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ABSTRACT 

The primary aim of this study is to investigate the influence of non-financial 
informations on the probability of receiving going concern opinion.  The variables of non-
financial  information proxied by auditor reputation, prior year audit opinion, audit cleint 
tenure, and audit lag. Going concern audit opinion is an opinion issued by independent 
auditors to ascertain whether the company can  maintain the existences. 

This study using sample of  commercial banks listed on Indonesia Stocks 
Exchange (IDX) in 2007 to 2012. There are 22 commercial banks which are selected with 
purposive sampling method. Hypotesis testing on this study was done bt the logistic 
regression analysis. 

The logistic regression analysis is showed that only prior year audit opinion have 
the positive relationship to going concern opinion significantly. Variables of reputation 
auditors, audit client tenure, and audit lag have no relationship to receiving going concern 
audit opinion. 
 
Keywords: Going Concern , Auditor Reputation, Prior Year Audit Opinion, Audit 
Client Tenure, Audit Lag. 

I. PENDAHULUAN 

I.1. Latar Belakang 

Laporan keuangan merupakan sumber informasi keuangan yang dibuat oleh 

manajemen dan suatu hasil akhir dari akuntansi keuangan. Informasi keuangan tersebut 

berguna bagi pihak internal maupun eksternal dalam rangka pengambilan keputusan.  

Asimetri informasi kerap kali terjadi dikarenakan adanya pemisahan fungsi 

pengelolaan (manajemen) dan kepemilikan (prinsipal) yang rentan konflik keagenan serta 

perbedaan kepentingan antara pihak agen dengan pihak prinsipal (Jensen and Mackling, 

1976). Saat pihak manajemen memiliki tujuan tertentu, maka manajemen akan membuat 

laporan keuangan yang sesuai dengan tujuannya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas 



dari laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkannya auditor sebagai pihak 

yang independen untuk memberikan opini terkait dengan kewajaran laporan keuangan 

yang dibuat oleh pihak manajemen. Opini audit merupakan hasil akhir dan suatu bagian 

yang tidak dipisahkan dalam proses auditing. Opini audit dijadikan suatu pertimbangan 

yang penting bagi investor dalam menentukan keputusan berinvestasi. Dalam suatu opini 

audit laporan keuangan yang baik (Unqualified opinion), auditor harus mengemukakan 

bahwa laporan keuangan perusahaan telah diaudit sesuai dengan ketentuan Standar 

Akuntansi Keuangan dan tidak ada penyimpangan yang material yang dapat 

mempengaruhi pengambilan suatu keputusan (Hani,et al.,2003) 

Menurut SPAP (2011), opini audit going concern merupakan suatu opini yang 

dikeluarkan oleh auditor untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan 

kelangsungan hidupnya, dan auditor harus mengungkapakan hal tersebut di laporan 

auditnya. Auditor mengeluarkan pendapat bahwa suatu perusahaan memiliki masalah 

terhadap kelangsungan usahanya (going concern), maka akan menyebabkan para 

stakeholders dan creditors kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan tersebut dan 

menurunkan tingkat pemberian hutang, sehingga perusahaan sulit mendapatkan modal 

baru dan sulit pula meningkatkan modal yang sudah ada. Hal tersebut menjadi 

pertimbangan auditor dalam mengeluarkan pendapatnya ( Venuti, 2004) 

Perusahaan menerima opini audit going concern oleh auditor dipengaruhi oleh 

faktor-faktor. Selain faktor keuangan, terdapat faktor-faktor non-keuangan yang dapat 

mempengaruhi perusahaan menerima opini audit going concern oleh auditor. Terdapat 

sejumlah peneliti sebelumnya yang menemukan bukti bahwa terdapat faktor-faktor non 

keuangan yang mempengaruhi suatu perusahaan menerima opini audit going concern, 

namun dengan hasil yang berbeda-beda dan belum konklusif. 

