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ABSTRACT 

The purpose of this research is to examine and analyze relation between independent variable 
of firm size, audit tenure, and current ratio to statement of going concern audit opinion. Sampling 
determined by using purposive sampling method which listed on Indonesia Stock Exchange, it consist 
33 raw material and chemical industry firm. Data obtained as secondary data on financial report for 
fiscal year 2013-2015. The analysis tools on this research is using binary regression logistic analysis, 
the hypothesis is based on prior research with similar topic and another supporting theory. 

The results from this research shows that firm size related significantly with going concern 
audit opinion, audit tenure unrelated significantly with going concern audit opinion, and current ratio 
related significantly with going concern audit opinion. 

Keywords: Going concern, firm size, audit tenure, liquidity, current ratio. 

 

I. PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Munculnya kasus perusahaan yang bangkrut dalam bisnis menyebabkan profesi akuntan 
publik banyak mendapatkan kritikan. Berdasarkan adanya kasus tersebut, maka AICPA (1988) 
mensyaratkan bahwa auditor harus mengemukakan secara eksplisit apakah perusahaan klien akan 
dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya (going concern) sampai setahun kemudian setelah 
pelaporan (“Januarti”, n.d.). Masalah timbul ketika banyak terjadi kesalahan opini (audit failures) yang 
dibuat oleh auditor menyangkut opini going concern. Salah satu penyebabnya adalah masalah self-
fulfilling prophecy yang mengakibatkan auditor enggan mengungkapkan status going concern yang 
muncul ketika auditor khawatir bahwa opini going concern yang dikeluarkan dapat mempercepat 
kegagalan perusahaan yang bermasalah (“Dewayanto”, n.d.). 

 
Salah satu contoh kasus mengenai kemampuan suatu perusahaan dalam mempertahankan 

kelangsungan hidupnya yang di kaitkan dengan profesi akuntan publik terjadi pada September 2008. 
Kasus tersebut melanda Lehman Brothers yang merupakan bank investasi terbesar di Amerika. 
Arvian (2010), mengungkapkan bahwa bank investasi yang didirikan oleh tiga bersaudara Lehman itu 
terbukti melakukan rekayasa keuangan untuk menyembunyikan ketergantungan pada pinjaman. 
Kasus tersebut menyeret salah satu KAP (Big-Four) Ernst & Young yang saat itu menangani Lehman 
Brothers. Ernst & Young dinyatakan lalai dengan mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian bagi 
Lehman sebelum terjadinya kebangkrutan, yang seharusnya memberikan early warning dalam opini 
yang diberikannya tersebut agar pihak-pihak yang berkepentingan pada laporan keuangan yang telah 
diaudit tidak salah berinvestasi (Werastuti, 2013). 

Kelangsungan hidup perusahaan menjadi sorotan penting bagi pihak-pihak yang 
berkepentingan terhadap perusahaan terutama investor. Investor menanamkan modalnya untuk 
mendanai operasi perusahaan. Ketika akan melakukan investasi pada suatu perusahaan, investor 
perlu mengetahui kondisi keuangan perusahaan terutama yang menyangkut tentang kelangsungan 
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hidup (going concern) perusahaan tersebut. Kondisi keuangan perusahaan ini tercermin dalam 
laporan keuangan perusahaan, karena going concern merupakan asumsi dalam pelaporan keuangan 
perusahaan. Asumsi tersebut dapat dilihat dari opini audit yang menjelaskan mengenai going concern 
yang dikeluarkan oleh auditor (Kristiana, 2012). 

Going concern merupakan suatu hal yang dinyatakan oleh auditor dalam opini audit untuk 
memastikan bahwa suatu entitas dianggap mampu untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. 
Pertimbangan auditor dalam situasi semacam ini adalah bahwa klien mungkin tidak dapat 
meneruskan operasinya atau memenuhi kewajibannya selama periode yang wajar yaitu tidak melebihi 
satu tahun sejak tanggal laporan keuangan diaudit. Dalam ISA 570 dijelaskan bahwa terkait opini 
going concern, auditor dapat mengeluarkan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf 
penjelasan, pendapat wajar dengan pengecualian, dan pendapat tidak wajar selama terkait 
penjelasan going concern (Tuanakotta, 2013). 

Ukuran perusahaan adalah variabel untuk mengukur seberapa besar atau kecilnya 
perusahaan sampel. Ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam total aset, penjualan, dan 
kapitalisasi pasar. Jika semakin besar total aset, penjualan, dan kapitalisasi pasar maka semakin 
besar pula ukuran perusahaan itu (Kristiana, 2012). Perusahaan besar lebih banyak menawarkan fee 
audit tinggi daripada yang ditawarkan oleh perusahaan kecil. Dalam kaitannya mengenai kehilangan 
fee audit yang signifikan tersebut, auditor mungkin ragu untuk mengeluarkan opini going concern 
pada perusahaan besar. 

Independensi merupakan salah satu etika yang wajib dijunjung tinggi oleh auditor dalam 
melaksanakan pekerjaannya. Apabila auditor mengabaikan independensinya, maka auditor tersebut 
akan cenderung menjadi tidak objektif dan akan memihak kepada kliennya. Salah satu hal yang 
menyebabkan auditor menjadi tidak independen adalah hubungan perikatan (auditor client tenure) 
yang sudah terlalu lama terjalin dengan klien. Semakin lama auditor mengaudit perusahaan yang 
sama, maka pemahaman auditor akan perusahaan tersebut akan terus bertambah menjadi lebih baik. 
Sehingga bila terdapat masalah keberlangsungan usaha pada perusahaan, auditee dan auditor dapat 
tetap menjaga independensinya, maka auditor akan cepat mendeteksi masalah keberlangsungan 
usaha tersebut. Namun demikian, kekhawatiran auditor kehilangan fee dan kontrak pada auditee yang 
telah diauditnya selama beberapa periode mengakibatkan auditor cenderung enggan untuk 
mengeluarkan opini going concern (Ulya, 2012). 

