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ABSTRACT 

This research was aimed to examine the influence of current ratio, return on 
equity (ROE), auditor reputation and corporate governance mechanisms on the affecting 
auditor’s decision to give a going concern audit opinion.  

The population in this research is manufacturing companies listed at Indonesian 
Stock Exchange for the year of 2009-2012. The sampling was conducted by purposive 
sampling method, by criteria of the samples are companies had audit opinion statement 
and corporate governance mechanisms determine on Indonesia Financial Service 
Authority (OJK) and Indonesia Stock Exchange (IDX) at least for four period. The 
logistic regression used to examine the factors that are predicted to affect the probability 
of acceptance of going concern audit opinion.  

The results indicate that current ratio, ROE, and auditor reputation are 
significantly affect the acceptance of going concern audit opinion. On the other hand, 
audit committee and board of commissioner independent does not have significantly 
affect on the acceptance of going concern audit opinion. 
 
Keywords: current ratio, return on equity, auditor reputation, audit committee, board of 
commissioner independent. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
	  

1.1 LATAR BELAKANG 

Laporan Keuangan merupakan bentuk atas pertanggung-jawaban manajemen suatu 

perusahaan. Laporan keuangan tersebut yaitu berupa catatan atas informasi keuangan 

setiap perusahaan pada suatu periode yang dimaksud untuk melaporkan gambaran atas 

keadaan kinerja pada setiap perusahaan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam 

PSAK 1 2009, laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur yang dilihat dari posisi 

keuangan dan kinerja keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan yang telah 

terpublikasi dimaksudkan untuk memberikan suatu informasi mengenai posisi keuangan, 

kinerja keuangan, dan arus kas suatu perusahaan yang bermanfaat bagi para pemakainya 

seperti investor yang ingin berinvestasi di perusahaan tersebut dan juga memberikan 

suatu informasi bagi para pihak terkait yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. 

Informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan diharapkan dapat membantu 

para manajer perusahaan guna untuk pengambilan keputusan sehingga akan 

meminimalisir menurunnya kinerja suatu perusahaan. Laporan keuangan perusahaan 

dapat terlihat berkualitas apabila laporan keuangan suatu perusahaan telah terpublikasi 

tepat pada waktunya yaitu tidak ada keterlambatan dalam menyampaikan pelaporannya 

yang telah diaudit serta memberikan informasi yang lengkap yang terjamin akan 

kebenaran serta kewajarannya. Oleh karena itu, laporan keuangan perusahaan haruslah 

mencakup seluruh informasi yang lengkap, berkualitas, serta memberikan gambaran 
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yang sesungguhnya terkait dengan kinerja perusahaan secara menyeluruh dan dapat 

memenuhi kebutuhan bagi para penggunanya.  

Para pengguna laporan keuangan mengharapkan bahwa laporan keuangan 

perusahaan yang sudah diaudit akan bebas dari salah saji yang material dan dapat 

dipercaya kebenarannya sehingga laporan keuangan tersebut bisa dijadikan sebagai dasar 

dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, sangat diperlukan jasa auditor yang 

independen agar penilaian dalam kewajaran atas laporan keuangan sesuai dengan prinsip 

standar akuntansi yang berlaku, terutama yang berlaku umum di Indonesia. 

Auditor merupakan pihak yang diharapkan memiliki independensi yang tinggi 

dalam kinerjanya. Dimana auditor independen dipandang dapat memberikan suatu 

pernyataan yang bermanfaat mengenai laporan keuangan perusahaan. Memberikan 

penyataan yang bermanfaat haruslah didasari dari kemampuan seorang auditor dalam 

menemukan pelanggaran yang terjadi pada sistem akuntansi klien, yang selanjutnya 

dilaporkan di dalam laporan auditan sesuai dengan standar auditing dan kode etik 

akuntan publik yang berlaku. Sehingga auditor yang sudah memiliki banyak pengalaman 

dengan reputasi yang baik diharapkan memiliki kepekaan yang tinggi terhadap ada 

tidaknya penyimpangan dan kesalahan yang terkandung di dalam penyajian laporan 

keuangan entitas. 

Auditor memiliki peran yang penting yaitu menjembatani antara kepentingan 

investor dan kepentingan perusahaan sebagai pemakai serta penyedia laporan keuangan. 

Dalam salah satu tugasnya, auditor memberikan jasa berupa opini atas penilaiannya 

terhadap laporan keuangan perusahaan. Opini yang diberikan oleh auditor yaitu berupa 

pernyataan pendapat tentang kewajaran tanpa pengecualian dalam semua hal yang 

material, posisi keuangan perusahaan, hasil operasi, serta arus kas yang sesuai dengan 

prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku (Arens et al (2011)). Sehingga diharapakn opini 
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audit atas laporan keuangan perusahaan berisikan mengenai informasi yang 

menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan sehingga dalam memberikan 

opininya, auditor harus mengungkapkannya secara eksplisit dan tidak ditutup-tutupi. 

Penilaian auditor dalam memberikan opini tersebut juga dilihat dari faktor tingkat 

kesehatan suatu perusahaan, karena tingkat kesehatan suatu perusahaan juga 

mencerminkan kondisi kinerja perusahaan tersebut. Semakin tinggi tingkat kesehatan 

suatu perusahaan maka akan berpengaruh baik terhadap kondisi kinerja perusahaan dan 

sebaliknya semakin rendah tingkat kesehatan sebuah perusahaan maka akan 

mengakibatkan buruknya kondisi kinerja perusahaan tersebut. Buruknya kondisi kinerja 

keuangan pada perusahaan akan memberikan penilaian tidak sehat pada perusahaan yang 

bersangkutan sehingga banyak ditemukan masalah going concern. Opini going concern 

merupakan opini yang dikeluarkan oleh auditor untuk memastikan apakah perusahaan 

dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaannya dimasa mendatang atau tidak 

(SPAP 2011). 

Pada perusahaan yang kondisi keuangannya terganggu atau memburuk maka 

akan semakin besar kemungkinan perusahaan menerima opini going concern dari 

auditor. Seperti pada perusahaan yang telah menerima opini tersebut di tahun 

sebelumnya, maka akan menjadi faktor pertimbangan bagi auditor dalam memberikan 

opini yang sama pada tahun berjalan jika kondisi perusahaan masih belum menunjukkan 

adanya perbaikan atau peningkatan dari manajemen perusahaan yang bersangkutan.  

Permasalahan tersebut dapat dicegah, salah satunya dengan penerapan tata kelola 

perusahaan yang baik (good corporate governance (GCG)) dan sesuai dengan standar 

ketentuan yang berlaku. GCG memiliki dasar pengelolaan perusahaan dengan prinsip-

prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban 

(responsibility), kemandirian (independency), dan kewajaran (fairness) sehingga akan 



	   4	  

dapat menjaga kualitas dari laporan keuangan suatu perusahaan. Perusahaan yang 

menerapkan prinsip GCG dengan baik dan benar maka akan dapat berpengaruh terhadap 

kinerja perusahaan yang baik dan benar juga serta tidak adanya penyimpangan dari 

laporan keuangan sehingga diharapkan kecil kemungkinan bagi perusahaan menerima 

opini audit going concern yang dikeluarkan oleh auditor. 

Melihat pentingnya pengaruh opini audit going concern yang diterima oleh 

perusahaan yang dapat mempengaruhi kepercayaan para pengguna laporan keuangan 

terhadap manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan yang bersangkutan maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “PENGARUH CURRENT RATIO, 

RETURN ON EQUITY, REPUTASI AUDITOR, DAN MEKANISME CORPORATE 

GOVERNANCE TERHADAP PENERIMAAN OPINI AUDIT GOING CONCERN 

PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) 

TAHUN 2009-2012”. 
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1.2 PERUMUSAN 

1.2.1 Pembatasan Masalah 

Dalam pembuatan penelitian ini, agar lebih tepat dan akurat penulis membatasi 

ruang lingkup penelitian yaitu pada perusahaan yang masih aktif yang berada di 

Indonesia. Penulis berfokus pada perusahaan yang bergerak di industri manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2009 hingga 2012. 

 

1.2.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, terdapat perumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana pengaruh dari current ratio terhadap penerimaan opini audit 

going concern pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada 

tahun 2009-2012? 

2. Bagaimana pengaruh dari Return on Equity (ROE) terhadap penerimaan 

opini audit going concern pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2009-2012? 

3. Bagaimana pengaruh dari reputasi auditor terhadap penerimaan opini audit 

going concern pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada 

tahun 2009-2012? 

4. Bagaimana pengaruh dari komite audit terhadap penerimaan opini audit 

going concern pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada 

tahun 2009-2012? 
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5. Bagaimana pengaruh dari dewan komisaris independen terhadap penerimaan 

opini audit going concern pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2009-2012? 

6. Bagaimana pengaruh dari current ratio, ROE, reputasi auditor, komite audit 

dan komisaris independen secara bersamaan terhadap penerimaan opini audit 

going concern pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada 

tahun 2009-2012? 

	  

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mengungkapkan pengaruh current ratio terhadap penerimaan opini audit 

going concern pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada tahun 

2009- 2012. 

2. Untuk mengungkapkan pengaruh Return on Equity ROE terhadap penerimaan 

opini audit going concern pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia 

pada tahun 2009-2012. 

3. Untuk mengungkapkan pengaruh reputasi auditor terhadap penerimaan opini 

audit going concern pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada 

tahun 2009-2012. 

4. Untuk mengungkapkan pengaruh komite audit terhadap penerimaan opini audit 

going concern pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada tahun 

2009-2012. 

5. Untuk mengungkapkan pengaruh dewan komisaris independen terhadap 

penerimaan opini audit going concern pada perusahaan manufaktur di Bursa 

Efek Indonesia pada tahun 2009-2012. 



	   7	  

6. Untuk mengungkapkan pengaruh dari current ratio, ROE, reputasi auditor, 

komite audit dan komisaris independen secara bersamaan terhadap penerimaan 

opini audit going concern pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia 

pada tahun 2009-2012. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain : 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta informasi bagi para 

pihak terkait yang berkepentingan terutama bagi para pengguna laporan 

keuangan seperti investor agar lebih berhati-hati sebelum berinvestasi, 

membantu manajer dalam ketepatan pengambilan keputusan, serta membantu 

dalam peningkatan tata kelola perusahaan yang baik dan benar. 

2. Memberikan suatu informasi dari studi empiris mengenai beberapa faktor yang 

dapat mempengaruhi pemberian opini audit going concern yang dikeluarkan 

oleh auditor. 

3. Memberikan tambahan manfaat, informasi, serta kontribusi untuk 

pengembangan literatur terutama di bidang auditing, khususnya yang berkaitan 

dengan kebutuhan akan jasa auditing dengan kualitas tinggi (high quality 

auditing services) yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) big four 

maupun non-big four. 

4. Dari hasil penelitian, penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan 

suatu wawasan baru, infomasi baru, informasi tambahan ataupun sebagai bahan 

referensi. 
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1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penelitian ini bertujuan untuk meneliti  dan memberikan bukti secara empiris 

yang terbagi atas 4 bagian sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang penelitian, pokok perumusan 

penelitian, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian serta sistematika dari 

penelitian ini. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini penulis menguraikan teori yang berkaitan dengan judul penelitian, 

kerangka pemikiran dari penelitian ini dan penelitian terdahulu yang sudah 

dilakukan oleh beberapa peneliti. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini penulis menguraikan obyek atas penelitian yang akan diteliti, jenis data, 

metode pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, 

perumusan model penelitian, penjelasan uji normalitas data, dan uji regresi logistik 

yang digunakan dalam penelitian. 

 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam Bab ini penulis menguraikan tentang analisis dan pembahasan yang terdiri 

dari gambaran umum obyek penelitian, gambaran umum sampel penelitian, 

analisis statistik, dan pembahasan. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada Bab ini penulis menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang 

dilakukan dan saran bagi perusahaan, investor, dan penelitian selanjutnya. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Penulis menguraikan berbagai referensi yang didapat berupa buku, jurnal ataupun 

bahan-bahan seminar lainnya yang menjadi rujukan atas penelitian ini. 

 

LAMPIRAN 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 
 

2.1   AUDITING 

2.1.1 Definisi Auditing 

 Salah satu jasa yang diberikan oleh auditor yaitu berupa opini yang menyatakan 

pendapat atas kewajaran tanpa pengecualian dalam semua hal yang sesuai dengan 

prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Menurut Arens et al (2011) dalam mengaudit 

laporan keuangan, auditor melakukan auditing yaitu suatu proses pengumpulan serta 

evaluasi data atau bukti mengenai informasi yang ada dengan kriteria yang telah 

ditetapkan untuk dapat membantu dalam menentukan dan melaporkan kesesuaian antara 

informasi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan. Pelaksanaan auditing harus 

dilakukan oleh auditor yang kompeten dan independen yang bertujuan untuk menyatakan 

pendapat tentang kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil 

operasi, serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

Sementara, menurut Agoes (2012) auditing adalah suatu pemeriksaan yang 

dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan 

keuangan perusahaan, beserta catatan pembukuan dan bukti pendukungnya dengan 

tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran atas laporan keuangan 

pada perusahaan klien. 
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2.1.2 Jenis-Jenis Audit 

 Menurut Arens et al (2011), Akuntan publik dalam tugas nya melakukan tiga 

jenis utama aktivitas audit yaitu: 

1. Audit Operasional 

Dalam audit operasional, auditor mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap 

bagian dari prosedur serta metode operasi suatu organisasi. Review yang 

dilakukan dalam audit ini terbatas pada akuntansi tetapi dapat mencakup evaluasi 

atas struktur organisasi, operasi komputer, metode produksi, pemasaran dan 

semua bidang lain yang dikuasai oleh auditor. Pada akhir audit operasional, 

biasanya manajemen klien mengharapkan saran untuk dapat memperbaiki operasi 

organisasinya. 