Peneliti Geiger dan Rama (2006) dalam Junaidi dan Hartono (2010) 

mengungkapkan bahwa reputasi auditor mempengaruhi opini going  concern, dimana 

semakin tinggi reputasi auditor semakin baik pula kualitas auditnya, dan semakin tinggi 

reputasi auditor maka jika klien tersebut memiliki permasalahan mengenai kelangsungan 

hidupnya maka kemungkinan auditor menerbitkan opini audit going concern. Fanny dan 

Saputra (2005) didalam penelitiannya menemukan bukti bahwa going concern opinion 

tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya suatu perusahaan audit, namun mereka 



menyatakan bahwa ketika suatu Kantor Akuntan Publik telah memiliki reputasi yang baik, 

maka ia akan objektif dalam pekerjaannya agar reputasi tersebut tetap bertahan.  

Pemberian opini going concern oleh auditor tidak terlepas dari opini audit yang 

diberikan tahun sebelumnya. Auditee yang menerima opini audit going concern pada 

tahun sebelumnya akan dianggap memiliki masalah kelangsungan hidupnya, sehingga 

semakin besar kemungkinan bagi auditor untuk mengeluarkan opini audit going concern 

pada tahun berjalan (Januarti,2009).  

Auditor–client tenure merupakan jangka waktu perikatan yang terjalin antara 

kantor akuntan publik (KAP) dengan auditee yang sama. Kecemasan akan kehilangan 

sejumlah fee yang cukup besar akan menimbulkan keraguan bagi auditor untuk 

menyatakan opini audit going concern. Dengan demikian independensi auditor akan 

terpengaruh dengan lamanya hubungan dengan auditee yang sama (Januarti, 2009). 

Namun, Januarti dan Fitrianasari (2008) tidak menemukan bukti bahwa auditor-client 

tenure mempengaruhi pemberian opini audit going concern oleh auditor.  

Audit lag adalah jumlah kalender antara tanggal berakhirnya laporan keuangan 

dengan tanggal selesainya pekerjaan lapangan atau dikeluarkannya opini audit. Didalam 

penelitian Januarti dan Fitrianasari (2008) menyatakan bahwa audit lag yang panjang 

berpengaruh positif signifikan terhadap dikeluarkannya opini going concern oleh auditor. 

Namun, hal ini tidak sejalan dengan penelitian Januarti (2009) dimana hasil penelitiannya 

positif namun tidak signifikan, itu dikarenakan auditor mengaudit kliennya dengan jangka 

waktu yang lama, ini terlihat bahwa selama pengamatan banyak auditor yang melakukan 

perikatan audit dengan klien selama 10 tahun tanpa pergantian. Hal ini bisa 

menyebabkan independensi auditor berkurang. 

Atas dasar pemikiran-pemikiran tersebut maka, mengambil judul penelitian 

“Pengaruh Faktor Non Keuangan Terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern 

(Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan Go Public Di Indonesia peride 2007-

2012)” 

II. LANDASAN TEORI 

2.1. Tinjauan Pustaka 

2.1.1. Teori Agensi 



Teori agensi menurut Godfrey (2010) adalah sebuah teori yang dikembangkan 

untuk menjelaskan dan memprediksi kegiatan dari agen (manajer) dan prinsipal 

(pemegang saham). Teori ini mengasumsikan bahwa baik agen dan principal merupakan 

pihak yang memaksimalkan utilitasnya dimana masing-masing pihak memiliki perbedaan 

kepentingan. Agen diberi wewenang oleh pemilik untuk mengelola perusahaan, maka 

agen lebih banyak mengetahui informasi dari pada pemilik. Namun, seringkali agen tidak 

mengungkapkan seluruh informasi yang ia miliki kepada pemilik, maka terjadi asimetri 

informasi. Karena hal tersebut, dapat memudahkan dalam melakukan tindakan yang 

merugikan salah satu pihak, salah satu tindakan yang dapat dilakukan adalah 

memanipulasi laporan keuangan. Sehingga dari kejadian tersebut dibutuhkan pihak yang 

independen yaitu akuntan publik. Disini akuntan publik atau auditor memiliki tugas dalam 

memberikan jasa untuk menilai kewajaran laporan keuangan yang dibuat oleh agen 

tersebut, dan auditor menerbitkan opini audit sebagai hasil akhirnya ,serta auditor juga 

harus mempertimbangkan kelangsungan hidup dari perusahaan tersebut (going concern). 