 
Januarti dan Fitrianasari (2010) mengungkapkan faktor lain yang mempengaruhi penerimaan 

opini going concern adalah likuiditas. Hubungannya adalah semakin kecil likuiditas, maka perusahaan 
tersebut termasuk kedalam kategori perusahaan yang kurang likuid, sehingga tidak dapat memenuhi 
kewajiban kepada para krediturnya. Dengan kondisi seperti itu, auditor kemungkinan akan 
memberikan opini audit dengan tambahan paragraf penjelasan mengenai going concern. 

 
Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yag dilakukan oleh Maydica Rossa Arsianto 

dan Shiddiq Nur Rahardjo pada tahun 2013 yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 
Pemberian Opini Audit Going Cocern”. Penulis menambahkan rasio likuiditas sebagai variabel 
independen untuk diuji pengaruhnya terhadap pemberian opini audit going concern. Penelitian ini juga 
menggunakan sampel dan periode tahun yang berbeda, yaitu dengan menggunakan perusahaan 
sektor industri bahan dasar dan kimia periode 2013-2015. Penelitian ini menggunakan perusahaan 
manufaktur sektor industri bahan dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan 
sektor industri bahan dasar dan kimia dipilih karena sektor industri tersebut kian melemah seiring 
dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Pasalnya, hampir 50% 
kebutuhan bahan baku tersebut masih dipenuhi lewat impor (Sutardi, 2015). 
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II. LANDASAN TEORI 
2.1 Teori Sinyal 

Teori sinyal pertama kali dikemukakan oleh M Spence pada tahun 1973. Teori sinyal 
mengemukakan tentang bagaimana seharusnya perusahaan memberikan sinyal-sinyal pada 
pengguna laporan keuangan. Sinyal yang diberikan dapat berupa good news maupun bad news 
(Godfrey, et. al., 2011). Teori sinyal menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk 
memberikan infomasi laporan keuangan pada pihak internal, mengemukakan bagaimana seharusnya 
sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan dan sinyal yang 
diberikan dapat juga dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan, 
laporan apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik, maupun 
informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik dari pada perusahaan lain 
(Andhita, 2015). 

Dalam penelitian ini, opini audit going concern adalah sinyal entitas yang harus 
dikomunikasikan kepada investor melalui laporan opini auditor. Auditor menerbitkan opini going 
concern berdasarkan informasi laporan keuangan yang diberikan entitas dan proses audit yang 
dilaksanakan. Melalui opini going concern, investor dapat menangkap sinyal perihal kesinambungan 
usaha entitas. 

2.2 Opini Audit 

Sesuai dengan standar auditing yang berlaku umum yang ditetapkan oleh IAPI, auditor 
diharuskan menyampaikan kepada pemakai laporannya mengenai informasi penting yang menurut 
auditor perlu diungkapkan (standar pelaporan). Dalam melaksanakan tugasnya (audit laporan 
keuangan), auditor bertanggungjawab membuat laporan audit. Laporan audit adalah alat formal 
auditor untuk mengkomunikasikan suatu kesimpulan yang diperoleh mengenai laporan keuangan 
auditan kepada pihak yang berkepentingan (Kristiana, 2012). SA 700 menyatakan bahwa auditor 
wajib merumuskan opini mengenai apakah laporan keuangan dibuat, dalam segala hal yang material, 
sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Dalam merumuskan opini tersebut, 
seorang auditor harus menyimpulkan apakah ia telah memperoleh kepastian bahwa laporan 
keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saji material, baik dikarenakan oleh kecurangan 
maupun kesalahan. 

Terdapat dua bentuk opini yang dapat diberikan auditor terhadap perusahaan klien (SA 
700.17). Apabila auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan 
kerangka pelaporan yang berlaku, ia harus menyatakan opini tanpa modifikasian atau opini wajar 
tanpa pengecualian. Apabila auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan tidak bebas dari salah 
saji material dan kekurangan bukti untuk menyimpulkan bebas salah saji material, auditor harus 
memodifikasi opininya berdasarkan SA 705. 

Menurut Andhita (2015), terdapat lima jenis pendapat yang dapat diberikan oleh auditor, yaitu 
pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), pendapat wajar tanpa pengecualian dengan 
tambahan bahasa penjelasan, pendapat wajar dengan pengecualian (qualified opinion), pendapat 
tidak wajar (adverse opinion), dan pernyataan tidak memberikan pendapat (disclaimer opinion). 

2.3 Going Concern 

Penggunaaan asumsi “kelangsungan usaha” (going concern assumption) sangat fundamental 
dalam membuat laporan keuangan. ISA 570 memberikan petunjuk mengenai tanggung jawab auditor 
dalam audit atas laporan keuangan berkenaan dengan penggunaan asumsi “kelangsungan usaha” 
dan penilaian manajemen mengenai kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya sebagai usaha 
yang berkesinambungan (ISA, 2013). 
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Dalam Tuanakotta (2013), going concern di definisikan sebagai kesinambungan usaha suatu 
entitas dalam bisnis untuk masa depan yang dapat diprediksi. Laporan keuangan bertujuan umum 
disusun atas suatu basis kelangsungan usaha, kecuali manajemen bermaksud untuk melikuidasi 
entitas atau menghentikan operasinya, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melakukan 
tindakan tersebut diatas. 