2. Audit Ketaatan 

Dalam audit ketaatan dilakukan untuk dapat menentukan apakah pihak yang 

diaudit (klien) sudah mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang 

telah ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Pada akhirnya, hasil dari audit ini 

biasanya dilaporkan kepada manajemen bukan kepada pengguna luar 

dikarenakan manajemen merupakan pihak utama yang berkepentingan dengan 

tingkat ketaatan terhadap prosedur dan peraturan yang telah ditentukan. 

3. Audit Laporan Keuangan 

Dalam audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan 

keuangan klien telah dinyatakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang 

berlaku umum. Menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan secara 

wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, auditor harus 

mengumpulkan bukti-bukti yang terkait untuk dapat menetapkan apakah laporan 

keuangan klien mengandung salah saji yang material atau salah saji lainnya. 
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2.1.3 Jenis-jenis Auditor 

Auditor merupakan orang yang memberikan jasa berupa auditing kepada suatu 

entitas ataupun organisasi. Dalam praktiknya, terdapat beberapa jenis auditor yaitu 

(Arens et al (2011)) : 

1. Kantor Akuntan Publik 

Kantor Akuntan Publik (KAP) bertanggung jawab dalam mengaudit laporan 

keuangan historis yang dipublikasikan oleh seluruh perusahaan terbuka seperti 

perusahaan yang cukup besar ataupun perusahaan serta organisasi nonkomersial 

yang lebih kecil. Sebutan KAP mencerminkan fakta bahwa auditor yang 

menyatakan pendapat audit atas laporan keuangan harus memiliki lisensi sebagai 

akuntan publik. KAP sering disebut juga dengan Auditor Eksternal atau Auditor 

Independen. 

2. Auditor Internal Pemerintah 

Auditor internal pemerintah adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pengawas 

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna untuk melayani kebeutuhan dari 

pemerintah. Tujuan utama audit BPKP ini adalah untuk mengevaluasi efisiensi 

dan efektivitas operasional berbagai program pemerintah. 

3. Auditor Badan Pemeriksa Keuangan 

Auditor badan pemeriksa keuangan adalah auditor yang bekerja untuk Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) di Indonesia, dimana BPK didirikan berdasarkan 

konstitusi Indonesia. Tujuan utama audit BPK adalah untuk mengevaluasi 

efisiensi dan efektivitas operasional berbagai program pemerintah. BPK 

mengaudit sebagian besar informasi keuangan yang dibuat oleh berbagai badan 
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pemerintah (pusat maupun daerah) sebelum diserahkan kepada DPR sehingga 

jenis audit ini difokuskan pada audit ketaatan. 

4. Auditor Pajak 

Auditor pajak adalah auditor yang bertanggung jawab untuk mengaudit SPT 

wajib pajak untuk menentukan apakah SPT sudah mematuhi peraturan pajak 

yang berlaku. Audit ini bersifat audit ketaatan. Seorang auditor yang terlibat 

dalam audit ini harus memiliki pengetahuan tentang pajak dan serta keahlian 

audit yang cukup luas. 

5. Auditor Internal 

Auditor internal adalah auditor yang dipekerjakan oleh perusahaan dimana 

auditor tersebut menjadi karyawan pada perusahaan yang bersangkutan yang 

bertugas untuk melakukan audit bagi manajemen.  

2.1.4 Opini Audit 

 Pendapat auditor (opini audit) merupakan bagian yang penting dalam laporan 

audit suatu perusahaan. Opini audit yang dikeluarkan oleh auditor memberikan suatu 

informasi bagi para pemakai laporan keuangan guna untuk melihat kesesuaian terhadap 

laporan keuangan perusahaan. Opini yang diberikan salah satunya seperti pernyataan 

atas kewajaran tanpa pengecualian dalam semua hal yang material, posisi keuangan 

perusahaan, hasil operasi serta arus kas yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi 

yang berlaku. 

 

Menurut Arens et al (2011), Opini audit tersebut dinyatakan dalam sebuah 

laporan audit yang terdiri dari tiga paragraf, yaitu: 
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1. Paragraf pembukaan (opening paragraph), mengidentifikasikan laporan 

keuangan yang telah diaudit serta menyatakan bahwa laporan keuangan tersebut 

merupakan tanggung manajemen perusahaan. 

2. Paragraf ruang lingkup (scope paragraph), auditor menguraikan secara eksplisit 

dan menyatakan bahwa audit yang dilakukan telah memberikan dasar yang 

memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan perusahaan klien. 

3. Paragraf pendapat (opinion paragfraph), auditor mengkomunikasikan hasil audit 

atas laporan keuangan perusahaan. 

 

Dalam Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP 2011) (PSA No. 29 SA Seksi 508) 

terdapat lima jenis pendapat yang dapat diberikan oleh auditor, yaitu: 

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) 

Pendapat wajar tanpa pengecualian ini diberikan jika auditor telah 

melaksanakan seluruh pemeriksaan sesuai dengan standar auditing yang 

ditetapkan oleh IAI (Standar Profesional Akuntan Publik), dan telah 

mengumpulkan bukti-bukti serta informasi yang cukup untuk mendukung 

opininya, serta tidak menemukan adanya kesalahan material atau 

penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku berdasar Standar Akuntansi 

Keuangan (SAK). Dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor 

menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal 

yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas  tertentu sesuai 

dengan SAK yang berlaku di Indonesia.  

2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas (unqualified 

opinion with explanatory language) 

Dalam keadaan tertentu mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf 
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penjelas atau bahasa penjelas atau informasi tambahan dalam laporan audit, 

meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian yang 

dinyatakan oleh auditor atas laporan keuangan auditan. Paragaraf penjelas ini 

dicantumkan setelah paragraf pendapat. 

3. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (Qualified Opinion) 

Pada pendapat ini, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan perusahaan 

telah disajikan dengan wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, 

hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan SAK yang berlaku di 

Indonesia, kecuali untuk dampak atau hal yang berkaitan dengan yang di 

kecualikan seperti: 

a. Tidak adanya bukti yang cukup atau adnya pembatasan terhadap 

lingkup audit sehingga mengakibatkan auditor berkesimpulan untuk 

menyatakan pendapatnya yaitu wajar dengan pengecualian. 

b. Auditor yakin atas dasar auditnya bahwa laporan keuangan berisi 

adanya penyimpangan dari SAK yang berlaku di Indonesia, yang 

berdampak material, dan berkesimpulan untuk tidak menyatakan 

pendapat tidak wajar. 

4. Pendapat tidak Wajar (adverse opinion) 

Pendapat tidak wajar dinyatakan oleh auditor apabila laporan keuangan tidak 

disajikan secara wajar terhadap posisi keuangan, hasil usaha, dan serta arus kas 

entitas tertentu dimana sesuai dengan SAK yang berlaku secara umum di 

Indonesia. 

5. Pernyataan tidak memberikan pendapat (disclaimer of Opinion) 

Pernyataan tidak memberikan pendapat dinyatakan bahwa auditor tidak 

menyatakan pendapat atas laporan keuangan entitas. Pernyataan tidak 
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memberikan pendapat karena auditor yakin atas dasar auditnya bahwa terdapat 

penyimpangan yang material.  

     

Laporan audit adalah media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan 

masyarakat dan lingkungan sekitar. Sehingga auditor dalam memberikan opininya harus 

didasarkan pada keyakinan profesionalnya. Karena laporan audit yang dikeluarkan oleh 

auditor independen merupakan langkah terakhir dari proses audit. 

 

2.1.5 Opini Audit Going Concern 

Going concern merupakan kelangsungan hidup suatu perusahaan. Suatu 

perusahaan dinyatakan going concern ketika perusahaan tersebut mampu 

mempertahankan kelangsungan bisnis usahanya dalam jangka waktu yang panjang serta 

tidak mengalami lukuidasi dalam jangka waktu yang pendek (Setyarno et al, 2006). 

Going concern dipakai sebagai asumsi dalam pelaporan keuangan sepanjang 

tidak terbukti adanya informasi yang menunjukkan yang hal yang berlawanan. Biasanya, 

informasi yang secara signifikan dianggap berlawanan dengan asumsi kelangsungan 

hidup suatu entitas adalah berhubungan dengan ketidak mampuan suatu entitas dalam 

memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo tanpa melakuakan penjualan sebagian besar 

aktiva kepada pihak luar melalui bisnis biasa, restrukturasi tentang, perbaikan operasi 

yang dipaksakan dari luar dan kegiatan serupa yang lain (SPAP 2011, PSA No. 30). 

Auditor harus memutuskan apakah mereka yakin bahwa perusahaan klien akan 

dapat bertahan di masa yang akan datang atau sebaliknya. Dalam PSA No. 29 paragraf 

11 huruf d (SPAP 2011), menyatakan bahwa keragu-raguan yang besar tentang 

kemampuan suatu entitas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya (going 
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concern) merupakan keadaan yang mengharuskan seorang auditor untuk menambahkan 

paragraf penjelas (atau bahasa penjelas lainnya) dalam laporan audit, meskipun tidak 

mempengaruhi pendapatan wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) yang 

dinyatakan oleh auditor. Sehingga, Opini going concern dapat diberikan jika auditor 

melihat adanya keraguan yang besar pada sebuah perusahaan dalam mempertahankan 

kelangsungan usahanya. Kondisi atau peristiwa yang terjadi dapat dinilai signifikan jika 

dilihat bersama-sama dengan kondisi dan peristiwa yang lain. Berikut ini beberapa 

kondisi yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pemberian opini audit going 

concern (SPAP 2011 seksi 341): 

1. Trend negative 

Terjadinya trend negative dicontohkan seperti kerugian operasi yang berulang 

kali terjadi, kekurangan modal kerja, arus kas negatif dari kegiatan usaha, rasio 

keuangan penting yang buruk. 

2. Petunjuk lain tentang kemungkinan kesulitan keuangan 

Terjadinya suatu indikasi bahwa perusahaan mengalami kesulitan keuangan 

seperti kegagalan dalam memenuhi kewajiban utangnya atau perjanjian serupa, 

penunggakan pembayaran dividen, penolakan oleh pemasok terhadap 

pengajuan permintaan pembelian kredit biasa, restrukturisasi utang, kebutuhan 

untuk mencari sumber atau metode pendanaan baru, atau penjualan sebagian 

besar aktiva. 

3. Masalah intern 

Terjadinya suatu masalah di dalam perusahaan seperti pemogokan kerja atau 

kesulitan hubungan perburuhan yang lain, ketergantungan besar atas sukses 

proyek tertentu, komitmen jangka panjang yang tidak bersifat ekonomis, 

kebutuhan untuk secara signifikan memperbaiki operasi. 
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4. Masalah luar yang telah terjadi 

Terjadinya masalah eksternal yang memungkinkan berdampak pada 

kelangsungan usaha perusahaan seperti pengaduan gugatan pengadilan, 

keluarnya undang-undang atau masalah-masalah lain yang kemungkinan 

membahayakan kemampuan entitas untuk beroperasi, kehilangan franchise, 

lisensi atau paten penting, kehilangan pelanggan atau pemasok utama, kerugian 

akibat bencana besar, seperti gempa bumi, banjir, kekeringan, yang tidak 

diasuransikan atau diasuransikan, namun dengan pertanggungan yang tidak 

memadai. 

Berikut adalah opini audit yang dikeluarkan oleh auditor dimana berkaitan 

dengan kelangsungan hidup suatu perusahaan dalam PSA No. 30 Seksi 341 (SPAP 2011) 

tentang pertimbangan auditor atas kemampuan entitas dalam merpertahankan 

kelangsungan usahanya adalah sebagai berikut : 

1. Apabila setelah mempertimbangkan dampak kondisi dan peristiwa auditor 

tidak menyangsikan kemampuan suatu entitas dalam mempertahankan 

kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu yang pantas maka auditor 

memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian. 

2. Apabila setelah mempertimbangkan dampak peristiwa auditor menyangsikan 

kemampuan suatu entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya 

dalam jangka waktu pantas maka auditor wajib mengevaluasi rencana 

manajemen. Jika perusahaan tidak memiliki rencana manajemen atau auditor 

berkesimpulan bahwa rencana manajemen entitas tidak dapat diandalkan dalam 

mengurangi dampak negatif kondisi atau peristiwa tersebut maka auditor 

menyatakan tidak memberikan pendapat. 

3. Apabila auditor telah berkesimpulan bahwa rencana manajemen dapat secara 
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efektif dilaksanakan maka auditor harus mempertimbangkan mengenai 

kecukupan pengungkapan mengenai sifat dan dampak kondisi dan peristiwa 

yang semula menyebabkan auditor yakin adanya kesangsian mengenai 

kelangsungan hidup suatu perusahaan, miltigating factor dan rencana 

manajemen. Jika auditor menganggap bahwa pengungkapan tersebut cukup, 

auditor akan memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf 

penjelasan mengenai kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan 

kelangsungan hidupnya. 

4. Jika auditor berkesimpulan bahwa pengungkapan tersebut tidak memadai maka 

ia akan memberikan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak 

wajar karena terdapat penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku 

umum. 