2.1.2. Audit 

Audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk 

menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria 

yang telah ditetapkan, dimana audit dilakukan oleh pihak yang kompeten dan 

independen. (Arens, 2008) 

2.1.3. Opini Audit 

 Dalam melakukan penugasan umum, auditor ditugasi memberikan opini atas 

laporan keuangan perusahaan. Pendapat atau opini audit merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dari laporan audit, opini audit didalam laporan audit berada di paragraf 

terakhir yang menyatakan kesimpulan auditor berdasarkan hasil audit.  

 Paragraf pendapat dinyatakan sebagai suatu pendapat saja bukan sebagai 

pernyataan yang mutlak atau sebagai jaminan. Maksudnya adalah untuk menunjukkan 

bahwa kesimpulan tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan professional, dan ada lima 

jenis pendapat atau opini audit yaitu (Arens, 2008). 1) Opini Wajar Tanpa Pengecualian 

(Unqualified Opinion), 2) Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas 

(Unqualified Opinion with Explanatory Paragraph), 3) Opini Wajar dengan Pengecualian 



(Qualified Opinion), 4) Opini Tidak Wajar (Adverse Opinion), dan 5) Tidak Memberikan 

Opini (Disclaimer of Opinion). 

2.1.4. Going Concern 

 Pertimbangan auditor dalam hal going concern merupakan kemungkinan bahwa 

klien mungkin tidak dapat meneruskan operasinya atau memenuhi kewajibannya selama 

periode yang wajar (tidak melebihi satu tahun sejak tanggal laporan keuangan audit) 

(Arens, 2008). 

 Faktor-faktor yang dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai kemampuan 

perusahaan untuk bertahan (going concern) (Arens, 2008): 

a. Kerugian operasi atau kekurangan modal kerja yang berulang dan signifikan. 

b. Ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya ketika jatuh tempo. 

c. Kehilangan pelanggan utama,terjadi bencana yang tak dijamin oleh asuransi seperti 

gempa bumi atau banjir, atau masalah ketenagakerjaan yang tidak biasa. 

d. Pengadilan, perundang-undangan atau hal-hal serupa lainnya yang sudah terjadi dan 

dapat membahayakan kemampuan entitas untuk beroperasi. 

Opini audit going concern merupakan suatu opini yang dikeluarkan auditor untuk 

memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya (SPAP, 

2011). PSA 30 mengharuskan auditor memberikan peringatan kepada para pemakai 

laporan keuangan, akan adanya suatu kesangsian mengenai kemampuan perusahaan 

sebagai suatu entitas, untuk bisa memprtahankan usahanya, paling tidak dalam satu 

periode akuntansi setelah tanggal laporan keuangan sering dikenal dengan istilah periode 

waktu yang pantas. Entitas yang dimaksud disini adalah “economic entity” bukan “legal 

entity”, karena memungkinkan suatu perusahaan secara ekonomi tidak lagi beroperasi, 

tetapi secara legal belum dibubarkan. 

2.2.  HIPOTESIS 

Dalam penelitian ini, hipotesis dikembangkan berdasarkan peneliti terdahulu 

adalah sebagai berikut: 

2.2.1. Reputasi Auditor. 

Auditor bertanggung jawab dalam hal pemberian opini mengenai kewajaran 

laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen serta menilai mengenai kemampuan 



perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya dalam periode waktu yang 

pantas. Ketika klien tersebut memiliki permasalahan terhadap kelangsungan usahanya, 

maka kemungkinan KAP big four  menerbitkan opini audit going concern kepada 

perusahaan klien lebih besar. Craswell et al. (1995) (dalam Fanny dan Saputra, 2005) 

menyatakan bahwa klien memiliki asumsi terhadap KAP besar dan berafiliasi secara 

internasional memiliki kualitas jauh lebih tinggi karena auditor tersebut memiliki 

karakteristik yang dapat dikaitkan dengan kualitas, seperti pelatihan, pengakuan 

internasional, serta adanya peer review. Namun, beberapa peneliti seperti Fanny dan 