 
2.4 Opini Audit Going Concern 

 
Auditor mempunyai tanggung jawab untuk menilai apakah terdapat kesangsian terhadap 

kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Mengacu pada Statement 
On Auditing Standar No. 59 (AICPA, 1998) dalam Januarti (n.d), auditor harus memutuskan apakah 
mereka yakin bahwa perusahaan klien akan bisa bertahan di masa yang akan datang. ISA 570 
menyatakan bahwa keragu-raguan yang besar tentang kemampuan satuan usaha untuk 
mempertahankan kelangsungan hidupnya (going concern) merupakan keadaan yang mengharuskan 
auditor menambahkan paragraf penjelas (atau bahasa penjelas lainnya) dalam laporan audit, 
meskipun tidak mempengaruhi pendapatan wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), yang 
dinyatakan oleh auditor (Noverio, 2011). 

 
2.5 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Terdapat 
berbagai proksi yang biasanya digunakan untuk mewakili ukuran perusahaan, yaitu jumlah karyawan, 
total aset, total penjualan bersih, dan kapitalisasi pasar. Semakin besar aset maka semakin banyak 
modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan laba 
perusahaan dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ia dikenal dalam 
masyarakat (Sudarmadji dan Sularto, 2007 dalam Ningsaptiti, 2010). Sedangkan menurut Kristiana 
(2012), Ukuran perusahaan adalah variabel untuk mengukur seberapa besar atau kecilnya 
perusahaan sampel. Ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam total aset, penjualan, dan 
kapitalisasi pasar. Jika semakin besar total aset, penjualan, dan kapitalisasi pasar maka semakin 
besar pula ukuran perusahaan itu. 

2.6 Audit Tenure 

Pratiwi (2013) menyatakan tenure adalah lamanya hubungan auditor dengan klien yang diukur 
dengan jumlah tahun. Ketika auditor memiliki jangka waktu hubungan yang lama dengan kliennya, hal 
ini akan mendorong pemahaman yang lebih atas kondisi keuangan klien dan oleh karena itu mereka 
akan dapat mendeteksi masalah going concern. 

Pemerintah telah mengatur mengenai perotasian atau jangka waktu perikatan audit (tenure) 
dalam Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 
Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” pasal 3 dimana terdapat aturan pemerintah 
mengenai lamanya waktu seorang auditor atau KAP berkerja dalam kontrak (audit tenure). Peraturan 
Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 ini menjelaskan bahwa pemberian jasa audit umum atas 
laporan keuangan dari suatu entitas atau perusahaan dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 tahun 
buku berturut–turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 tahun buku berturut–turut. 
Akuntan Publik dapat menerima kembali penugasan audit untuk klien tersebut setelah 1 tahun buku 
tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut (Nuratama, 2011). 

 
2.7 Likuiditas 

 Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan jangka pendek perusahaan untuk 
membayar kewajiban yang jatuh tempo dan untuk memenuhi kebutuhan tak terduga untuk kas. 
Kreditur jangka pendek seperti bankir dan pemasok sangat tertarik dalam menilai likuiditas (Kieso, 
2013). Aset likuid merupakan aset yang diperdagangkan di pasar aktif sehingga dapat dikonversi 
dengan cepat menjadi kas pada harga pasar yang berlaku, sedangkan posisi likuiditas suatu 
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perusahaan berkaitan dengan pertanyaan, apakah perusahaan mampu melunasi utangnya ketika 
utang tersebut jatuh tempo di tahun berikutnya (Brigham dan Houston 2009). 
 

Rasio likuiditas dalam penelitian ini ditunjukan dengan current ratio. Current ratio adalah 
perbandingan antara aktiva lancar (current asset) dan hutang lancar (current liabilities). Rasio ini 
menunjukan tingkat likuiditas suatu perusahaan. Semakin tinggi current ratio ini berarti semakin besar 
kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendek. Sebaliknya, semakin 
rendah current ratio ini berarti semakin rendah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 
finansial jangka pendek (Taswan, 2010). 
 

2.8 Pengembangan Hipotesis dan Penelitian Terdahulu 
 

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil 
perusahaan menurut berbagai cara, antara lain total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan 
sebagainya. Perusahaan yang besar lebih banyak menawarkan fee audit tinggi daripada yang 
ditawarkan oleh perusahaan kecil. Dalam kaitannya mengenai kehilangan fee audit yang signifikan 
tersebut, auditor dapat meragukan pengeluaran opini audit going concern pada perusahaan besar. 
Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan dilihat dari total aset perusahaan. Total aset dijadikan 
sebagai ukuran perusahaan karena dari total aset yang dimiiki oleh perusahaan dapat dilihat 
bagaimana kelangsungan usaha perusahaan ke depannya. Semakin tinggi total aset yang dimiliki 
oleh perusahaan, maka perusahaan dianggap sebagai perusahaan yang besar dan mampu menjaga 
kelangsungan hidup usahanya, maka kemungkinan perusahaan akan menerima opini audit non going 
concern. 

Junaidi dan Hartono (2010), Ira Kristiana (2012) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak 
berpengaruh terhadap penerimaan opini going concern. Ukuran perusahaan bukan merupakan 
patokan dalam pemberian opini going concern, sebab kelangsungan hidup usaha selalu dihubungkan 
dengan kemampuan manajemen dalam mengelola perusahaan agar bertahan hidup bukan dari 
ukuran perusahaannya. Perusahaan dengan pertumbuhan yang positif memberikan suatu tanda 
bahwa ukuran perusahaan tersebut semakin berkembang dan mengurangi kecenderungan kearah 
kebangkrutan. McKeown et al., (1991), Mutchler et al., (1997), Carcello dan Neal (2000) yang dikutip 
dalam Ulya (2012) menemukan bukti empiris bahwa terdapat hubungan signifikan negatif antara 
ukuran auditee dengan penerimaan opini audit going concern. Perusahaan besar akan lebih mampu 
untuk menyelesaikan masalah keuangan yang dihadapi dan mempertahankan kelangsungan hidup 
usahanya. Terkait dengan hal tersebut, maka hipotesis pertama yang diajukan adalah: 

H1: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap pemberian opini audit going concern. 