Berikut ini merupakan panduan auditor untuk mempertimbangkan pernyataan 

pendapat atau pernyataan tidak memberikan pendapat dalam hal menghadapi masalah 

kesangsian atad kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. 
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2.1.5.1 Tanggung Jawab Auditor Terhadap Masalah Going Concern 

Dalam PSA No. 30 Seksi 341 (SPAP 2011), auditor bertanggung jawab untuk 

mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan entitas dalam 

mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode waktu yang pantas, tidak lebih 

dari satu tahun sejak tanggal laporan keuangan yang diaudit. Evaluasi auditor 

berdasarkan atas pengetahuan tentang kondisi dan peristiwa yang ada pada atau yang 

telah terjadi sebelum pekerjaan lapangan selesai. Informasi tentang kondisi dan peristiwa 

diperoleh auditor dari penerapan prosedur audit yang direncanakan dan dilaksanakan 

untuk memperoleh tujuan audit yang bersangkutan dengan asersi manajemen yang 

terkandung di dalam laporan keuangan yang sedang di audit. Seorang auditor harus 

mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam 

mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu yang pantas dengan cara 

sebagai berikut: 

a) Auditor mempertimbangkan apakah hasil prosedur yang dilaksanakan dalam 

perencanaan, pengumpulan bukti audit untuk berbagai tujuan audit, dan 

penyelesaian auditnya, dapat mengidentifikasi keadaan atau peristiwa yang 

secara keseluruhan menunjukkan adanya kesangsian besar mengenai 

kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya di dalam 

jangka waktu yang pantas. Mungkin diperlukan untuk memperoleh informasi 

tambahan mengenai kondisi dan peristiwa beserta bukti-bukti yang mendukung 

yang dapat mengurangi kesangsian auditor. 

b) Jika auditor yakin bahwa terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan 

entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu 

yang pantas ia harus: 
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• Memperoleh informasi mengenai rencana manajemen yang ditujukan 

untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa tersebut. 

• Menentukan apakah kemungkinan bahwa rencana tersebut dapat secara 

efektif dilaksanakan. 

c) Setelah auditor mengevaluasi rencana manajemen, ia mengambil kesimpulan 

apakah ia masih memiliki kesangsian besar mengenai kemampuan entitas di 

dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu yang 

pantas. 

 

Auditor tidak bertanggung jawab untuk memprediksi kondisi atau peristiwa yang 

akan datang. Fakta bahwa entitas kemungkinan akan berakhir kelangsungan hidupnya 

setelah menerima laporan dari auditor yang tidak memperlihatkan kesangsian besar, 

dalam jangka waktu satu tahun setalah tanggal laporan keuangan, tidak berarti dengan 

sendirinya menunjukkan kinerja audit yang tidak baik. Oleh karena itu, tidak 

dicantumkannya kesangsian besar dalam laporan auditor tidak seharusnya dipandang 

sebagai jaminan mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan 

hidupnya. 

2.1.5.2 Prosedur Audit dalam Menilai Going Concern 

Auditor tidak perlu merancang prosedur audit dengan tujuan tunggal untuk 

mengidentifikasikan kondisi dan peristiwa mengenai going concern. Hasil prosedur audit 

yang dirancang dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan audit yang lain harus cukup 

untuk tujuan tersebut. Berikut adalah contoh prosedur yang dapat mengidentifikasi 

kondisi going concern : 
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a. Prosedur analitis. 

b. Review peristiwa kemudian. 

c. Review terhadap kepatuhan terhadap syarat-syarat utang dan perjanjian 

penarikan utang. 

d. Pembacaan notulen rapat pemegang saham, dewan komisaris, dan komite atau 

panitia penting yang dibentuk. 

e. Permintaan keterangan kepada penasehat hukum entitas tentang perkara 

pengadilan, tuntutan, dan pendapatnya mengenai hasil suatu perkara pengadilan 

yang melibatkan entitas tersebut. 

f. Konfirmasi kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dan pihak 

ketiga mengenai rincian perjanjian penyediaan atau pemberian bantuan 

keuangan. 

 

2.1.6 Reputasi Auditor 

Auditor yang dengan memiliki reputasi dan nama besar diharapkan dapat 

menyediakan kualitas audit yang lebih baik juga, termasuk dalam mengungkapkan 

masalah going concern demi menjaga reputasi mereka. Menurut DeAngelo (1981), 

Laporan audit yang berkualitas baik merupakan suatu probabilitas dimana auditor saat 

mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi pada 

sistem akuntansi klien. Probabilitas dalam menemukan pelanggaran tersebut bergantung 

pada kemampuan auditor dan independensi seorang auditor, auditor yang sudah memiliki 

banyak pengalaman akan semakin peka terhadap ada tidaknya penyimpangan dan 

kesalahan yang terkandung didalam penyajian laporan keuangan perusahaan. Sehingga, 
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dengan memberikan kualitas audit yang baik maka akan meningkatkan reputasi yang 

baik juga bagi auditor. 

Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengklaim dirinya sebagai KAP besar 

seperti KAP the big four akan berusaha untuk tetap menjaga reputasi dan nama besar 

tersebut dan mereka akan menghindari tindakan-tindakan yang dapat menurunkan 

reputasi dan nama besarnya itu. Karena kebanyakan entitas biasanya mempersepsikan 

bahwa auditor yang berasal dari KAP besar yang terafiliasi dengan KAP internasional 

memiliki kualitas yang lebih tinggi karena auditor tersebut sudah melewati tahap 

pelatihan dan pengakuan secara internasional. Seperti yang diungkapkan oleh Lawrence 

et al (2011) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa ukuran dari KAP memiliki 

hubungan yang positif dengan reputasi auditornya. Dimana KAP yang lebih besar seperti 

KAP Big four biasanya menyediakan layanan yang berkualitas tinggi yang lebih unggul, 

ini dikarenakan mereka memiliki sumber daya yang lebih (keahlian, kemampuan auditor, 

kompetensi, fasilitas, dll) dan dengan reputasi yang baik di mata masyarakat baik 

nasional maupun internasional sehingga KAP tersebut dapat menyelesaikan tugasnya 

dengan cepat dibandingkan dengan KAP non Big Four. 

Audit atas laporan keuangan yang bertujuan umum di Indonesia dilakukan oleh 

Kantor Akuntan Publik (KAP), kecuali organisasi pemerintahan tertentu. KAP yang 

merupakan suatu organisasi ini dapat didefinisikan secara singkat sebagai suatu lembaga 

yang bergerak disektor jasa yang memiliki izin dari Menteri Keuangan dalam 

menjalankan pekerjaannya. Dalam situs Institusi Akuntan Publik Indonesia (IAPI) 

terdaftar kurang lebih 500 KAP yang beroperasi di Indonesia yang diantaranya terdapat 

kantor akuntan yang berafiliasi dengan KAP Big four yang merupakan KAP terbesar di 

seluruh dunia yang juga memiliki cabang di Indonesia. Kantor akuntan yang berafiliasi 

dengan KAP Big four di Indonesia adalah sebagai berikut: 
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1. KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan berafiliasi dengan PricewaterhouseCooper. 

2. KAP Osman Bing Satrio & Rekan berafiliasi dengan Deloitte Tohce Tomatsu 

Limited. 

3. KAP Purwantono, Suherman & Surja berafiliasi dengan Ernst & Young. 

4. KAP Sidharta dan Widjaja berafiliasi dengan KPMG  

 

2.2   KONDISI KEUANGAN 

Kinerja merupakan suatu bentuk atau gambaran dari tingkat pencapaian atas 

pelaksanaan kegiatan ataupun aktivitas-aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk 

mengetahui apakah selama pelaksanaan kinerja terdapat deviasi dari rencana yang telah 

ditentukan, apakah kinerja dapat dilakukan sesuai jadwal waktu yang ditentukan atau 

apakah hasil kinerja telah tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga 

tercapainya tujuan, misi dan visi organisasi (Wibowo dan Phil, 2007). 

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja keuangan akan memperlihatkan atau 

menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan. Kondisi keuangan merupakan 

keadaan keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu. Menurut Mc Keown (1991) 

dalam Adityaningrum (2012), semakin memburuk kondisi keuangan perusahaan 

mengakibatkan bahwa perusahaan tersebut dikategorikan tidak sehat maka akan 

semakin besar kemungkinan perusahaan menerima opini audit going concern. 

Sebaliknya perusahaan yang tidak pernah mengalami kesulitan keuangan, auditor tidak 

pernah memberikan opini audit going concern. 

Analisis rasio keuangan memperlihatkan hubungan matematis di antara satu 

kuantitas dengan kuantitas lainnya yang dinyatakan dalam presentase, tingkat, maupun 

proporsi tunggal. Analisis rasio keuangan memberikan indikasi tentang kekuatan 
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keuangan dari suatu perusahaan, merupaka alat untuk menyediakan pandangan terhadap 

kondisi yang mendasari perusahaan yang bersangkutan. Rasio-rasio tersebut 

dikelompokan ke dalam beberapa kategori yaitu (Matarneh (2011)):  

• Rasio Likuiditas, Merupakan eveluasi dari kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jika perusahaan tidak memiliki 

kemampuan untuk membayar hutang jangka pendek, maka dapat dikatakan 

perusahaan tidak akan mampu mempertahankan hutang jangka panjangnya yang 

juga tidak akan mampu memuaskan para pemegang saham. Bahkan profitable 

entity sekali pun akan dapat mengalami kebangkrut jika gagal dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya kepada kreditur (Gibson, 2010 dalam Matarneh 

(2011)). Sehingga perusahaan yang kewajiban lancarnya lebih tinggi dari aktiva 

lancarnya, dan perusahaan tidak bisa membayar kewajiban jangka pendeknya, 

maka besar kemungkinan bahwa perusahaan akan mengalami kesulitan likuiditas. 

• Rasio Solvabilitas, Menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka panjangnya. Jika perusahaan tidak mampu memenuhi hutang 

jangka panjangnya dalam arti hutang jangka panjangnya selalu meningkat ini 

menunjukkan perusahaan akan menghadapi bahaya dari kebangkrutan. 

• Rasio Profitabilitas, Rasio profitabilitas ini pada umumnya masyarakat banyak 

berpandangan bahwa pengukuran tingkat keberhasilan operasional dan efektivitas 

perusahaan didasarkan pada tingkat profitabilitas yang dicapai oleh suatu 

perusahaan. Profitabilitas adalah untuk melihat kemampuan suatu perusahaan 

dalam menghasilkan laba dengan memaksimalkan aktiva ataupun modal yang 

dimilikinya serta melihat kemampuan dalam menghasilkan pendapatannya di 

bandingkan dengan pengeluaran atau biaya-biaya. 
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• Rasio Aktivitas, Rasio aktivitas merupakan salah satu rasio untuk mengukur 

efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam mengelola aktivanya. Menurut Weston 

dan Copeland (1992) dalam Muttaqin dan Sudarno (2012) menyatakan harus 

adanya keseimbangan antara penjualan dengan berbagai unsur aktiva (persediaan, 

piutang, aktiva tetap dan aktiva lain), karena rasio aktivitas yang tinggi akan 

mencerminkan bahwa perusahaan benar-benar melakukan kegiatan operasi 

utamanya, dengan demikian diharapkan kelangsungan usahanya akan dapat terus 

dipertahankan. 

 

2.3   MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE 

Corporate governance merupakan suatu konsep yang dilakukan oleh perusahaan 

untuk meningkatkan efisiensi ekonomis yang meliputi serangkaian hubungan antara 

manajemen perusahaan, dewan direksi, para pemegang saham serta para pemangku 

kepentingan perusahaan lainnya. Corporate governance juga memberikan suatu struktur 

dimana memfasilitasi dalam penentuan sasaran-sasaran perusahaan serta sebagai sarana 

untuk menentukan teknik monitoring kinerja suatu perusahaan (Wisnumurti, 2010). 

Menurut IICG (The Indonesian Institute for Corporate Governance), corporate 

governance didefinisikan sebagai serangkaian mekanisme untuk mengarahkan serta 

mengendalikan suatu perusahaan agar kinerja operasional perusahaan tersebut dapat 

berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan. 

Tata kelola perusahaan adalah tata kelola yang menyangkut masalah akuntabilitas 

dan tanggung jawab suatu perusahaan, khususnya implementasi pedoman dan 

mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik serta melindungi kepentingan para 

pemegang saham. Dengan kata lain, sistem tata kelola perusahaan harus ditujukan untuk 
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mengoptimalisasi hasil ekonomi, untuk mensejahterakan para pemegang saham dan 

adanya perhatian lebih terhadap pihak-pihak lain selain pemegang saham, seperti 

karyawan atau lingkungan. 

Perhatian terhadap praktik tata kelola perusahaan telah meningkat, terutama sejak 

terjadinya keruntuhan perusahaan-perusahaan besar AS seperti Enron Corporation dan 

Worldcom. Di Indonesia sendiri, perhatian pemerintah terhadap masalah ini diwujudkan 

dengan didirikannya Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tahun 2006. 

KNKG menyatakan bahwa setiap perusahaan dipastikan harus memiliki prinsip-prinsip 

Good Corporate Governance (GCG) dalam menjalankan bisnis usahanya. Prinsip- 

prinsip tersebut antara lain yaitu: 

• Transparency (keterbukaan informasi) 

Keterbukaan informasi yaitu untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan 

bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan 

dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para pihak yang 

berkepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan 

tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi 

juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, 

kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. 