Saputra (2005), Januarti dan Fitrianasari (2008), dan Santosa dan Wedari (2007) 

menemukan bukti bahwa kualitas audit yang diproksikan dengan besar kecilnya reputasi 

auditor tidak berpengaruh terhadap opini going concern. Auditor baik berskala besar 

maupun kecil, keduanya memberikan kualitas audit yang baik, bersikap objekifdan 

independen dalam mengeluarkan keputusan opini going concern. Maka dapat 

disimpulkan: 

H01: Reputasi Auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap  penerimaan opini 

audit going concern pada perusahaan perbankan go public periode 2007-

2012. 

Ha1: Reputasi Auditor berpengaruh signifikan terhadap  penerimaan opini audit 

going concern pada perusahaan perbankan go public periode 2007-2012. 

2.2.2. Opini Audit Tahun Sebelumnya. 

Opini audit tahun sebelumnya merupakan opini yang diterima auditee dari auditor 

pada tahun sebelumnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Januarti (2009) pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, opini tahun sebelumnya signifikan dan 

tandanya juga positif, hal ini berarti bahwa jika perusahaan menerima opini going 

concernpada tahun sebelumnya kemungkinan besar akan menerima opini yang sama 

pada tahun berikutnya. Hal ini disebabkan butuh jangka waktu yang cukup lama untuk 

memperbaiki kinerja perusahaan yang mengalami permasalahan keberlangsungan 

hidupnya. Sehingga kemungkinan besar auditor akan mengeluarkan opini audit going 

concernpada tahun berjalan. Peneliti terdahulu, Mutchler (1985) (dalam Sentosa dan 

Wedari, 2007) juga mengungkapkan terdapat hubungan yang signifikan antara opini audit 

tahun sebelumnya terhadap penerimaan opini audit going concern. 



H02: Opini audit tahun sebelumnya tidak berpengaruh positif signifikan terhadap  

penerimaan opini audit going concern pada perusahaan perbankan go public 

periode 2007-2012. 

Ha2: Opini audit tahun sebelumnya berpengaruh positif signifikan terhadap  

penerimaan opini audit going concern pada perusahaan perbankan go public 

periode 2007-2012. 

2.2.3. Audit-Client Tenure 

Auditor client tenure merupakan jumlah tahun dimana KAP melakukan perikatan 

kerja audit dengan auditee yang sama.Semakin lama auditor melakukan perikatan 

dengan klien dapat mengurangi independensi sehingga semakin sulit auditor untuk 

memberikan opini audit going concern. Gosh dan Moon (2004)  (dalam Junaidi dan 

Hartono, 2010) mendapatkan bukti empiris bahwa auditor tenure berpengaruh positif 

secara signifikan terhadap peningkatan kualitas audit. Ketika auditor mempunyai jangka 

waktu hubungan yang lama dengan kliennya, hal ini dapat mendorong pemahaman yang 

lebih atas kondisi keuangan klien dan oleh karena itu mereka akan cenderung untuk 

mendeteksi masalah going concern. 

H03: Audit-client tenure tidak berpengaruh siginifikan terhadap penerimaan opini 

audit going concern pada perusahaan perbankan go public periode 2007-

2012. 

Ha3: Audit-client tenure berpengaruh siginifikan terhadap penerimaan opini audit 

going concern pada perusahaan perbankan go public periode 2007-2012. 

2.2.4. Audit lag 

Audit lag adalah jumlah kalender antara tanggal penyusunan laporan keuangan 

dengan tanggal selesainya pekerjaan lapangan (Januarti,2009). Semakin lama laporan 

audit dikeluarkan, maka semakin besar kemungkinan auditor mengeluarkan opini going 

concern. Hasil penelitian Lennox (2002), serta Januarti dan Fitrianasari (2008) 

menunjukkan bahwa Audit lag memiliki hubungan yang positif dengan opini going 

concern, dimanaopini audit going concern lebih banyak ditemukan ketika pengeluaran 

opini audit terlambat. Tedja (2012) berpendapat bahwa audit lag dipengaruhi oleh opini 

audit. Auditee yang menerima opini selain wajar tanpa pengecualian, waktu audit yang 



dibutuhkan akan lebih panjang. Hal tersebut dikarenakan auditor akan memperluas 

lingkup auditnya untuk mencari bukti audit yang lebih banyak untuk mendukung opini 

tersebut.Maka dapat disimpulkan : 

H04: Audit lag tidak berpengaruh positif dan siginifikan terhadap penerimaan opini 

audit going concern pada perusahaan perbankan go public periode 2007-2012. 