Penelitian mengenai pengaruh audit tenure terhadap pemberian opini going concern 
menunjukkan temuan yang berbeda-beda. Penelitian Carey Simnet (2006), Knetchen & Vanstraelen 
(2007), dan Arsianto & Rahardjo (2013) mengemukakan bahwa terdapat hubungan negatif signifikan 
antara audit tenure dengan pemberian opini going concern. Sedangkan dalam penelitian Widyantari 
(2011) dan Kumala Sari (2012) mengemukakan bahwa audit tenure tidak memiliki pengaruh terhadap 
pemberian opini going concern. 

 
Audit tenure merupakan jumlah tahun dimana KAP melakukan perikatan audit pada 

perusahaan yang sama. Semakin lama hubungan auditor dengan klien dikhawatirkan independensi 
auditor semakin berkurang. Penurunan independensi auditor terjadi karena hubungan perikatan yang 
terjalin lama antara auditor dengan klien. Independensi auditor akan berpengaruh pada tingkat 
kualitas audit yang diberikan. Tingkat kualitas audit dapat diukur dari opini audit yang diberikan. 
Semakin lama hubungan auditor dengan klien, maka dikhawatirkan semakin rendah  kualitas auditor 
dalam melakukan pengungkapan atas ketidakmampuan perusahaan dalam mempertahankan 
kelangsungan usahanya (going concern) dalam waktu yang pantas (Junaidi dan Hartono, 2010). Hal 
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tersebut akan mempengaruhi penerimaan opini audit terhadap perusahaan. Terkait dengan hal 
tersebut, maka hipotesis kedua yang diajukan adalah: 

H2: Audit Tenure berpengaruh terhadap pemberian opini audit going concern 

Likuiditas adalah mengukur kemampuan perusahaan melunasi kewajibannya. Semakin rendah 
likuiditas perusahaan maka semakin tidak likuid sehingga dianggap tidak dapat membayar 
kewajibannya. Dengan keadaan seperti ini perusahaan kemungkinan besar memperoleh opini audit 
going concern dari auditor (Kartikasari dan Wardita, 2010). Di lain pihak mengungkapkan bahwa 
walaupun likuiditas rendah, perusahaan belum tentu memperoleh opini audit going concern karena 
perusahaan yang memiliki likuiditas rendah akan semakin dipantau kemampuan pihak manajemennya 
dalam melanjutkan usaha. Dengan monitoring tersebut, perusahaan akan berusaha menyelesaikan 
kesulitan keuangannya (Komalasari, 2013). 

Likuiditas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka 
pendeknya yang jatuh tempo secara tepat waktu. Likuiditas suatu perusahaan sering ditunjukkan oleh 
current ratio. Penelitian yang dilakukan oleh Mutchler (1985) dengan analisis diskriminan 
menunjukkan bahwa current ratio sebagai salah satu dari enam rasio keuangan yang hasilnya 
signifikan dalam membuat keputusan opini going concern. Kumala Sari (2012) melakukan penelitian 
dengan menggunakan empat rasio keuangan, dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa current 
ratio berpengaruh signifikan terhadap opini going concern. Konsisten dengan penelitian sebelumnya 
Behn et al. (2001) membuktikan bahwa current ratio menunjukkan hasil negatif signifikan untuk 
memprediksi dikeluarkannya opini going concern. Semakin rendah nilai current ratio maka semakin 
rendah kemampuan perusahaan dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya. Apabila perusahaan 
tidak mampu memenuhi klaim kreditor jangka pendek maka hal tersebut dapat memengaruhi 
kredibilitas perusahaan dan dapat dianggap sebagai suatu sinyal bahwa perusahaan sedang 
menghadapi masalah yang dapat mengganggu kelangsungan usahanya. 

H3: Likuiditas berpengaruh terhadap pemberian opini audit going concern. 

III. Metodologi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur sektor industri bahan dasar dan 
kimia selama periode 2013-2015. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling dan 
sampel dari penelitian ini adalah sebanyak 33 perusahaan industri bahan dasar dan kimia yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data diperoleh dari data sekunder laporan tahunan 
perusahaan industri bahan dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-
2015. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik biner. 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah opini audit going concern. Opini audit going 
concern merupakan opini audit modifikasi yang diberikan oleh auditor untuk memastikan bahwa suatu 
entitas dianggap mampu untuk mempertahankan kelangsungan usahanya (ISA, 2013). 

Keberadaan opini audit berkenaan dengan going concern dapat ditemukan pada laporan 
auditor independen dalam laporan keuangan perusahaan. Variabel ini merupakan variabel dummy 
yang akan bernilai 1 bila perusahaan menerima opini audit unqualified going concern dan bernilai 0 
bila perusahaan menerima opini audit unqualified non going concern. 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, audit tenure, dan 
likuiditas. 

 

 

Faktor-faktor..., Novia Rizki Nanda, Ak.-IBS, 2016



7 
Indonesia Banking School 

1. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah variabel untuk mengukur seberapa besar atau kecilnya 
perusahaan sampel. Ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam total aset, penjualan, dan 
kapitalisasi pasar. Jika semakin besar total aset, penjualan, dan kapitalisasi pasar maka semakin 
besar pula ukuran perusahaan itu. Dalam penelitian ini, pengukuran variabel dihitung dengan 
menggunakan logaritma natural dari total aset (Kristiana, 2012). 