• Accountability (akuntabilitas) 

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan 

dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai 

dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan 

pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan 

prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang 
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berkesinambungan.kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban 

organisasi perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. 

• Responsibility (pertanggungjawaban), 

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan 

tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungannya sehingga dapat 

terpelihara kesinambungan usahanya dalam jangka pendek dan jangka panjang 

serta mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. 

• Independency (kemandirian), 

Untuk melancarkan pelaksanaan GCG, perusahaan harus dikelola secara 

independen sehingga masing-masing perusahaan tidak saling mendominasi oleh 

pihak lain. Dalam kata lain, prinsip ini merupakan suatu keadaan dimana 

perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya pengaruh/tekanan dari pihak 

manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang 

berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 

• Fairness (kesetaraandakewajaran), 

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus memperhatikan kepentingan 

pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran 

dan kesetaraan. Perlakuan yang adil dalam memenuhi hak stakeholder yang 

sesuai dengan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. 

 

Pentingnya menerapkan prinsip GCG tersebut dikarenakan prinsip GCG terbukti 

dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan perusahaan serta dapat menghambat 

terjadinya aktivitas rekayasa kinerja yang berakibat pada laporan keuangan yang tidak 

menggambarkan nilai fundamental perusahaan (Kaihatu, 2006). Menurut Siregar dan 
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Utama (2008) terdapat beberapa proksi mekanisme corporate governance pada 

penelitian ini, yaitu: 

• Komite Audit 

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk 

membantu dalam pengawasan pengelolaan perusahaan. Berdasarkan Keputusan 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 24 September 2004 dalam Peraturan No. 

IX.I.5 mengenai Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, 

Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki komite audit dimana Komite 

Audit diketuai oleh Komisaris Independen dan paling sedikit terdiri dari 2 (dua) 

orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar 

Perusahaan Publik. Oleh karena itu keberadaan komite audit di dalam perusahaan 

diharapkan dapat meminimalisir terjadinya opini going concern. 

 

• Dewan Komisaris Independen 

Dewan komisaris dalam tugasnya berfungsi untuk melakukan pengawasan serta 

memberikan nasihat kepada direksi agar tercapainya tata kelola perusahaan yang 

baik (Good Corporate Governance). Komposisi dari dewan komisaris harus 

mempertimbangkan efektivitas dan kecepatan dalam pengambilan keputusan 

karena efektivitas dan kecepatan tersebut mencerminkan independensi, 

kompetensi, dan komitmen dari dewan komisaris itu sendiri. Dalam Surat 

Keputusan No: Kep-305/BEJ/2004 Peraturan Nomor I-A: Tentang Pencatatan 

Saham dan Efek Bersifat Ekuitas menyatakan bahwa perusahaan wajib Memiliki 

Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% dari jajaran anggota Dewan 

Komisaris yang dapat dipilih terlebih dahulu melalui RUPS sebelum Pencatatan 
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dan mulai efektif bertindak sebagai Komisaris Independen setelah saham 

perusahaan tersebut tercatat serta anggota Komisaris Independen tersebut 

haruslah berasal dari luar untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi dari 

pertimbangan-pertimbangan yang akan diambil. Anggota dewan komisaris 

independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan 

manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali 

serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat 

mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak 

semata-mata demi kepentingan perusahaan (KNKG 2006).  
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2.4   PENELITIAN TERDAHULU 

TABEL 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No 
Peneliti 

(Tahun) 
Judul Variabel Independen Hasil Penelitian 

1 Warnida 

(2011) 

Analisis Faktor-

faktor Yang 

Mempengaruhi 

Penerimaan 

Opini Audit 

Going Concern 

Rasio likuiditas, 

solvabilitas, price earning 

ratio, ukuran perusahaan 

Penelitian ini menggunakan 

metode pengujian analisis statistik 

deskriptif, regresi logistik, 

multikolinearitas. Hasil Penelitian 

ini dapat disimpulkan bahwa: 

• Rasio likuiditas dan ukuran 

perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap penerimaan 

opini audit going concern. 

• Secara bersamaan variable 

independen pada penelitian ini 

memiliki pengaruh secara 

signifikan terhadap penerimaan 

opini audit going concern. 

2 Tarmizi 

Ahmad 

Japarudin 

(2012) 

Analisis 

Pengaruh 

Struktur 

Corporate 

Governance 

Terhadap 

Penerimaan 

Opini Audit 

Non-Unqualified 

Konsentrasi Kepemilikan, 

Kepemilikan Manajerial, 

Komisaris Independen, 

Komite Audit, Ukuran 

Dewan Komisaris 

Pada penelitian ini menggunakan 

metode analisis statistik deskriptif 

dan regresi logistik, yang hasilnya 

bahwa struktur corporate 

governance tidak berpengaruh 

terhadap penerimaan opini audit. 

3 Junaidi dan 

Jogiyanto 

Hartono 

(2010) 

Faktor Non 

Keuangan Pada 

Opini Going 

Concern 

Tenure, Reputasi Auditor, 

Disclosure, Ukuran 

Perusahaan 

Pada penelitian ini menggunakan 

metode analisis regresi logistik, 

yang hasilnya hanya Tenure, 

reputasi auditor dan disclosue 
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Sumber: Data Olahan Penulis 

  

yang berpengaruh signifikan 

terhadap opini going concern yang 

diberikan oleh auditor. 

4 Wiwik 

Kurniati 

(2012) 

Prediksi 

Kebangkrutan, 

Pertumbuhan 

dan Reputasi 

KAP Terhadap 

Opini Audit 

Going Concern 

Prediksi kebangkrutan, 

pertumbuhan perusahaan 

dan reputasi KAP 

Pada penelitian ini menggunakan 

metode analisis regresi logistik, 

yang hasilnya adalah hanya 

prediksi kebangkrutan dengan 

Altman Z-Score yang berpengaruh 

signifikan terhadap penerimaan 

opini audit going concern. 

 

5 Dul Muid 

Muhammad 

Jauhan Irfana 

(2012) 

Analisis 

Pengaruh Debt 

Default, Kualitas 

Audit, Opinion 

Shopping dan 

Kepemilikan 

Perusahaan 

Terhadap Opini 

Audit Going 

Concern 

Debt default, kualitas 

audit, opinion shopping 

dan kepemilikan 

perusahaan 

Pada penelitian ini menggunakan 

metode analisis regresi logistik, 

yang hasilnya yaitu hanya variabel 

opinion shopping dan kepemilikan 

institusional yang berpengaruh 

negatif terhadap penerimaan opini 

audit going concern. 
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2.5   RERANGKA PEMIKIRAN 

Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) variabel independen yaitu current ratio, return 

on equity, reputasi auditor, komite audit dan dewan komisaris independen, dengan 

sebuah variabel dependen yaitu opini audit going concern. Berikut adalah rerangka 

pemikiran dari penelitian ini :  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

   

  Current Ratio, Return on Equity, Reputasi Auditor,  

     Komite Audit, dan Komisaris Independen (X6)  

 

Gambar 2.2 

Current	  Ratio	  
(X1)	  

Return	  on	  
Equity	  (X2)	  
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Auditor	  (X3)	  

Komisaris	  
Independen	  

(X5)	  
	  

Opini	  Audit	  
Going	  Concern	  

(Y)	  

Komite	  Audit	  
(X4)	  
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2.6   HIPOTESIS 

2.6.1 Pengaruh Current Ratio Terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern 

 Analisis rasio keuangan dilakukan untuk dapat melihat kekuatan serta kelemahan 

yang dimiliki suatu perusahaan dalam kinerja usahanya. Tidak hanya untuk melihat 

gambaran atas perkembangan suatu perusahaan, menganalisis rasio keuangan juga 

bertujuan untuk memberikan informasi bagi para pemakainya. Chen dan Church (1992) 

dalam Susanto (2009) mengkaji kemampuan variabel kegagalan atas pembayaran hutang 

untuk menjelaskan opini audit. Semakin tinggi hutang perusahaan terhadap kemampuan 

perusahaan untuk membayarnya, maka akan semakin buruk kinerja perusahaan tersebut. 

Berdasar kesimpulan diatas dapat didukung dengan, jika semakin rendah current 

ratio, ini dapat mengartikan bahwa nilai asset perusahaan lebih kecil dibandingkan 

dengan kewajibannya maka akan mengakibatkan perusahaan kurang likuid dalam 

membayar hutangnya. Jika hal ini terjadi oleh suatu entitas maka dapat menimbulkan 

ketidakpastian dalam kelangsungan hidup perusahaan yang akan memiliki peluang untuk 

mendapatkan opini audit going concern. Dari penelitian tersebut, maka hipotesis yang 

disajikan adalah sebagai berikut: 

H01 : Current Ratio tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 

   penerimaan Opini Audit Going Concern 

Ha1 : Current Ratio memiliki pengaruh secara signifikan terhadap penerimaan 

  Opini Audit Going Concern 
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2.6.2 Pengaruh ROE Terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern  

Analisis rasio keuangan tidak hanya untuk melihat gambaran dan mengukur atas 

perkembangan suatu perusahaan dalam kinerja keuangannya, melainkan juga bertujuan 

untuk memberikan informasi bagi para pemakainya. Rasio profitabilitas merupakan rasio 

yang dapat mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh suatu 

perusahaan yang bersangkutan. 

Dalam penelitian ini, pengukuran rasio profitabilitas di proksikan dengan ROE. 

Dimana ROE digunakan untuk mengukur efekivitas perusahaan didalam menghasilkan 

keuntungan nya dengan memanfaatkan ekuitas yang dimilkinya. Perusahaan yang 

mengalami penurunan secara terus menerus dalam profit nya akan menjadi faktor 

pertimbangan auditor dalam memberikan opini audit going concern. 

Sehingga dari penelitian tersebut hipotesis yang disajikan adalah sebagai berikut: 

H02 : ROE tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap penerimaan 

  Opini Audit Going Concern 

Ha2 : ROE memiliki pengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Opini 

  Audit Going Concern 

 

2.6.3 Pengaruh Reputasi Auditor Terhadap Penerimaan Opini Audit Going 

Concern 

Seorang auditor memberikan opini atas kelayakan dan kewajaran dari laporan 

keuangan perusahaan guna untuk menyediakan informasi yang berkualitas yang berguna 

bagi para investor dan perusahaan itu sendiri. Menurut Noverio (2011) Pengalaman, 

pengetahuan dan akademik yang dimiliki auditor sangat berpengaruh terhadap besarnya 

Kantor Akuntan Publik (KAP). Karena kualitas yang dimiliki auditor tersebut akan 
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berpengaruh pada para klien untuk memilih KAP yang bisa dipercaya kemampuan dalam 

kinerjanya. 

De Angelo (1981) dalam Setyarno et al (2006) menyatakan bahwa auditor 

dengan skala besar memiliki insentif yang lebih untuk menghindari kritikan kerusakan 

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

untuk mengungkapkan masalah-masalah yang ada karena mereka lebih kuat menghadapi 

risiko proses pengadilan dibandingkan dengan auditor skala kecil. Sehingga dari 

penelitian tersebut hipotesis yang disajikan adalah sebagai berikut: 

H03 : Reputasi Auditor tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 

   penerimaan Opini Audit Going Concern 

Ha3 : Reputasi Auditor memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 

   penerimaan Opini Audit Going Concern 

 

2.6.4 Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Penerimaan Opini 

Audit Going Concern 

Corporate Governance atau Tata kelola perusahaan memberikan suatu gambaran 

bagaimana proses perusahaan tersebut berjalan. KNKG menyatakan bahwa setiap 

perusahaan dipastikan harus memiliki prinsip Good Corporate Governance (GCG). 

Karena dengan menerapkan prinsip tersebut dapat diharapkan kemungkinan kecil 

terjadinya penyalahgunaan laporan keuangan perusahaan bagi pihak-pihak terkait yang 

dapat berdampak juga pada penerimaan opini audit yang dikeluarkan oleh auditor. 

Menurut McMullen (1996) dalam Santosa dan Wedari (2007) menunjukkan 

bahwa komite audit berhubungan dengan lebih sedikit terjadinya tuntutan hukum atas 

kecurangan dan tindakan illegal sehingga dapat meminimalisasi dalam penerimaan opini 
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going concern. Beasley (1996) dalam Nasution dan Setiawan (2007) menyatakan bahwa 

keberadaan dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan (independent) 

meningkatkan efektivitas dewan tersebut dalam mengawasi manajemen untuk mencegah 

terjadinya kecurangan laporan keuangan. 

Sehingga dari penelitian tersebut hipotesis yang disajikan adalah sebagai berikut: 

H04 : Komite Audit tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 

  penerimaan Opini Audit Going Concern 

Ha4 : Komite Audit memiliki pengaruh secara signifikan terhadap penerimaan 

  Opini Audit Going Concern 

 

H05 : Komisaris Independen tidak memiliki pengaruh secara signifikan 

  terhadap penerimaan Opini Audit Going Concern 

Ha5 : Komisaris Independen memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 

  penerimaan Opini Audit Going Concern 

 

2.6.5 Pengaruh Current Ratio, Return on Equity, Reputasi Auditor, Komite Audit 

dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Penerimaan Opini Audit 

Going Concern 

Pada penelitian sebelumnya, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

opini audit going concern yaitu diantaranya current ratio, reputasi auditor, komite audit 

dan dewan komisaris independen. Untuk penelitian sebelumnya, Warnida (2011), 

Japarudin (2012), Junaidi dan Hartono (2010), Kurniati (2012) serta Dul Muid (2012) 

belum ada satupun yang meneliti pengaruh dari current ratio, return on equity, reputasi 
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auditor, komite audit dan dewan komisaris independen secara bersamaan terhadap 

penerimaan opini audit going concern.  