Ha4: Audit lag berpengaruh positif dan siginifikan terhadap penerimaan opini audit 

going concern pada perusahaan perbankan go public periode 2007-2012. 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI, 

dilengkapi dengan Laporan Auditor Independen. Agar lebih representatif, maka sampel 

dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu sample ditentukan 

berdasarkan kriteria tertentu. Dan  kriteria- kriteria sebagai berikut: 

1. Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2007-2012 

dan menerbitkan laporan keuangan dari tahun 2007 sampai 2012. 

2. Perusahaan tidak keluar (delisting) di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian 

yaitu 20067-2012. 

3. Laporan Keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik 

independen Terdapat Laporan Auditor Independen (LAI) atas laporan keuangan 

perusahaan.  

 

3.2. Operasionalisasi Variabel 

3.2.1. Opini Audit Going Concern. 

Opini audit going concern merupakan suatu opini yang dikeluarkan auditor untuk 

memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya (SPAP, 

2011). Variabel dependen atau terikat tersebut merupakan variable dummy. Kode 1 akan 

diberikan pada opini audit going concern (GCO) dan kode 0 untuk  opini audit non going 

concern (NGCO). 

3.2.2. Reputasi Auditor 



Pengukuran variable reputasi auditor menggunakan variable dummy. Auditor yang 

mengaudit laporan keuangan perusahaan dinilai berdasarkan ukuran atau reputasi KAP. 

Peneliti memberikan nilai 1 jika KAP tersebut termasuk dalam KAP big four, dan 0 jika 

KAP non big four. 

3.2.3. Opini Audit Tahun Sebelumnya. 

Opini audit tahun sebelumnya didefinisikan sebagai opini audit yang diterima oleh 

auditee pada tahun sebelumnya. Variabel ini diukur menggunakan variabel dummy, 1 jika 

opini audit tahun sebelumnya adalah opini going concern dan 0 jika opini non going 

concern. Opini audit tahun sebelumnya dapat dilihat di Laporan Auditor Independen 

(Januarti, 2009). 

3.2.4. Audit Client Tenure 

Pengukuran variable ini dengan cara menghitung jumlah tahun hubungan KAP 

dengan perusahaan (auditee) (Junaidi dan Jogiyanto, 2010).  

3.2.5. Audit Lag 

Audit lag yaitu jumlah kalender antara tanggal berakhirnya laporan keuangan 

dengan tanggal selesainya pekerjaan lapangan atau dikeluarkannya opini audit. 

Mengukur variable ini dengan menghitung yaitu menggunakan jumlah hari antara akhir 

periode akuntansi sampai laporan audit diterbitkan (Januarti, 2009). 

3.3. Metode Analisis Data 

3.3.1. Model Penelitian 

Model regresi logistik yang digunakan untuk menguji hipotesis pada penelitian ini 

adalah: 

 

Ln 
𝑮𝑪𝑶 

𝟏−𝑮𝑪𝑶
 i,t = α + β1 REP i,t + β2 OP i,t-1 + β3 TEN i,t + β4 ALAG i,t + ε 

 

Keterangan: 

GCO i,t = Opini audit going concern (variabel dummy, 1 jika opini audit going   concern, 0 

jika opini audit non going concern). 

α = Konstanta 



β1-4 =  Koefisien regresi 

REP i,t = Reputasi auditor (KAP) ( variable dummy, dimana1 jika big  four, dan 0 jika 

non big four) 

OP i,t-1 = Opini audit tahun sebelumnya yang diterima oleh perusahaan.( variable 

dummy, 1 jika sebelumnya menerima opini audit going concern, dan 0 jika opini 

audit non going concern ) 

TEN i,t = Jumlah tahun atau lamanya KAP yang sama mengaudit auditte yang sama 

ALAG i,t = Audit lag yaitu jumlah hari antara akhir periode akuntansi sampai 

dikeluarkannya laporan audit. 

