji F). Adapun persamaan regresi 
logistiknya adalah sbb: 

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

β5DFLTi,t + εi 

Keterangan: 

ln  = Dummyvariable 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 

 

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Pengujian Hipotesis 

 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 4.1 

 

Sumber: Ouput data SPSS 

Berdasarkan tabel 4.1 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 
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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 4.2 

Classification Plot 

 

Classification Plot digunakan untuk menilai kecocokan model regresi logistik 
terhadap data melalui besarnya ketepatan prediksi. Berdasarkan tabel 4.2 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 4.2 tersebut juga dapat dilihat sebanyak 47 dari 48 sampel diprediksi 
untuk tidak menerima opini audit going 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 4.3 

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 4.3 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. 

 Untuk menguji hipotesis digunakan uji regresi logistik yang dilakukan terhadapsemua 

variabel yaitu CACL, CFTL, NIBTS, LTDTA, dan debt default terhadap going concern. 

Hasil pengujian sebagai berikut : 
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Tabel 4.4 

Hasil Estimasi Parameter Regresi Logistik 

 

Sumber: Ouput data SPSS 

 
4.2 Pembahasan 
Dari analisis terhadap ke lima variabel independen, diperoleh satu hipotesis diterima dan 
empat hipotesis ditolak. 
1. Pengaruh CACL terhadap opini Going Concern 
 Hasil uji Wald (parsial) pada tabel 4.4 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 hipotesis tidak dapat diterima. 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) 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). 
2.  Pengaruh CFTL terhadap opini going concern 
 Dilihat dari tabel 4.4, 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 Hipotesis ditolak. 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. 
3. Pengaruh NIBTS terhadap opini going concern 
 Terlihat pada tabel 4.4 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 
ditolak. Tidak ditemukannya bukti yang signifikan disebebabkan karena financial leverage 
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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 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). 
4. Pengaruh LTDTA terhadap opini going concern 
 Hasil uji yang ditunjukkan pada tabel 4.4, 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 hipotesis tidak dapat diterima. Tanda koefisien positif menunjukkan 
bahwa semakin besar rasio ini berarti semakin besar kemungkinan menerima opini audit 
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.  
5. Pengaruh Debt Default terhadap opini going concern  
 Berdasarkan hasil uji Wald (parsial) pada tabel 4.4, 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 tabel (3,841), atau p-value (Sig.) 0,000 
< (0,05), maka Hipotesis diterima. 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. 
6. Pengaruh variabel CACL, CFTL, NIBTS, LTDTA dan Debt Default secara 
simultan terhadap opini going concern. 

 
 

Tabel 4.5 
Uji Simultan 
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Sumber: Ouput data SPSS 

 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). 
 
V. KESIMPULAN dan SARAN 
 Dari seluruh data perusahaan yang telah dianalisis, hasil pengujian membuktikan 
bahwa hanya debt default yang berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran opini going 
concern, sedangkan empat variabel keuangan lainnya (CACL, CFTL, NIBTS dan LTDTA) 
tidak terbukti berpengaruh.  

 Saran: 

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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