Sehingga dari penelitian tersebut hipotesis yang disajikan adalah sebagai berikut: 

H06 : Current Ratio, Return on Equity, Reputasi Auditor, Komite Audit dan 

  Dewan Komisaris Independen secara bersama-sama tidak memiliki 

  pengaruh signifikan terhadap penerimaan Opini Audit Going Concern 

Ha6 : Current Ratio, Return on Equity, Reputasi Auditor, Komite Audit dan 

  Dewan Komisaris Independen secara bersama-sama memiliki pengaruh 

  signifikan terhadap penerimaan Opini Audit Going Concern 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

3.1  OBYEK PENELITIAN 

Obyek penelitian ini difokuskan pada perusahaan-perusahaan yang termasuk ke 

dalam industri manufaktur yang masih aktif dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

untuk tahun 2009 hingga 2012. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari 

Current Ratio, Return on Equity, Reputasi Auditor, serta Mekanisme Corporate 

Governance terhadap penerimaan Opini Audit Going Concern. 

 

3.2 JENIS DATA 

Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu 

merupakan data yang telah terpublikasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah laporan keuangan tahunan yang telah di audit dan laporan audit pada 

perusahaan yang masih aktif yang bergerak di industri manufaktur dan tercatat di Bursa 

Efek Indonesia atau BEI pada periode 2009 hingga 2012. 

 

3.3 METODE PENGAMBILAN SAMPEL 

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan industri manufaktur yang masih 

aktif dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pengambilan sampel yang digunakan 

pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode purposive sampling, dimana 
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sampel penelitian dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria-kriteria pada 

pemilihan sampel, yaitu: 

1. Perusahaan sampel merupakan perusahaan yang bergerak di industri manufaktur 

dan masih aktif di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode penelitian tahun 

2009 hingga 2012. 

2. Perusahaan sampel memiliki data laporan keuangan yang lengkap, yaitu laporan 

keuangan tahunan (annual report) yang telah di audit oleh auditor independen 

dan laporan audit untuk tahun 2009 hingga 2012 sehingga dapat diandalkan dan 

terpercaya. 

3. Perusahaan sampel menerbitkan laporan Corporate Governance yang lengkap 

pada periode tahun 2009 hingga 2012. 

 

3.4 TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Dalam pengumpulan data penelitian, peneliti menggunakan 2 metode yaitu: 

1. Metode Kepustakaan 

Pada metode ini, penulis mengumpulkan data serta informasi yang berkaitan 

dengan penelitian dengan mempelajari berbagai buku, artikel serta jurnal terkait 

baik dari asing maupun lokal. 

2. Metode Dokumentasi 

Pada metode ini, penulis mengumpulkan data-data sekunder yang berkaitan 

dengan penelitian berupa laporan keuangan perusahaan yang diperoleh melalui 

media internet. 
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3.5 OPERASIONALISASI VARIABEL PENELITIAN 

3.5.1 Variabel Independen 

• Rasio Keuangan (Χ!) 

1. Current Ratio 

Current ratio merupakan rasio likuiditas yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan suatu perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. 

Dengan rasio ini merupakan salah satu cara untuk dapat melihat bagaimana baik 

atau buruknya kondisi keuangan jangka pendek suatu perusahaan. Adapun 

perhitungan current ratio yaitu (Keown et al (2011)): 

 

!"#$  !"#$"%
!"#$%&'$(  !"#$"%   ×100% 

 

2. Return on Equity (ROE) 

Return on Equity (ROE) merupakan bagian dari rasio profitabilitas yang 

digunakan untuk mengukur efekivitas suatu perusahaan didalam menghasilkan 

keuntungannya dengan memanfaatkan ekuitas yang dimilkinya. Rasio ini 

merupakan salah satu cara untuk dapat melihat bagaimana perusahaan 

mendapatkan laba nya. Adapun perhitungan return on equity yaitu (Keown et al 

(2011)): 

 

!"#"  !"#$%ℎ  !"#"$%ℎ  !"#"$
!"#$%  !"#$%&'   ×100% 
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• Reputasi Auditor (Χ!) 

Auditor yang dengan memiliki reputasi dan nama besar diharapkan dapat 

menyediakan kualitas audit yang lebih baik juga. Kualitas audit yang baik 

didukung dengan kemampuan seorang auditor dalam menemukan dan 

melaporkan kesalahan-kesalahan dalam sistem akuntansi klien (Cristina, 2003 

dalam Santosa dan Wedari, 2007). Pada penelitian ini, reputasi auditor 

diproksikan dengan menggunakan ukuran KAP. Variabel penelitian ini diukur 

dengan menggunakan variabel dummy yaitu: 

1: KAP yang terafiliasi dalam skala besar KAP big four, dan 

0: KAP yang tidak terafiliasi dalam KAP big four. 

 

Adapun KAP big four yang digunakan dalam penelitian ini adalah (IAI): 

1. KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan berafiliasi dengan 

PricewaterhouseCooper. 

2. KAP Osman Bing Satrio & Rekan berafiliasi dengan Deloitte Tohce 

Tomatsu Limited. 

3. KAP Purwantono, Suherman & Surja berafiliasi dengan Ernst & Young. 

4. KAP Sidharta dan Widjaja berafiliasi dengan KPMG 

 

• Mekanisme Corporate Governance (Χ!) 

Mekanisme corporate governance yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 

dari: 
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1. Komite Audit (Χ!.!) 

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris di dalam suatu 

perusahaan untuk membantu kinerjanya dalam melakukan pengawasan 

pengelolaan perusahaan sehingga laporan keuangan yang disajikan oleh 

perusahaan nantinya diharapkan telah sesuai dengan standar yang berlaku umum. 

Komite audit pada penelitian ini diukur berdasarkan jumlah anggota keseluruhan 

komite audit di dalam perusahaan. 

2. Dewan Komisaris Independen (Χ!.!) 

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar 

emiten atau perusahaan publik, serta bebas dari kepentingan dan urusan bisnis 

apapun yang dapat dianggap sebagai campur tangan untuk bertindak demi 

kepentingan yang dapat menguntungkan perusahaan (Forum for Corporate 

Governance in Indonesia, 2000). Dewan komisaris independen diukur dengan 

menggunakan indikator persentase jumlah anggota dewan komisaris independen 

terhadap jumlah seluruh anggota dewan komisaris yang tercatat di perusahaan. 

 

3.5.2 Variabel Dependen 

• Opini Audit Going Concern (Υ) 

Variabel dependen merupakan variable yang dipengaruhi oleh variabel 

independen. Pada penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah opini 

audit going concern. Opini audit going concern ini diukur dengan menggunakan 

variable dummy dimana yang dikategorikan: 
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1: Untuk perusahaan yang menerima opini audit going concern, dan  

0: Untuk perusahaan yang tidak menerima opini going concern. 

 

3.6 TEKNIK ANALISIS DATA 

3.6.1 Metode Analisis 

Data pada penelitian ini dikumpulkan, dianalisis, dan diuji dengan beberapa 

pengujian yang terdiri dari statistik deskriptif dan analisis regresi logistik untuk 

pengujian hipotesis. 

3.6.1.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Statisktik deskripstif memperlihatkan bagaimana data dapat digambarkan, 

dideskripsikan atau disimpulkan baik secara numerik ataupun grafik sehingga akan lebih 

mudah untuk dimengerti. Statistik deskriptif digunakan untuk melihat karakteristik dari 

suatu sampel agar dapat terdeskripsi serta memberikan gambaran tentang variabel-

variabel dalam penelitian ini. Menurut Ghozali (2011), Statisktik deskripstif memberikan 

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

deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum. 

3.6.1.2 Analisis Regresi Logistik 

Penelitian ini menggunakan analisis statistik untuk pengujian hipotesisnya. 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi logistik 

(logistic regression) yang untuk menguji apakah probabilitas terjadinya variabel 

dependen dapat diprediksi dengan variabel independennya. Menurut Ghozali (2011), 

regresi logistik merupakan bagian dari analisis regresi yang digunakan ketika variabel 
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dependen bersifat dikotomi (dummy variable) yang biasanya terdiri dari dua nilai 

keputusan yaitu 0 dan 1.  

Model yang digunakan dalam regresi logistik ini adalah: 

 

!"  
!"0

1− !"0   =   !!   +   !!!"!" + !!!"#!" + !!!"!" + !!!"#$!" + !!!"#!" + !! 

 

Dimana: 

GC O = Variabel dummy opini audit going concern 

CR  = Variabel Independen Current Ratio 

ROE = Variabel Independen Return on Equity 

AR  = Variabel Independen Reputasi Auditor 

CAUD = Variabel Independen Komite Audit 

BOC = Variabel Independen Dewan Komisaris Independen 

!  = Koefisien Regresi 

 !  = Error 

 !  = Perusahaan Sampe 

 !               = Tahun Penelitian 

 

Dalam penelitian ini, sebelum menguji kelayakan model regresi logistik 

dilakukan terlebih dahulu pengujian normalitas. Menurut Ghozali (2011), uji normalitas 

bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdistrubusi secara normal atau 

tidak. Uji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui uji simultan 

dan parsial hanya akan dikatakan valid jika residual yang digunakan terdistribusi normal. 

Karena model regresi yang baik yaitu model yang terdistribusi normal atau mendekati 
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normal. Pada penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji statistik 

yaitu menggunakan perhitungan tabel Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan tingkat 

signifikansi 5% (! = 0.05 ). Dimana untuk Kolmogorov-Smirnov (K-S) dilakukan 

dengan membuat hipotesis yaitu: 

 

H0 : Data residual terdistribusi normal 

HA : Data residual tidak terdistribusi normal 

 

Tahap selanjutnya, dilakukan beberapa pengujian kelayakan model dalam 

analisis regresi logistik, yakni sebagai berikut: 

a. Uji kelayakan model regresi (Goodness of Fit) 

Suatu model dapat dikatakan fit apabila tidak adanya perbedaan antara model 

dengan data (Ghozali, 2011). Untuk menguji kelayakan model regresi logistik 

dinilai dengan menggunakan pengujian Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit 

Test, Classification Plot, dan Nagelkerke R Square.  

1. Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test 

Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi 5% (! = 0.05) yang untuk 

menguji bahwa data telah cocok atau sesui dengan (Ghozali, 2011). Hipotesis 

dalam pengujian ini yaitu: 

H0 : model yang dihipotesakan fit dengan data 

Ha : model yang dihipotesakan tidak fit dengan data 

 
Dimana dasar penerimaan dan penolakan hipotesis yaitu: 

• Berdasarkan nilai Chi-Square hitung 
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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 

Jika p-value ≥ ! maka H0 tidak dapat ditolak 

Jika p-value < ! maka H0 ditolak 

2. Classification Plot 

Class plot dilakukan untuk menilai kecocokan model regresi terhadap data 

yaitu dengan melihat besarnya ketepatan klasifikasi data observasi terhadap 

prediksinya.  

3. Nagelkerke R Square  

Nagelkerke ( !!)  digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel-

variabel independen mampu memperjelas variabel dependen. Koefisien 

determinasi pada regresi logistik ini ditunjukan oleh nilai Nagelkerke R Square 

(!!). Nilai Nagelkerke (!!) dapat diinterpretasikan seperti nilai (!!) pada 

regresi berganda (Ghozali, 2011). 

 

3.6.2 Pengujian Hipotesis 

• Uji Parsial (Uji Wald) 

Pengujian ini dilakukan untuk melihat hubungan dari masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen. Hipotesis adalah sebagai berikut: 

H01 : Current Ratio tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 

  penerimaan Opini Audit Going Concern 

Ha1 : Current Ratio memiliki pengaruh secara signifikan terhadap penerimaan 
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  Opini Audit Going Concern 

H02 : ROE tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap penerimaan 

  Opini Audit Going Concern 

Ha2 : ROE memiliki pengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Opini 

  Audit Going Concern 

H03 : Reputasi Auditor tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 

  penerimaan Opini Audit Going Concern 

Ha3 : Reputasi Auditor memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 

  penerimaan Opini Audit Going Concern 

H04 : Komite Audit tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 

  penerimaan Opini Audit Going Concern 

Ha4 : Komite Audit memiliki pengaruh secara signifikan terhadap penerimaan 

  Opini Audit Going Concern 

H05 : Dewan Komisaris Independen tidak memiliki pengaruh secara signifikan 

  terhadap penerimaan Opini Audit Going Concern 

Ha5 : Dewan Komisaris Independen memiliki pengaruh secara signifikan 

  terhadap penerimaan Opini Audit Going Concern 

 

Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis adalah sebagai berikut: 

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

Jika p-value (Sig.) ≤ !, 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 
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• Uji Simultan 

Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh dari variabel independen secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji simultan dilakukan dengan 

menggunakan rasio Likelihood, yaitu G = -2(L0 – Lp). Adapun hipotesisnya 

adalah sebagai berikut: 

H0 : Tidak ada pengaruh CR, ROE, AR, Ins Own, Com Aud dan Ind Board 

  secara simultan terhadap penerimaan opini audit going concern 

Ha : Ada pengaruh CR, ROE, AR, Ins Own, Com Aud dan Ind Board 

  secara simultan terhadap penerimaan opini audit going concern 

 

Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis adalah sebagai berikut: 

Jika !! ≤ Chi-Square tabel, maka H0 tidak dapat ditolak 

Jika !! > Chi-Square tabel, maka H0 ditolak 

atau, 

Jika p-value (Sig.) ≥ ! maka H0 tidak dapat ditolak 

Jika p-value (Sig.) < ! maka H0 ditolak 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 

4.1   GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN 

Obyek penelitian ini adalah berfokus pada perusahaan yang termasuk kedalam 

kategori industri manufaktur yang ada di Indonesia yang listing di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) selama periode 2009-2012. Pemilihan sektor manufaktur di karenakan manufaktur 

merupakan perusahaan yang memproduksi barang dari bahan mentah hingga barang jadi. 