ε =  Kesalahan.  

 

3.3.2. Teknik Pengolahan Data 

3.3.2.1. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi 

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

nilai minimum, (Ghozali, 2011). Ukuran-ukuran statistik yang digunakan dalam analisis ini 

adalah rata-rata (mean), nilai maksimum dan minimum, standardeviasi, frekuensi, dan 

persentase. 

3.3.2.2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik (pengujian ekonometrika) ini digunakan untuk memastikan  

bahwa kondisi data yang digunakan dalam penelitian sesuai dengan model analisis yang 

digunakan. Pada penelitian ini uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas dan 

uji multikolinearitas. 

3.3.2.3. Uji Kelayakan Model Regresi Logistik (Goodness of Fit) 

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

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

tiga kriteria pengujian, yaitu Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test, Nagelkerke R 

Square, dan Classification Plot,.  

3.3.2.4. Rasio Kecenderungan (Odds Ratio) 

Odds ratio merupakan probabilitas terjadinya suatu kejadian dibagi dengan 

probabilitas tidak akan terjadinya suatu kejadian (Anderson et al., 2008). Pada penelitian 

ini, y = 1 apabila perusahaan sampel menerima opini audit going concern, y = 0 apabila 



perusahaan tidak menerima opini audit going concern. Odds ratio mengukur dampak 

kenaikan 1 peluang untuk masing-masing variabel independen.  

3.3.2.5. Uji Parsial (Uji Wald) 

 Pengujian secara parsial dilakukan untuk melihat hubungan parsial masing-

masing parameter variabel independen terhadap variabel dependen. Penerimaan dan 

penolakan hipotesis satu sampai dengan empat menggunakan uji wald. Kriteria 

penerimaan dan penolakan hipotesis yaitu sebagai berikut: 

Jika p-value (Sig.) > 0,05, maka H0 tidak dapat ditolak. 

Jika p-value (Sig.) ≤ 0,05, maka H0 ditolak. 

IV. Analisis dan Pembahasan 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian. 

Objek penelitian ini adalah perusahaan perbankan di Indonesia yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan metode purposive sampling, maka sample akhir 

didalam penelitian ini adalah 22 perusahaan perbankan. 

Tabel 4.1. 

Sampel Penelitian 

  (Sumber: hasil olahan peneliti) 

4.2. Statistik Deskriptif  

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum 

mengenai variabel-variabel independen yang akan diuji dalam penelitian ini. Ukuran-

ukuran statistik yang akan digunakan untuk analisi ini adalah nilai rata-rata (mean), 

standar deviasi, serta nilai minimum dan maksimum dari masing-masing variabel 

independen. Berikut  hasil statistik deskriptif penelitian secara keseluruhan 

 

Kriteria Pemilihan Sampel Jumlah 

Perusahaan perbankan yang secara konsisten terdaftar di BEI 

periode 2007-2012 
24 

Laporan Tahunan tidak lengkap (2) 

Sampel akhir 22 



Tabel 4.2. 

Statistik Deskriptif (132 Observasi) 

 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

REP 132 0 1 ,61 ,490 
OP 132 0 1 ,14 ,352 
TEN 132 1 6 1,87 1,059 
ALAG 132 23 136 69,58 20,282 
Valid N 
(listwise) 

132     

   (Sumber:Output SPSS, diolah) 

Pada tabel 4.4 dan tabel 4.5 dapat menunjukkan perbandingan statistik deskriptif 

antara sampel yang menerima opini audit going concern dengan sampel yang tidak 

menerima opini audit going concern.  

Tabel 4.3. 

Statistik Deskriptif (17 Observasi = GCO) 

 

 

 

 

(Sumber:Output SPSS, diolah) 

 

 

 

 

 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

REP 17 0 1 ,35 ,493 
OP 17 0 1 ,94 ,243 
TEN 17 1 6 2,18 1,551 
ALAG 17 46 136 80,12 29,962 
Valid N 
(listwise) 

17     



Tabel 4.4. 