 
2. Audit Tenure 

 
Audit tenure merupakan jangka waktu perikatan yang terjalin antara Kantor Akuntan Publik 

(KAP) dengan auditee  yang sama. Variabel audit tenure dalam penelitian ini menggunakan skala 
interval sesuai dengan lama hubungan KAP dengan perusahaan. Audit tenure diukur dengan 
menghitung jumlah tahun dimana KAP yang sama telah melakukan perikatan audit terhadap auditee. 
Tahun pertama perikatan dimulai dengan angka 1 dan ditambah dengan satu untuk tahun-tahun 
berikutnya. Informasi ini dapat dilihat pada laporan auditor independen selama beberapa tahun untuk 
memastikan lamanya KAP mengaudit perusahaan tersebut (Werastuti, 2013). 

 
3. Likuiditas 

 
Menurut Kieso et. al (2013) rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan jangka 

pendek perusahaan untuk membayar kewajiban yang jatuh tempo dengan aktiva lancar yang dimiliki. 
Cara mengukur likuiditas adalah dengan membandingkan antara aktiva lancar dengan passiva lancar 
Dalam penelitian ini, likuiditas diukur dengan menggunakan current ratio. Current ratio merupakan 
salah satu rasio financial yang sering digunakan. Tingkat current ratio dapat ditentukan dengan 
membandingkan antara current asset dengan current liabilities. 

               
             

                   
 

         Sumber: Kieso (2013) 

 

1.1 Model Penelitian 
 

Model penelitian ini menggunakan binary logistic regression  analysis (analisis regresi logistik 
biner) dengan menggunakan alat bantu SPSS (Statistical Product and Service Solutions), yaitu: 

 
In 

  

    
  = α + β1SIZE  + β2TEN + β3CR + e 

Keterangan: 

  
  

    
  = Simbol yang menunjukan probabilitas opini audit going concern 

α   = Konstanta 

β1 – β3  = Koefisien Regresi 

SIZE  = Logaritma natural dari total asset perusahaan 

TEN  = Audit Tenure 
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CR  = Current Ratio untuk menunjukan likuiditas 

e  = error 
 

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Statistik Deskriptif 
 

Tabel 4.1 

Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

GC 33 .00 1.00 .3030 .46669 

SIZE 33 18.10 28.41 25.5829 3.13734 

TENURE 33 1.00 3.00 1.5152 .75503 

CR 33 .29 11.49 1.5900 1.90529 

Valid N (listwise) 33     
 Sumber: Data diolah SPSS 23, 2016 
 

1. Nilai rata-rata variabel SIZE adalah 25.5829, sedangkan standar deviasinya adalah 3.13734. 
Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebaran data variabel SIZE tergolong baik karena 
nilai standar deviasinya lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata, yang menunjukkan 
bahwa data dalam variabel ini terdistribusi dengan baik. 

2. Variabel TENURE memiliki rata–rata 1.5152 yang berarti bahwa rata–rata TENURE adalah 1.5 
tahun. 

3. Nilai rata-rata variabel CR adalah 1.5900, sedangkan standar deviasinya adalah 1.90529. Dari 
hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebaran data variabel CR tidak terdistribusi dengan 
baik dan mengalami perubahan yang signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai standar 
deviasi yang lebih besar dibandingkan dengan nilai rata-rata, yang menunjukkan bahwa data 
dalam variabel ini tidak terdistribusi dengan baik. 

 
4.2 Multikolinearitas 

 
Tabel 4.2 

Correlation Matrix 

 Constant SIZE TENURE CR 

Step 1 Constant 1.000 -.961 -.650 .110 

SIZE -.961 1.000 .472 -.271 

TENURE -.650 .472 1.000 -.012 

CR .110 -.271 -.012 1.000 
      Sumber: Data diolah SPSS 23, 2016 

 
Pada tabel 4.4 diatas menunjukkan nilai yang didapat dari korelasi antar variabel kurang dari 

0,85 hal ini menunjukkan bahwa antar variabel independen tidak ada hubungan, atau dengan kata lain 
dapat dinyatakan bahwa model ini tidak mengandung unsur multikolinearitas. 
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4.3 Overall Test 
 

Tabel 4.3 

Hasil Overall Model Fit Test 1 

 

 

 

 

 

Tabel 4.4 

Hasil Overall Model Fit Test 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabel 4.3 dan tabel 4.4 menunjukkan perbandingan antara nilai -2 log likelihood blok awal 

dengan -2 log likelihood blok akhir. Dari hasil perhitungan nilai -2 log likelihood terlihat bahwa nilai 
blok awal (Block Number = 0) adalah 40.485 dan nilai -2 log likelihood pada blok akhir (Block Number 
= 1) adalah 34.116, hal itu menunjukan -2 log likelihood mengalami penurunan sebesar 6.369. 
Dengan adanya penurunan nilai tersebut menunjukkan keseluruhan model regresi logistik yang 
digunakan adalah model yang baik atau model yang dihipotesiskan fit dengan data. 
 

4.4 Goodness of Fit 
 

Tabel 4.5 

Hosmer and Lemeshow Test 

 

 

 

         Sumber: Data diolah SPSS 23, 2016 

Iteration History
a,b,c 

Iteration -2 Log likelihood 

Coefficients 

Constant 

Step 0 1 40.499 -.788 

2 40.485 -.833 

3 40.485 -.833 

Iteration History
a,b,c,d 

Iteration -2 Log likelihood 

Coefficients 

Constant SIZE TENURE CR 

Step 1 1 34.601 5.382 -.229 -.471 .257 

2 34.136 6.920 -.288 -.689 .355 

3 34.116 7.179 -.299 -.729 .396 

4 34.116 7.193 -.300 -.731 .403 

5 34.116 7.193 -.300 -.731 .403 

Sumber: Data diolah SPSS 23, 2016 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square Df Sig. 