Laporan keuangan dan laporan audit memberikan gambaran bagaimana perusahaan itu 

berjalan. Semakin baik laporan keuangan dan audit perusahaan maka akan menarik 

investor untuk menanamkan modalnya sehingga perusahaan diharapkan tidak mengalami 

kesulitan dana untuk dapat memproduksi terus barangnya. Terdapat 3 industri yang 

termasuk kedalam kategori manufaktur, yaitu basic industry and chemical, 

miscellaneous industry, dan consumer goods industry.  

Sampel perusahaan yang dapat memenuhi kriteria adalah sebanyak 39 

perusahaan selama 4 tahun berturut-turut, sehingga observasi pada penelitian ini yaitu n 

= 39 x 4 = 156 observasi. Pada tabel 4.1, dari jumlah observasi awal tersebut, terdapat 42 

outliers yang dikeluarkan sehingga terpilihlah 114 observasi akhir. Adapun pemilihan 

sampel yang digunakan didalam penelitian ini ditentukan berdasarkan metode purposive 

sampling yang dilihat dari kelengkapan data perusahaan selama tahun penelitian. 

Pengambilan sampel tercantum pada Tabel 4.1 dibawah ini yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 

Pemilihan Sampel Berdasarkan Metode Purposive Sampling 

Kriteria Sampel Total 

Jumlah Sampel Awal (138 perusahaan x 4 tahun) 

Pengurangan Sampel Kriteria 1 

Perusahaan pernah keluar dari BEI selama periode 2009-2012 

(13 perusahaan x 4 tahun) 

Pengurangan Sampel Kriteria 2 

Perusahaan tidak menerbitkan Laporan Tahunan secara lengkap selama 

periode 2009-2012 

(86 perusahaan x 4 tahun) 

Pengurangan Sampel Kriteria 3 

Perusahaan tidak menerbitkan laporan corporate governance selama 

periode 2009-2012 

(0 perusahaan x 4 tahun) 

Pengurangan Sampel Kriteria 4 

Outliers 

552 

 

 

(52) 

 

 

 

(344) 

 

 

 

(0) 

 

(42) 

Jumlah Sampel Akhir Perusahaan 114 

Sumber: Hasil Olahan Penulis 
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4.2 ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

4.2.1 Hasil Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif yang digunakan pada penelitian ini yaitu bertujuan untuk 

menunjukkan berapa besarnya nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai minimum dan 

maksimum di tiap variabel yang diuji, dimana variabel tersebut terdiri dari Current 

Ratio, Return on Equity, Reputasi Auditor, Komite Audit dan Komisaris Independen. 

Pengujian tersebut dilakukan pada perusahaan manufaktur dengan jumlah sampel 114 

dari sampel awal sebanyak 156 observasi dari seluruh perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI pada periode 2009-2012. Pengolahan data untuk variabel independen 

dilakukan dengan SPSS 20. Tabel 4.2 dibawah ini memberikan informasi dimana hasil 

uji statistik untuk 114 sampel perusahaan selama empat tahun (2009-2012) adalah 

sebagai berikut: 

 

Tabel 4.2 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

GCO 114 .0 1.0 .333 .4735 
CR 114 .3888872 3.8712432 1.784312614 .7536820898 
ROE 114 -.3163813 .8372359 .161537757 .1535031271 
AR 114 .0 1.0 .491 .5021 
CAUD 114 3.0 5.0 3.351 .6378 
BOC 114 .2500000 .7500000 .411361421 .1142022940 
Valid N (listwise) 114     

Sumber: Output SPSS, diolah kembali 

 

1. Variabel dependen penelitian ini yaitu berupa variabel dicotomus yaitu dengan 

0 sebagai perusahaan yang tidak menerima opini audit going concern, 
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sementara 1 sebagai perusahaan yang menerima opini audit going concern 

untu periode 2009-2012. Dengan nilai rata-rata yaitu sebesar 0,333. Standar 

deviasi GCO sebesar 0,4735, yang berarti bahwa terdapat sebaran data sebesar 

0,4735 dari perusahaan sampel yang diteliti. 

2. Untuk nilai rata-rata Current Ratio pada periode 2009-2012 yaitu sebesar 

1,784312614; nilai maksimum dari current ratio sebesar 3,8712432 yang 

terdapat pada PT Delta Djakarta Tbk tahun 2012 dan nilai minimum sebesar 

0,3888872 yang terdapat pada PT Aneka Kemasindo Utama Tbk tahun 2010. 

Standar deviasi current ratio sebesar 0,7536820898, yang berarti bahwa 

terdapat sebaran data sebesar 0,7536820898 dari perusahaan sampel yang 

diteliti. 

3. Untuk variabel Return on Equity, nilai rata-ratanya pada tahun 2009-2012 

adalah 0,161537757; nilai maksimum return on equity sebesar 0,8372359 

yang terdapat pada PT Multi Bintang Indonesia Tbk tahun 2010 dan nilai 

minimum nya sebesar (0,3163813) yang terdapat pada PT Aneka Kemasindo 

Utama Tbk tahun 2012. Standar deviasi return on equity sebesar 

0,1535031271, yang berarti bahwa terdapat sebaran data sebesar 

0,1535031271 dari perusahaan sampel yang diteliti. 

4. Variabel non keuangan yaitu Reputasi Auditor menggunakan variabel 

dicotomus atau dummy dengan 0 kantor akuntan publik non big four, dan 1 

adalah untuk kantor akuntan publik big four. Dengan nilai rata-rata yaitu 

sebesar 0,491. Standar deviasi reputasi auditor sebesar 0,5021, yang berarti 

bahwa terdapat sebaran data sebesar 0,5021 dari perusahaan sampel yang 

diteliti. 
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5. Untuk variabel Komite Audit memiliki nilai rata-rata pada periode 2009-2012 

yaitu sebesar 3,351; nilai maksimum dari komite audit sebesar 5 yang terdapat 

pada beberapa perusahaan dan nilai minimum sebesar 3. Standar deviasi 

komite audit sebesar 0,6378, yang berarti bahwa terdapat sebaran data sebesar 

0,6378 dari perusahaan sampel yang diteliti. 

6. Serta untuk variabel Dewan Komisaris Independen, memiliki nilai rata-rata 

pada tahun 2009-2012 sebesar 0,411361421; nilai maksimum dewan komisaris 

independen sebesar 0,7500000 yang terdapat pada PT Unilever Indonesia Tbk 

secara berturut-turut dari tahun 2009-2010 dan nilai minimumnya sebesar 

0,2500000 yang terdapat pada beberapa perusahaan sampel. Standar deviasi 

dewan komisaris independen sebesar 0,1142022940, yang berarti bahwa 

terdapat sebaran data sebesar 0,1142022940 dari perusahaan sampel yang 

diteliti. 

 

4.2.2 Hasil Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah setiap variabel memiliki 

distribusi normal. Pengujian ini menggunakan tabel Kolmogorov-Smirnov Test. Pada 

Tabel 4.3 dibawah ini akan ditampilkan uji normalitas untuk masing-masing variabel 

dengan menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Sebelumnya, dilakukan 

outliers yaitu terdapat 42 outliers yang dikeluarkan, sehingga terpilih sebanyak 114 

observasi. Outliers adalah data atau observasi yang memiliki karakteristik unik, seperti 

memiliki penyimpangan yang berbeda jauh jika dibandingkan dengan observasi lainnya 

sehingga akan menyebabkan model penelitian menjadi kurang baik, dengan begitu harus 

dikeluarkan.  
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Tabel 4.3 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 CR ROE CAUD BOC 

N 114 114 114 114 

Normal Parametersa,b 
Mean 1.784312614 .161537757 3.351 .411361421 
Std. Deviation .7536820898 .1535031271 .6378 .1142022940 

Most Extreme Differences 
Absolute .126 .097 .446 .253 
Positive .126 .097 .446 .253 
Negative -.076 -.072 -.291 -.142 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.346 1.037 4.759 2.699 
Asymp. Sig. (2-tailed) .053 .233 .000 .000 
Sumber: Output SPSS, diolah kembali 

 

Dari tabel di atas, dapat terlihat bahwa variabel Current Ratio (CR) dan Return 

on Equity (ROE) telah terdistribusi secara normal. Sedangkan untuk variabel Komite 

Audit (CAUD) dan Komisaris Independen (BOC) tidak dapat terdistribusi secara normal. 

Penulis telah melakukan beberapa langkah agar variabel CAUD dan BOC tersebut dapat 

terdistribusi secara normal, yaitu pertama dengan cara membuang data yang terlihat jauh 

dari angka sebaran data, namun setelah di uji normalitasnya kembali variabel CAUD dan 

BOC tersebut masih belum dapat terdistribusi secara normal. Langkah selanjutnya 

dengan melakukan transform data CAUD dan BOC tersebut kedalam bentuk Logaritma 

Natural (LN), namun tetap tidak dapat terdistribusi secara normal. Dan langkah terakhir 

yang dilakukan adalah dengan membuang data outlier yang dilakukan dengan cara 

mencari terlebih dahulu data-data yang dianggap sebagai outlier, lalu membuang data 

tersebut. Setelah langkah terakhir ini dilakukan, variabel CAUD dan BOC tersebut masih 

tetap tidak bisa terdistribusi secara normal. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa data CAUD dan BOC pada penelitian ini tersebar secara uniform sehingga tidak 

dapat terdistribusi secara normal seperti variabel lain (CR dan ROE) dan hal ini 

merupakan suatu keterbatasan penelitian bagi penulis. 
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4.2.3 Hasil Uji Multikolinearitas 

Tabel 4.4 

Correlation Matrix 

 Constant CR ROE AR CAUD BOC 

Step 1 

Constant 1.000 -.368 -.186 .157 -.774 -.433 
CR -.368 1.000 .048 -.203 -.069 .126 
ROE -.186 .048 1.000 -.188 .179 -.162 
AR .157 -.203 -.188 1.000 -.142 -.275 
CAUD -.774 -.069 .179 -.142 1.000 -.028 
BOC -.433 .126 -.162 -.275 -.028 1.000 

 Sumber: Output SPSS, diolah kembali 

  

Berdasarkan Tabel 4.4 diatas, dapat terlihat bahwa hubungan diantara variabel-

variabel independen pada penelitian ini tidak terdapat hubungan multikolinearitas yang 

kuat. Karena tidak ada korelasi antar variabel yang nilainya mendekati 1 (100%). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas di dalam model 

regresi pada penelitian ini. 

 

4.2.4 Hasil Pengujian Regresi Logistik 

4.2.4.1 Hosmer and Lemeshow Test 

Regresi logistik biner merupakan regresi logistik yaitu dimana variabel dependen 

nya berupa variabel dikotomi (dummy variable). Pengujian regresi logistik biner ini 

dilakukan baik secara simultan (serentak) maupun secara parsial (sendiri-sendiri). 

Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5%. Langkah pertama 

yang dilakukan yaitu melakukan uji Hosmer dan Lemeshow. Penguji Hosmer dan 

Lemeshow dilakukan untuk melihat kelayakan dari model regresi biner (goodness of fit). 
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Model terhadap data, dimana H0 tidak dapat ditolak jika nilai goodness of fit-nya yaitu 

memiliki tingkat signifikansi yang lebih besar (>) dari 0,05 atau 5%. 

 

Tabel 4.5 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 7.221 8 .513 

      Sumber: Output SPSS, diolah kembali 

 
Hipotesa untuk menilai model fit ini adalah : 

H0 : model yang dihipotesakan fit dengan data 

Ha : model yang dihipotesakan tidak fit dengan data 

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas dapat memberikan informasi yaitu menunjukan 

cocok atau tidaknya data empiris dengan model atau dengan kata lain untuk mengukur 

apakah probabilitas yang diprediksikan sudah sesuai dengan probabilitas yang 

diobservasi. Pada tabel diatas, angka p-value (sig.) menunjukan nilai sebesar 0,513 atau 

51,3% dimana nilai tersebut yaitu lebih besar dari 0,05 atau 5%. Begitu juga dapat dilihat 

dari nilai Chi-Square hitung dan Chi-Square tabel. Nilai Chi-Square tabel (!(!.!";!)! ) pada 

tingkat signifikansi ! = 5%  dan derajat bebas (df) sebesar k (jumlah variabel 

independen = 8) adalah sebesar 15,507. Sesuai kriteria penerimaan dan penolakan 

hipotesis, Chi-Square hitung 7,221 ≤ 15,507, maka H0 tidak dapat ditolak. Hal ini 

menunjukan bahwa model yang dihipotesakan pada penelitian ini sudah fit dengan data 

atau model dalam penelitian ini layak digunakan untuk memprediksi data observasi. 
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4.2.4.2 Classification Plot 

Classification Plot digunakan untuk menilai kecocokan model regresi logistik 

terhadap data melalui besarnya ketepatan klasifikasi dan observasi terhadap prediksinya. 