Statistik Deskriptif (115 Observasi = NGCO) 

 

 

(Sumber:Output SPSS, diolah) 

4.3. Uji Asumsi Klasik 

4.3.1.  Uji Normalitas 

Dari tabel 4.6. di bawah ini, nilai p-value ALAG yaitu sebesar 0,071. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa variabel ALAG terdistribusi secara normal, dikarenakan nilai p-value 

(sig) 0,071 > α 0,05. 

Tabel 4.5. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2. Uji Multikolonieritas 

 

 

 

 N Minimum 
Maximu

m 
Mean 

Std. 
Deviation 

REP 115 0 1 ,64 ,481 
OP 115 0 1 ,03 ,160 
TEN 115 1 5 1,81 ,963 
ALAG 115 23 114 68,03 18,103 
Valid N 
(listwise) 

115     

 ALAG 

N 132 

Normal Parametersa,b 
Mean 69,58 
Std. 
Deviation 

20,282 

Most Extreme Differences 
Absolute ,112 
Positive ,096 
Negative -,112 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,291 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,071 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 



Tabel 4.6. 

Uji Multikolonieritas 

 

 

 

 

 

(Sumber: Output SPSS,  diolah) 

Berdasarkan tabel Correlation Matrix pada tabel 4.7. di atas, menunjukkan bahwa 

nilai correlation matrix antar variabel independen jauh dari angka 1, maka tidak terdapat 

hubungan multikolnieritas yang kuat antara variabel independen satu dengan variabel 

independen lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah 

multikolonieritas di dalam model regresi tersebut. 

4.4. Analisis Regresi Logistik. 

Regresi logistik dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh 

variabel independen yaitu reputasi auditor, opini audit tahun sebelumnya, Audit client 

tenure, dan Audit lag terhadap probabilitas diterimanya opini audit going concern yang 

merupakan variabel dummy dengan dua kriteria. Berikut hasil analisis regresi logistik : 

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

Uji kelayakan model regresi logistik dilakukan dengan tiga pengujian yaitu Hosmer 

and Lemeshow’s Goodnes of Fit Test, Classification Plot, dan Negelkerke R square. 

Hasil dari uji kelayakan model regresi logistik terseut adalah sebagai berikut:  

4.4.1.1. Hosmer dan Lemeshow Test 

Tabel 4.7. 

Hosmer and Lemeshow Test 

 

 

 

(Sumber: Output SPSS,  diolah) 

 REP OP TEN ALAG 

 

REP 1,000 ,397 -,345 ,592 

OP ,397 1,000 -,279 -,018 

TEN -,345 -,279 1,000 ,095 

ALAG ,592 -,018 ,095 1,000 

Step Chi-square Df Sig. 

1 12,297 8 ,138 



Berdasarkan tabel di atas, nilai Chi-Square hitung yaitu sebesar 12,297 dan nilai 

p-value (sig) sebesar 0,138. Nilai Chi-Square tabel pada tingkat signifikansi dan derajat 

bebas (df) sebesar jumlah parameter model regresi yaitu df = 8 diperoleh sebesar 15,507. 

Berdasarkan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis, Chi-Square hitung (12,297) < 

Chi-Square tabel (15,507), maka dinyatakan H0 tidak dapat ditolak. Dilihat juga dari p-

value (sig.) yaitu 0,1389 > 0,05 sehingga dapat dikatakan H0 tidak dapat ditolak. 

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa  model regresi fit dengan data 

atau dengan kata lain mampu menjelaskan pengaruh REP, OP, TEN, ALAG terhadap 

probabilitas diterimanya opini audit going concern (GCO). 

4.4.1.2. Classification Plot 

Tabel 4.8. 

Classification Plot 

 

Classification plot di atas digunakan untuk menilai kecocokan model dengan 

regresi logistik terhadap data melalui besarnya ketepatan klasifikasi data observasi 

terhadap prediksi.  Dilihat dari tabel 4.10 di atas, persentase keseluruan pengklasifikasian 

cukup besar yaitu 97,% dimana mendekati 100%, sehingga dapat ditarik kesimpulan 

bahwa model regresi logistik cukup fit dengan data. 