1 9.920 8 .271 
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Pada Tabel 4.5 diatas terlihat bahwa besarnya nilai statistik Hosmer and Lemeshow Goodness 
of fit sebesar 9.920 dengan probabilitas signifikansi 0.271 lebih besar dari 0.05 sehingga Ho tidak 
dapat ditolak karena model regresi mampu untuk menjelaskan data. Berdasarkan penjelasan ini, 
dapat disimpulkan bahwa model mampu menjelaskan pengaruh ukuran perusahaan, audit tenure, dan 
likuiditas terhadap probabilitas going concern. 
 

4.5 Nagelkerke R-Square 
Tabel 4.6 

Nagelkerke R-Square 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah SPSS 23, 2016 

Tabel 4.6 di atas dapat dilihat bahwa nilai Nagelkerke’s R Square sebesar 0.548. Ini 
menggambarkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini, yaitu ukuran perusahaan, audit 
tenure, dan likuiditas dapat memprediksi variabel dependen yaitu opini audit going concern sebesar 
54.8%. Sedangkan 45.2% dijelaskan oleh variabel lainnya diluar model misalnya variabel profitabilitas, 
kondisi keuangan perusahaan, leverage, dan sebagainya. 
 

4.6 Classification Plot 
Tabel 4.7 

Classification Table 

      Classification Table
a 

 

Observed 

Predicted 
 GC 

Percentage 

Correct 

 Unqualified Non 

Going Concern 

Unqualified 

Going Concern 

Step 1 GC Unqualified Non Going 

Concern 
21 2 91.3 

Unqualified Going Concern 7 3 30.0 

Overall Percentage   72.7 
Sumber: Data diolah SPSS 23, 2016 

Tabel 4.7 di atas memprediksi bahwa kemungkinan perusahaan yang mendapatkan opini 
unqualified non going concern adalah sebanyak 23 perusahaan. Namun hasil observasi menyatakan 
bahwa 2 perusahaan termasuk kedalam kategori perusahaan yang kemungkinan mendapatkan opini 
unqualified going concern sehingga ketepatan klasifikasinya adalah sebesar 91.3%. Sedangkan 
prediksi perusahaan yang kemungkinan mendapatkan opini unqualified going concern adalah 
sebanyak 10 perusahaan, namun hasil observasi menunjukkan 7 perusahaan tersebut termasuk 
kategori perusahaan yang kemungkinan mendapatkan opini unqualified non going concern, jadi 
ketepatan klasifikasinya adalah sebesar 30%. Secara keseluruhan ketepatan klasifikasi adalah 72.7%.  
 
 
 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 
1 34.116a .210 .548 
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4.7 Partial Test 
Tabel 4.8 

Variables in the Equation 

 
Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pemberian Opini Audit Going Concern 
 

Berdasarkan uji parsial di atas, hasil variabel ukuran perusahaan dalam penelitian ini 
menunjukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan dengan arah negatif terhadap 
pemberian opini audit going concern. Hal tersebut ditunjukan dengan hasil koefisien regresi sebesar 
0.300 dan probabilitas sebesar 0.048 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05. Artinya, 
perusahaan yang memiliki aset yang lebih besar akan memiliki probabilitas yang lebih kecil untuk 
menerima opini audit going concern. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian A.A Ayu Putri 
Widyantari (2011) dan Maydica Rossa Arsianto & Shiddiq Nur Rahardjo (2013) yang menyatakan 
bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap pemberian opini audit going 
concern. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Januarti dan Fitrianasari 
(2010), Junaidi dan Hartono (2010), serta Ira Kristiana (2012) yang menyatakan bahwa ukuran 
perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pemberian opini audit going concern. 

 
Ukuran perusahaan adalah variabel untuk mengukur seberapa besar atau kecilnya 

perusahaan sampel. Perusahaan dengan aset yang lebih besar akan memiliki probabilitas yang 
rendah dalam menerima opini audit going concern. Hal ini dapat diterima mengingat bahwa 
perusahaan yang memiliki aset yang lebih besar mencerminkan bahwa perusahaan tersebut memiliki 
aset yang secara umum masih dapat digunakan sebagai sumber kas operasional perusahaan. 
Kondisi ini juga menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki aset yang besar cenderung masih 
memiliki kemungkinan pertumbuhan perusahaan sehingga akan terhindar dari kondisi yang membawa 
auditor untuk memberikan opini audit going concern. Selain itu, Mutchler (1985) dalam Santosa (2010) 
menyatakan bahwa auditor lebih sering memberikan opini going concern pada perusahaan kecil, 
karena auditor mempercayai bahwa perusahaan besar dapat menyelesaikan kesulitan-kesulitan 
keuangan yang dihadapinya daripada perusahaan kecil. Maka semakin besar perusahaan, akan 
semakin kecil  kemungkinan mendapatkan opini going concern. 
 