Nilai overall percentage yang semakin mendekati 1 (100%) menunjukkan model yang 

digunakan fit terhadap data. 

 

Tabel 4.6 

 
Classification Tablea 

 
Observed 

Predicted 
 GCO Percentage 

Correct  NGCO GCO 

Step 1 
GCO 

NGCO 66 10 86.8 
GCO 9 29 76.3 

Overall Percentage   83.3 

Sumber: Output SPSS, diolah kembali 
  

Berdasarkan Tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa persentase keseluruhan klasifikasi 

cukup besar yaitu 83,3% (mendekati 100%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa model 

regresi logistik pada penelitian ini cukup fit terhadap data. 

 

4.2.4.3 Nagelkerke’s R Square 

	  

Tabel 4.7 

Model Summary 

Step 
-2 Log 

likelihood 
Cox & Snell R 

Square 
Nagelkerke R 

Square 

1 96.905a .345 .479 

Sumber: Output SPSS, diolah kembali 
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Nagelkerke’s R Square digunakan untuk menunjukkan seberapa besar variabel 

dependen mampu dijelaskan oleh keseluruhan variabel independen dalam model regresi 

logistik. Pada Tabel 4.7 diatas, menunjukkan nilai Nagelkerke R Square sebesar 0,479 

yang artinya bahwa 47,9% variasi probabilitas dari opini audit going concern mampu 

dijelaskan oleh keseluruhan variabilitas variabel independennya. Dan sisanya sebesar 

52,1% dapat dipengaruhi oleh variabel lain yaitu selain variabel yang terdapat pada 

model penelitian ini. 

 

4.2.5 Hasil Pengujian Regresi Logistik secara Parsial 

Analisis regresi logistik biner secara parsial menguji apakah kelima variabel 

independen yang diuji yaitu current ratio, return on equity, reputasi auditor, komite audit 

dan komisaris independen secara terpisah berpengaruh terhadap variabel dependen nya, 

penerimaan opini audit going concern. Pengujian ini dapat dilihat dalam Table 4.8 

Variabel in the Equation. 

 

Tabel 4.8 
 

Variables in the Equation 

 B Wald df Sig. 

Step 1a 

CR -1.727 11.381 1 .001 
ROE -3.427 3.903 1 .048 
AR 2.434 17.573 1 .000 

CAUD -.601 1.573 1 .210 
BOC -2.057 .853 1 .356 

Constant 4.018 4.425 1 .035 
Sumber: Output SPSS, diolah kembali 
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Hasil yang didapat dari pengujian regresi logistik biner secara parsial ini 

menunjukkan bahwa variabel bebas rasio keuangan yaitu current ratio dan ROE serta 

reputasi auditor memiliki nilai probabilitas yang lebih kecil (<) dari 0,05. Hal ini 

memberikan informasi bahwa variabel bebas tersebut memiliki pengaruh secara 

signifikan terhadap pemberian opini audit going concern. Sedangkan untuk variabel 

bebas lainnya yaitu komite audit dan dewan komisaris independen memiliki nilai 

probabilitas lebih besar (>) dari 0,05 yang berarti bahwa variabel bebas tersebut tidak 

memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pemberian opini audit going concern. 

 

Dari Tabel 4.9 maka didapat persamaan regresi logistic sebagai berikut: 

GCO = 4,018 – 1,727CR – 3,427ROE + 2,434AR – 0,601CAUD – 2,057BOC 

Koefisien dalam persamaan diatas menunjukkan pengaruh current ratio, return 

on equity, reputasi auditor, komite audit dan dewan komisaris independen terhadap 

peluang mendapatkan opini audit going concern yang dibandingkan dengan peluang 

tidak mendapatkan opini audit going concern. Berdasarkan hasil pengujian regresi 

logistik diatas, dapat diketahui bahwa masing-masing variabel bebasnya dapat di 

interpretasikan sebagai berikut: 

1. Current Ratio (CR) 

Hipotesis pertama ini yaitu: 

H01 : Current Ratio tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 

   penerimaan Opini Audit Going Concern 

Ha1 : Current Ratio memiliki pengaruh secara signifikan terhadap penerimaan 

  Opini Audit Going Concern 

Pada hipotesis pertama dalam penelitian ini, untuk nilai statistik wald 

adalah sebesar 11,381 dengan nilai p-value (Sig.) sebesar 0,001. Nilai Chi-Square 
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tabel (!(!.!";!)! ) pada tingkat signifikansi ! = 5% dan derajat bebas (df) sebesar k 

(jumlah variabel independen = 1) adalah sebesar 3,841. Sesuai kriteria 

penerimaan dan penolakan hipotesis di bab 3 sebelumnya, statistik wald 11,381 > 

3,841, ini artinya bahwa H0 ditolak. Begitu juga dapat dilihat berdasarkan nilai p-

value (Sig.) < 0,05 yaitu 0,001 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada 

variabel ini yaitu current ratio secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

penerimaan opini audit going concern. 

 

2. Return on Equity (ROE) 

Hipotesis kedua ini yaitu: 

H02 : ROE tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap penerimaan 

  Opini Audit Going Concern 

Ha2 : ROE memiliki pengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Opini 

  Audit Going Concern 

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah return on equity, untuk nilai 

statistik wald-nya adalah sebesar 3,903 dengan nilai p-value (Sig.) sebesar 0,048. 

Nilai Chi-Square tabel (!(!.!";!)! ) pada tingkat signifikansi ! = 5% dan derajat 

bebas (df) sebesar k (jumlah variabel independen = 1) adalah sebesar 3,841. 

Sesuai kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis di bab 3 sebelumnya, statistik 

wald 3,903 > 3,841, ini artinya bahwa H0 ditolak. Begitu juga dapat dilihat 

berdasarkan nilai p-value (Sig.) < 0,05 yaitu 0,048 > 0,05, maka ditolak. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa return on equity secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern. 
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3. Reputasi Auditor 

Hipotesis ketiga ini yaitu: 

H03 : Reputasi Auditor tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 

   penerimaan Opini Audit Going Concern 

Ha3 : Reputasi Auditor memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 

   penerimaan Opini Audit Going Concern 

Pada hipotesis pertama dalam penelitian ini, untuk nilai statistik wald 

adalah sebesar 17,573 dengan nilai p-value (Sig.) sebesar 0,000. Nilai Chi-Square 

tabel (!(!.!";!)! ) pada tingkat signifikansi ! = 5% dan derajat bebas (df) sebesar k 

(jumlah variabel independen = 1) adalah sebesar 3,841. Sesuai kriteria 

penerimaan dan penolakan hipotesis di bab 3 sebelumnya, statistik wald 17,573 > 

3,841, ini artinya bahwa H0 ditolak. Begitu juga dapat dilihat berdasarkan nilai p-

value (Sig.) < 0,05 yaitu 0,000 < 0,05, maka H0 ditolak. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa reputasi auditor secara parsialberpengaruh signifikan 

terhadap penerimaan opini audit going concern. 

 

4. Komite Audit 

Hipotesis ke empat ini yaitu: 

H04 : Komite Audit tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 

  penerimaan Opini Audit Going Concern 

Ha4 : Komite Audit memiliki pengaruh secara signifikan terhadap penerimaan 

  Opini Audit Going Concern 

Pada hipotesis pertama dalam penelitian ini, untuk nilai statistik wald 

adalah sebesar 1,573 dengan nilai p-value (Sig.) sebesar 0,210. Nilai Chi-Square 
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tabel (!(!.!";!)! ) pada tingkat signifikansi ! = 5% dan derajat bebas (df) sebesar k 

(jumlah variabel independen = 1) adalah sebesar 3,841. Sesuai kriteria 

penerimaan dan penolakan hipotesis di bab 3 sebelumnya, statistik wald 1,573 ≤ 

3,841, ini artinya bahwa H0 tidak dapat ditolak. Begitu juga dapat dilihat 

berdasarkan nilai p-value (Sig.) > 0,05 yaitu 0,210 > 0,05, maka H0 tidak dapat 

ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komite audit secara parsial tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern. 

 

5. Komisaris Independen 

Hipotesis kelima ini yaitu: 

H05 : Komisaris Independen tidak memiliki pengaruh secara signifikan 

  terhadap penerimaan Opini Audit Going Concern 

Ha5 : Komisaris Independen memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 

  penerimaan Opini Audit Going Concern 

Pada hipotesis pertama dalam penelitian ini, untuk nilai statistik wald 

adalah sebesar 0,853 dengan nilai p-value (Sig.) sebesar 0,356. Nilai Chi-Square 

tabel (!(!.!";!)! ) pada tingkat signifikansi ! = 5% dan derajat bebas (df) sebesar k 

(jumlah variabel independen = 1) adalah sebesar 3,841. Sesuai kriteria 

penerimaan dan penolakan hipotesis di bab 3 sebelumnya, statistik wald 0,853 ≤ 

3,841, ini artinya bahwa H0 tidak dapat ditolak. Begitu juga dapat dilihat 

berdasarkan nilai p-value (Sig.) > 0,05 yaitu 0,356 > 0,05, maka H0 tidak dapat 

ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris independen secara 

parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan opini audit 

going concern. 
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4.2.6 Hasil pengujian Regresi Logistik secara Simultan 

 

Tabel 4.9 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square df Sig. 

Step 1 
Step 48.220 5 .000 
Block 48.220 5 .000 
Model 48.220 5 .000 

         Sumber: Output SPSS, diolah kembali 

 
Tabel 4.9 diatas memberikan informasi dimana pengujian ini dilakukan untuk 

menguji apakah variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap 

variabel dependennya yaitu pemberian opini audit going concern. 

 

H0 : Tidak ada pengaruh variabel independen secara simultan terhadap penerimaan 

  opini audit going concern 

Ha : Ada pengaruh variabel independen secara simultan terhadap penerimaan opini 

  audit going concern 

Berdasarkan pada Tabel 4.9 menunjukkan nilai Chi-Square hitung adalah sebesar 

48,220. Nilai Chi-Square tabel (!(!.!";!)! ) pada tingkat signifikansi ! = 5% dan derajat 

bebas (df) sebesar k (jumlah variabel independen = 5) adalah sebesar 11,070. Sesuai 

kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis, Chi-Square hitung 48,220 > 11,070, maka 

H0 ditolak. Begitu juga bila dilihat dari nilai p-value, nilai signifikansi (p-value) sebesar 

0,000 < 0,05, ini menunjukkan bahwa H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variabel independen (current ratio, ROE, reputasi auditor, komite audit dan dewan 

komisaris independen) pada penelitian ini secara simultan memiliki pengaruh terhadap 

penerimaan opini audit going concern. 



	   66	  

4.3   ANALISIS HASIL PENELITIAN 

4.3.1 Pengaruh Current Ratio Terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern 

 Pada hipotesis pertama kali ini yaitu current ratio, hasil penelitian ini 

menunjukkan H01 ditolak karena P-value 0,001 < 0,05. Ini artinya bahwa variabel bebas 

current ratio berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penerimaan opini audit 

going concern pada perusahaan manufaktur di BEI untuk tahun 2009-2012. 

Hasil pada penelitian ini sejalan dengan penelitian Warnida (2011) yang 

menyatakan bahwa current ratio berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan 

opini audit going concern. Gibson (2010) dalam Matarneh (2011) mengemukakan bahwa 

perusahaan yang dipandang berkemampuan tinggi dalam menghasilkan laba usahanya 

sekali pun akan dapat mengalami kebangkrut apabila mereka gagal dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya kepada kreditur. Dengan kata lain, perusahaan tersebut 

akan mengalami kesulitan likuiditas jika tidak adanya rencana manajemen perusahaan 

yang dapat mengatasi kesulitan tersebut.  

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa adanya pengaruh negative yang 

signifikan dikarenakan 1) semakin tinggi nilai current ratio suatu entitas maka 

kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendeknya yang dijamin oleh 

aktiva lancarnya akan semakin tinggi dan juga sebaliknya. Sehingga hutang yang 

dimiliki perusahaan likuid. 2) seorang auditor dalam mengeluarkan opini audit going 

concern atas laporan keuangan perusahaan juga mempertimbangkan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi pembayaran kewajiban jangka pendeknya. Jika hutang 

perusahaan dalam jangka pendek nya likuid ini kemungkinan akan meningkatkan kinerja 

keuangan perusahaan kedepannya sehingga diharapkan kecil kemungkinan perusahaan 

mengalami kegagalan atau kebangkrutan dan terhindar dari opini audit going concern. 
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4.3.2 Pengaruh Return on Equity Terhadap Penerimaan Opini Audit Going 

Concern 

Untuk hipotesis kedua yaitu return on equity (ROE), hasil penelitian ini 

menunjukkan H02 ditolak karena P-value 0,048 < 0,05. Ini artinya bahwa variabel bebas 

ROE berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penerimaan opini audit going 

concern pada perusahaan manufaktur di BEI untuk tahun 2009-2012. 

Rasio profitabilitas tidak hanya penting bagi pihak manajemen perusahaan, tetapi 

penting juga bagi pihak eksternal perusahaan. Bagi pihak eksternal, analisis rasio 

keuangan ini penting karena pihak luar dapat memperoleh gambaran tentang 

perkembangan dari profit suatu perusahaan. Dengan mengetahui perkembangan tersebut 

maka dapat membantu para pihak eksternal untuk dapat memutuskan apakah akan tetap 

menginvestasikan dananya pada perusahaan tersebut atau tidak. 