Pengaruh Audit Tenure Terhadap Pemberian Opini Audit Going Concern 
 

Berdasarkan uji parsial di atas, hasil variabel audit tenure dalam penelitian ini menunjukan 
bahwa audit tenure tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pemberian opini audit going 
concern. Hal tersebut ditunjukan dengan hasil koefisien regresi sebesar 0.731 dan probabilitas 
sebesar 0.286 yang lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05. Artinya, hubungan perikatan 
yang panjang antara klien dengan auditor tidak berpengaruh terhadap pemberian opini audit going 
concern. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Januarti dan Fitrianasari (2010), A.A Ayu Putri 
Widyantari (2011), dan Kumala Sari (2012). Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian 
Januarti (n.d) dan Maydica Rossa Arsianto & Shiddiq Nur Rahardjo (2013)  yang menunjukkan bahwa 
audit tenure berpengaruh negative signifikan pada penerimaan opini audit going concern.   

 

 B Sig. 

Step 1a SIZE -.300 .048 

TENURE -.731 .286 

CR .403 .321 

Constant 7.193 .092 

Sumber: Data diolah SPSS 23, 2016 
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Independensi merupakan salah satu etika yang wajib dijunjung tinggi oleh auditor dalam 
melaksanakan pekerjaannya. Salah satu hal yang menyebabkan auditor menjadi tidak independen 
adalah hubungan perikatan (auditor client tenure) yang sudah terlalu lama terjalin dengan klien. 
Namun dengan hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa independensi auditor tidak 
terganggu dengan lamanya perikatan yang terjadi antara auditor dengan kliennya. Auditor akan tetap 
mengeluarkan opini audit going concern kepada perusahaan yang diragukan kemampuannya untuk 
mempertahankan kelangsungan usaha tanpa mempedulikan kehilangan fee audit yang akan diterima 
di masa mendatang karena kehilangan klien. 
 
Pengaruh Likuiditas Terhadap Pemberian Opini Audit Going Concern 
  

Berdasarkan uji parsial di atas, hasil variabel likuiditas yang diproksikan dengan current ratio 
dalam penelitian ini menunjukan bahwa likuiditas berpengaruh secara signifikan dengan arah negatif 
terhadap pemberian opini audit going concern. Hal tersebut ditunjukan dengan hasil koefisien regresi 
sebesar 0.403 dan probabilitas sebesar 0.032 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05. 
Artinya, semakin kecil likuiditas suatu perusahaan maka akan semakin besar probabilitas perusahaan 
tersebut dalam menerima opini audit going concern.. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian 
Januarti dan Fitrianasari (2010), Ira Kristiana (2012),  dan Kumala Sari (2012). Hasil penelitian ini 
tidak konsisten dengan penelitian A.A Ayu Putri Widyantari (2011), dan Rezkhy Noverio (2011) yang 
menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap pemberian opini audit going concern. 

Likuiditas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan jangka 
pendeknya. Likuiditas dalam penelitian ini diproksikan dengan current ratio. Current ratio adalah 
perbandingan antara aktiva lacar (current asset) dan hutang lancar (current liabilities). Rasio ini 
menunjukan tingkat likuiditas suatu perusahaan. Semakin tinggi current ratio berarti semakin besar 
kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendek. Sebaliknya, semakin 
rendah current ratio berarti semakin rendah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 
finansial jangka pendek. Perusahaan yang memiliki likuiditas yang kecil dapat dikategorikan sebagai 
perusahaan yang kurang likuid. Dengan kondisi seperti itu, probabilitas auditor untuk memberikan 
opini audit going concern akan semakin besar. 
 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Berdasarkan paparan di atas, variabel yang memiliki pengaruh terhadap pemberian opini audit 
going concern adalah variabel ukuran perusahaan dan variabel likuiditas. Variabel ukuran perusahaan 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pemberian opini audit going concern. Hasil ini 
mengindikasikan bahwa besar kecilnya ukuran perusahaan merupakan salah satu bahan 
pertimbangan auditor dalam memberikan opini audit going concern. Hal ini dapat diterima mengingat 
bahwa perusahaan yang memiliki aset yang lebih besar mencerminkan bahwa perusahaan tersebut 
memiliki aset yang secara umum masih dapat digunakan sebagai sumber kas operasional 
perusahaan. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki aset yang besar 
cenderung masih memiliki kemungkinan pertumbuhan perusahaan sehingga akan terhindar dari 
kondisi yang membawa auditor untuk memberikan opini audit going concern. Variabel likuiditas (CR) 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pemberian opini audit going concern. Hasil ini 
mengindikasikan bahwa nilai likuiditas suatu perusahaan merupakan salah satu bahan pertimbangan 
auditor dalam memberikan opini audit going concern. Hal ini dapat diterima karena semakin tinggi 
current ratio berarti semakin besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial 
jangka pendek. Sebaliknya, semakin rendah current ratio berarti semakin rendah kemampuan 
perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendek. Karena perusahaan yang 
dikategorikan sebagai perusahaan yang kurang likuid, probabilitas untuk mendapatkan opini audit 
going concern akan semakin besar. 
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Variabel audit tenure tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pemberian opini audit 
going concern. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa independensi auditor tidak 
terganggu dengan lamanya perikatan yang terjadi antara auditor dengan kliennya. Auditor akan tetap 
mengeluarkan opini audit going concern kepada perusahaan yang diragukan kemampuannya untuk 
mempertahankan kelangsungan usaha tanpa mempedulikan kehilangan fee audit yang akan diterima 
di masa mendatang karena kehilangan klien. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran bagi auditor yaitu diharapkan penelitian ini dapat 
dijadikan acuan oleh auditor ketika akan memberikan opini audit going concern kepada kliennya. 
Dimana hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan likuiditas yang 
ditunjukkan oleh current ratio berpengaruh secara signifikan terhadap pemberian opini audit going 
concern. Penelitian ini juga memiliki saran bagi perusahaan dimana penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan masukan bagi perusahaan mengenai faktor-faktor yang berpotensi mempengaruhi 
pemberian opini audit going concern oleh auditor, dimana dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 
faktor yang dapat mempengaruhi secara signifikan adalah ukuran perusahaan dan likuiditas yang 
ditunjukkan oleh current ratio sehingga perusahaan dapat lebih memperhatikan jumlah aset yang 
dimiliki terutama aset lancar dan liabilitas lancar. Proporsi yang baik adalah jika nilai aset lebih besar 
dibandingkan dengan nilai liabilitas. Karena dengan nilai aset lancar yang besar maka akan 
mempengaruhi likuiditas suatu perusahaan, sehingga perusahaan tersebut termasuk kedalam 
kategori perusahaan yang likuid. 
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LAMPIRAN 1  

DATA PENELITIAN 

Perusahaan Tahun Size Tenure Current Ratio 
Going 

Concern 
BAJA 2013 27.4601479 1 0.82166186 0 
BAJA 2014 27.6053268 2 0.836431088 0 
BAJA 2015 27.57834021 3 0.857675936 0 
GDST 2013 27.8062313 1 2.988831287 0 
GDST 2014 27.93454399 1 1.405474636 0 
GDST 2015 27.79986406 1 1.216015385 0 
IKAI 2013 26.9013283 1 1.042860717 1 
IKAI 2014 26.97429584 2 0.836355308 1 
IKAI 2015 26.68952185 1 0.808473472 0 

JKSW 2013 26.29308261 1 11.49241366 1 
JKSW 2014 26.43683692 1 2.517702924 1 
JKSW 2015 26.30405344 1 2.43791882 1 
KBRI 2013 27.39371422 1 1.389801265 1 
KBRI 2014 27.89285835 1 1.793337589 0 
KBRI 2015 28.00666682 1 0.803735815 1 
MAIN 2013 21.51824673 1 1.010653574 0 
MAIN 2014 21.98461572 2 1.076210465 0 
MAIN 2015 22.10003196 3 1.333459558 0 
MLIA 2013 22.69594302 1 1.129503076 0 
MLIA 2014 22.70024797 2 1.1137559 0 
MLIA 2015 22.68698788 3 0.870659508 0 
SPMA 2013 28.20036419 1 1.200522085 0 
SPMA 2014 28.36912115 2 3.652053165 0 
SPMA 2015 28.41284945 1 0.930657372 0 
SULI 2013 18.16602227 1 0.288921002 1 
SULI 2014 18.10147297 2 0.769233818 1 
SULI 2015 18.25834159 3 0.891593236 1 
TIRT 2013 27.31482693 1 0.980324581 0 
TIRT 2014 27.2976328 2 1.104442035 0 
TIRT 2015 27.36074406 3 1.085128105 0 
YPAS 2013 27.14306335 1 1.176347485 0 
YPAS 2014 26.49434079 1 1.382651567 0 
YPAS 2015 26.35515756 1 1.224734191 0 
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LAMPIRAN 2 

OUTPUT SPSS 

 Hasil Statistik Deskriptif 

 

 

 

 

 

 Hasil Uji Multikolinearitas 

 
Correlation Matrix 

 Constant SIZE TENURE CR 

Step 1 Constant 1.000 -.961 -.650 .110 

SIZE -.961 1.000 .472 -.271 

TENURE -.650 .472 1.000 -.012 

CR .110 -.271 -.012 1.000 

 

 Hasil Overall Test 

 

Iteration History
a,b,c 

Iteration -2 Log likelihood 

Coefficients 

Constant 

Step 0 1 40.499 -.788 

2 40.485 -.833 

3 40.485 -.833 

a. Constant is included in the model. 

b. Initial -2 Log Likelihood: 40.485 

c. Estimation terminated at iteration number 3 

because parameter estimates changed by less than 

.001. 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

GC 33 .00 1.00 .3030 .46669 

SIZE 33 18.10 28.41 25.5829 3.13734 

TENURE 33 1.00 3.00 1.5152 .75503 

CR 33 .29 11.49 1.5900 1.90529 

Valid N (listwise) 33     
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 Hasil Goodness of Fit 

 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square Df Sig. 

1 9.920 8 .271 

 

 Hasil Nagelkerke R-Square 

 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 34.116a .210 .548 

a. Estimation terminated at iteration number 5 because 

parameter estimates changed by less than .001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iteration History
a,b,c,d 

Iteration -2 Log likelihood 

Coefficients 

Constant SIZE TENURE CR 

Step 1 1 34.601 5.382 -.229 -.471 .257 

2 34.136 6.920 -.288 -.689 .355 

3 34.116 7.179 -.299 -.729 .396 

4 34.116 7.193 -.300 -.731 .403 

5 34.116 7.193 -.300 -.731 .403 

a. Method: Enter 

b. Constant is included in the model. 

c. Initial -2 Log Likelihood: 40.485 

d. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed 

by less than .001. 
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 Hasil Classification Plot 

 

Classification Table
a 

 

Observed 

Predicted 
 GC 

Percentage 

Correct 

 Unqualified Non 

Going Concern 

Unqualified 

Going Concern 

Step 1 GC Unqualified Non Going 

Concern 
21 2 91.3 

Unqualified Going Concern 7 3 30.0 

Overall Percentage   72.7 

a. The cut value is .500 
 

 

 Hasil Partial Test 
 

 
Variables in the Equation 

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

95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1a SIZE -.300 .151 3.919 1 .048 .741 .551 .997 

TENURE .731 .685 1.137 1 .286 .482 .126 1.845 

CR -.403 .406 .984 1 .032 1.496 .675 3.318 

Constant 7.193 4.273 2.833 1 .092 1330.568   

a. Variable(s) entered on step 1: SIZE, TENURE, CR. 
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