Sehingga, dalam hal ini penulis berpendapat bahwa 1) ROE merupakan salah satu 

indikator rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas 

suatu perusahaan. Tidak hanya itu, ROE juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat 

efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola modal yang dimilikinya. Jika ROE 

meningkat maka dapat diartikan bahwa perusahaan mampu menghasilkan profit yang 

besar tanpa harus membesarkan modalnya. Dengan begitu terlihat bahwa adanya 

peningkatan kinerja keuangan suatu perusahaan dari tahun sebelumnya yang akan 

berpengaruh positif terhadap kemampuan perusahaan dalam menjalankan usahanya 

dimasa mendatang 2) ROE merupakan indikator penting bagi pemilik perusahaan karena 

menunjukkan tingkat pengembalian modal atau investasi yang ditanamkan. ROE yang 

semakin tinggi memberikan indikasi bagi para pemegang saham bahwa tingkat 
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pengembalian investasinya juga tinggi. Sehingga angka ROE yang tinggi itu akan dapat 

menarik para pemegang saham baru untuk berinvestasi ataupun menarik para pemegang 

saham lama untuk menambahkan modal investasinya. ROE yang semakin tinggi juga 

diharapkan bahwa laba yang diperoleh akan semakin meningkat sehingga kemungkinan 

perusahaan mengalami kerugian atau kebangkrutan akan semakin kecil. Dengan begitu 

laba yang diperoleh perusahaan yang berasal dari modal atau ekuitas yang 

ditanamkannya dapat menjadi faktor seorang auditor dalam mengeluarkan opini audit 

going concern. 

 

4.3.3 Pengaruh Reputasi Audito Terhadap Penerimaan Opini Audit Going 

Concern 

Untuk hipotesis ketiga yaitu reputasi auditor, hasil penelitian ini menunjukkan 

H03 ditolak karena P-value 0,000 < 0,05. Ini artinya bahwa variabel bebas reputasi 

auditor berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerimaan opini audit going 

concern pada perusahaan manufaktur di BEI untuk tahun 2009-2012. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Kurniati (2012), tetapi sejalan 

dengan penelitian Junaidi dan Hartono (2010) yang menyatakan bahwa reputasi auditor 

memiliki pengaruh secara signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern.  

Dengan begitu penulis berpendapat bahwa adanya pengaruh positif yang 

signifikan dikarenakan 1) Kantor Akuntan Publik (KAP) besar dipersepsikan akan 

melakukan audit dengan lebih berkualitas dibandingkan KAP kecil. Karena semakin 

meningkatnya reputasi KAP maka akan semakin berkualitas juga seorang auditornya, 

sehingga kualitas audit yang diberikan juga akan semakin bermutu. Kualitas audit yang 

semakin tinggi itupun didasarkan dari pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki 
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seorang auditor. 2) KAP besar cenderung memiliki sumber daya serta jumlah klien yang 

lebih. Dengan tingginya sumber daya, jumlah klien dan kualitas audit yang dimilikinya 

maka KAP tersebut cenderung memiliki reputasi baik di mata masyarakat baik nasional 

maupun internasional. Karena reputasi mereka telah dianggap baik oleh masyarakat 

sehingga KAP tersebut cenderung akan melakukan audit dengan lebih berhati hati untuk 

tetap menjaga kepercayaan masyarakat. Dan jika perusahaan mengalami masalah yang 

akan mengakibatkan ketidakpastian atas kondisi kinerja perusahaan di masa mendatang, 

auditor dari KAP besar yang memberikan kualitas audit yang bermutu serta memiliki 

pengalaman lebih akan dengan mudah menemukan pelanggaran-pelanggaran yang 

terjadi serta akan dapat menyelesaikan tugasnya dengan cepat. 

4.3.4 Pengaruh Komite Audit Terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern 

Untuk hipotesis ke empat yaitu komite audit, hasil penelitian ini menunjukkan 

H04 tidak dapat ditolak karena P-value 0,210 > 0,05. Ini artinya bahwa variabel bebas 

komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan opini audit going 

concern pada perusahaan manufaktur di BEI untuk tahun 2009-2012. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Japarudin (2012) yang menyatakan 

bahwa keberadaan komite audit di perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap penerimaan opini audit going concern. Dalam hal ini, penulis berpendapat 

bahwa belum ada nya pengaruh yang signifikan dikarenakan pembentukan komite audit 

oleh perusahaan mungkin baru hanya dilakukan untuk pemenuhan dasar ketentuan yang 

ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saja tetapi belum dilandasi akan 

kebutuhan perusahaan untuk menegakkan Good Corporate Governanc (GCG) di dalam 

perusahaan. Dan peneliti berpendapat bahwa ketentuan minimum komite audit didalam 

suatu perusahaan belum cukup tinggi sehingg kinerja anggota komite audit pun belum 
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cukup efektif. Dengan begitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu sinyal 

bagi perusahaan dan para anggota komite audit. 

 

4.3.5 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Penerimaan Opini Audit 

Going Concern 

Untuk hipotesis kelima yaitu dewan komisaris independen, hasil penelitian ini 

menunjukkan H05 tidak dapat ditolak karena P-value 0,356 > 0,05. Ini artinya bahwa 

variabel bebas dewan komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap penerimaan opini audit going concern pada perusahaan manufaktur di BEI 

untuk tahun 2009-2012. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Japarudin (2012) yang 

menyatakan bahwa keberadaan dewan komisaris independen tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern. Dewan komisaris independen 

yang merupakan bagian dari komisaris perseroan secara umum dipandang mempunyai 

pengawasan yang lebih baik terhadap kinerja manajemen perusahaan. Hal ini akan 

mengurangi kemungkinan kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan yang 

mungkin dilakukan manajemen, karena pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan 

komisaris independen lebih baik dan bebas dari berbagai kepentingan yang berkaitan 

dengan intern dalam perusahaan.  

Penulis berpendapat bahwa keberadaan dewan komisaris independen tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern 

dikarenakan dasar dari ketentuan minimum yang telah ditetapkan untuk dewan komisaris 

independen yaitu sebesar 30% mungkin belum cukup tinggi untuk diberlakukan sehingga 

para komisaris independen belum dapat mendominasi atas kebijakan yang diambil oleh 
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dewan komisaris secara keseluruhan. Jika komisaris independen merupakan pihak 

mayoritas (> 50%) maka mungkin akan dapat lebih efektif dalam menjalakan kinerjanya. 

Karena semakin tingginya persentase dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan 

(independen) maka akan meningkatkan efektivitas kinerja dewan komisaris tersebut 

dalam memonitoring manajemen perusahaan sehingga dapat meminimalisir terjadinya 

kecurangan ataupun penyalahgunaan laporan keuangan perusahaan. 

 

4.3.6 Pengaruh Current Ratio, Return on Equity, Reputasi Auditor, Komite Audit 

dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Penerimaan Opini Audit 

Going Concern 

Untuk hipotesis terakhir, hasil penelitian ini menunjukkan H06 ditolak karena P-

value 0,000 > 0,05. Ini artinya bahwa variabel bebas current ratio, return on equity, 

reputasi auditor, komite audit dan dewan komisaris independen berpengaruh signifikan 

secara bersamaan terhadap penerimaan opini audit going concern pada perusahaan 

manufaktur di BEI untuk tahun 2009-2012. 
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4.4 IMPLIKASI MANAJERIAL 

 Berdasarkan dari hasil penelitian ini, terlihat bahwa terdapat tiga variabel 

independen dari lima variabel independen yang dapat menjadi pertimbangan seorang 

auditor dalam mengeluarkan opini audit going concern. Ketiga variabel tersebut yaitu 

current ratio, return on equity dan reputasi auditor. Perusahaan manufaktur terutama 

yang sudah go public diharapkan dapat berhati-hati dalam menjalankan kinerja 

usahanya. Menurunnya current ratio dan return on equity perusahaan serta penggunaan 

Kantor Akuntan Publik (KAP) big four dalam melakukan penilaian atas laporan 

keuangan akan menjadi pertimbangan seorang auditor untuk mengeluarkan opini audit 

going concern. Jika hal itu terjadi, akan berdampak juga kepada menurun nya para 

investor yang ingin menanamkan modal nya di perusahaan. 

 Untuk komite audit dan dewan komisaris independen, ketentuan minimum yang 

ditetapkan mungkin belum efektif, yaitu terdapat 2 anggota dan 1 ketua untuk komite 

audit, dan 30% proporsi untuk dewan komisaris independen. Peraturan kebijakan 

tersebut diharapkan dapat diperbaharui oleh perusahaan terutama untuk keanggotaan 

komite audit. Karena Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pihak regulator telah 

mengeluarkan peraturan kebijakan terbaru sehingga diharapkan kinerja komite audit 

akan lebih efektif. 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi pihak-pihak 

terkait seperti investor, perusahaan, regulator, auditor, dan serta pengguna laporan 

keuangan lainnya. Sehingga, pemberian opini audit going concern bagi perusahaan dapat 

diminimalisasi terutama untuk perusahaan besar yang terdaftar di BEI. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1   KESIMPULAN 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) periode 2009-2012 dengan tujuan untuk mengetahui apakah penerimaan dalam 

opini audit going concern yang dikeluarkan oleh auditor dipengaruhi oleh Current Ratio, 

Return on Equity, Reputasi Auditor, Komite Audit, dan Komisaris Independen. 

Berdasarkan hasil pengujian regresi logistik biner, hasil yang diperoleh dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Current Ratio (CR) 

Variabel keuangan current ratio berpengaruh signifikan terhadap penerimaan 

opini audit going concern yang dikeluarkan oleh auditor. Ini memberikan arti 

bahwa jika semakin rendah current ratio yang dimiliki suatu perusahaan maka 

peluang untuk mendapatkan opini audit going concern akan tinggi, begitu juga 

sebaliknya. Karena menurunnya nilai current ratio berarti bahwa harta lancar 

yang dimiliki perusahaan lebih sedikit dibandingkan dengan kewajiba lancarnya. 

2. Return on Equity (ROE) 

Variabel keuangan return on equity berpengaruh signifikan terhadap penerimaan 

opini audit going concern yang dikeluarkan oleh auditor. Ini memberikan arti 

bahwa peningkatan dan penurunan laba yang diperoleh perusahaan yang berasal 

dari modal yang dimilikinya akan dapat mempengaruhi seorang auditor dalam 

mengeluarkan opini audit going concern. 
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3. Reputasi Auditor 

Variabel non keuangan reputasi auditor berpengaruh signifikan terhadap 

penerimaan opini audit going concern yang dikeluarkan oleh auditor. Dimana 

memberikan arti bahwa KAP besar cenderung mengeluarkan opini audit going 

concern. Ini dikarenakan KAP besar memiliki sumber daya yang lebih sehingga 

kinerjanya akan lebih berkualitas. Ketika sebuah KAP telah memiliki reputasi 

yang baik di mata masyarakat dan telah terafiliasi dengan KAP internasional 

maka KAP tersebut akan terus berusaha untuk menjaga nama baiknya.  

4. Komite Audit 

Variabel non keuangan komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap penerimaan opini audit going concern yang dikeluarkan oleh auditor. Ini 

memberikan arti bahwa keberadaan anggota komite audit di dalam suatu 

perusahaan belum dapat membantu dan menjamin perusahaan untuk terhindar 

dari opini audit going concern. 

5. Komisaris Independen 

Variabel non keuangan komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern yang dikeluarkan oleh 

auditor. Ini memberikan arti bahwa proporsi keberadaan dewan komisaris yang 

berasal dari luar perusahaan belum dapat menjamin bahwa perusahaan akan 

terhindar dari opini audit going concern. 

  



	   75	  

6. Secara Simultan 

Keseluruhan variabel independen yaitu current ratio, return on equity, reputasi 

auditor, komite audit, dan dewan komisaris pada penelitian ini secara simultan 

atau secara bersama-sama memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 

penerimaan opini audit going concern yang dikelurkan oleh auditor. 

 

5.2  SARAN 

Dari kesimpulan yang sudah dikemukakan tersebut diatas, maka penulis mencoba 

untuk memberikan saran bagi perusahaan, pengguna laporan keuangan dan penelitian 

selanjutnya. Saran tersebut antara lain sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Perusahaan diharapkan dapat terus menjaga kondisi keuangannya agar tetap stabil 

sehingga dapat meminimalisir kemungkinan mendapatkan opini audit going 

concern serta perusahaan diharapkan berfokus juga pada proporsi untuk dewan 

komisaris independen dan komite audit agar kinerja perusahaan menjadi lebih 

maksimal. 

2. Bagi Pengguna Laporan Keuangan 

Pengguna laporan keuangan seperti investor diharapkan dapat memperhatikan 

kondisi keuangan perusahaan seperti current ratio dan return on equity sebelum 

memutuskan untuk berinvestasi. Karena kondisi keuangan yang terganggu akan 

mempengaruhi auditor untuk memberikan opini audit going concern. 
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3. Bagi Auditor 

Auditor sebagai pihak independen diharapkan dalam memberikan opini auditnya 

dengan berdasarkan atas adanya bukti-bukti serta informasi yang ada di dalam 

perusahaan klien. 

4. Bagi Penelitian Selanjutnya 

a. Penelitian selanjutnya disarankan memperpanjang tahun penelitian dan 

atau menggunakan seluruh sampel perusahaan yang terdaftar di BEI. 

b. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan quick ratio sebagai 

variabel bebas dari rasio keuangan yaitu likuiditas rasio yang mungkin 

memiliki pengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. 

 

	  
	  

 

	  
	  