4.4.1.3. Negelkerke’s R Square 

Tabel 4.9. 

Negelkerke’s R Square 

Observed 

Predicted 

GCO Percentage 
Correct NGCO GCO 

Step 1 

GCO 
NGCO 112 3 97,4 

GCO 1 16 94,1 

Overall 
Percentage 

  97,0 

(Sumber : Output SPSS, diolah) 

Step -2 Log 
likelihood 

Cox & Snell R 
Square 

Nagelkerke R 
Square 

1 27,893a ,427 ,796 



Pengujian ini dilakukan untuk menunjukkan seberapa besar keseluruhan variabel 

independen mampu menjelaskan variabel dependen yang ada didalam model regresi 

logistik. Berdasarkan pada tabel 4.11. Nilai Negelkerke R-Square sebesar 79,6%, maka 

variasi probabilitas penerimaan opini audit going concern mampu dijelaskan oleh 

keseluruhan variabel independen didalam model regresi logistik tersebut. Sisanya 20,4% 

dijelaskan oleh variabel independen lain di luar model, antara lain seperti disclosure, 

opinion shopping dan lain-lain. 

4.4.2. Interpretasi Model Regresi Logistik  

Model regresi logistik dapat dibentuk menggunakan besaran nilai parameter-

parameter regresi logistik dan selanjutnya diinterpretasikan melalui rasio kecenderungan 

(odds ratio). Model regresi logistik dapat dibentuk berdasarkan hasil dari tabel dibawah 

ini, yatu sebagai berikut: 

Tabel 4.10. 

Hasil Estimasi Parameter Regresi Logistik 

 

 

 

 

 

(Sumber : Output SPSS, diolah) 

 

Ln (p/1-p) = -5,135 + 0,364 REP + 6,515 OP +  0,052 TEN + 0,001 ALAG 

 

4.5. Uji Parsial (Uji Wald) 

Uji wald atau uji signifikansi parsial dilakukan untuk melihat hubungan parsial 

masing-masing parameter variabel independen terhadap variabel dependen. Parameter 

pada uji wald dapat dilihat dalam tabel Variabel in the Equation, yaitu sebagai berikut : 

 

 

 B Exp(B) 

Step 1a 

REP ,364 1,439 

OP 6,515 675,008 

TEN ,052 1,054 

ALAG ,001 1,001 

Constant -5,135 ,006 



Tabel 4.11. 

Hasil Uji Wald 

                                         Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. 

Step 1a 

REP ,364 1,746 ,043 1 ,835 

OP 6,515 1,376 22,422 1 ,000 

TEN ,052 ,493 ,011 1 ,915 

ALAG ,001 ,030 ,001 1 ,974 

Constant -5,135 3,187 2,596 1 ,107 

 

Hipotesis 1  

 Dari tabel Variables in the Equation  pada tabel 4.13.  REP memiliki nilai p-

value (sig) sebesar 0,835, sedangkan α sebesar 0,05. Maka H0 tidak dapat ditolak 

dikarenakan p-value (sig) 0,835 > α 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

reputasi auditor yaitu baik auditor Big 4 maupun  non Big 4 tidak mempengaruhi 

penerimaan opini audit going concern pada bank secara signifikan. 

Hipotesis 2 

Pada tabel 4.13 menunjukkan bahwa OP memiliki p-value (sig) sebesar 0,000. Hal 

ini berarti p-value 0,000 < α 0,05  dan nilai B = 0,364 memiliki arti bahwa hasil statistik 

memiliki arah positif, maka menunjukkan bahwa H02 ditolak atau dengan kata lain 

hipotesis 2 tidak dapat ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel opini auditor 

tahun sebelumnya mempengaruhi penerimaan opini audit going concern pada bank di 

tahun berjalan secara positif dan signifikan.  

Hipotesis 3  

Pada tabel 4.13. menunjukkan hasil bahwa TEN p-value (sig) 0,915. Dimana nilai 

p-value (sig) 0,915 > α 0,05 maka H0 tidak dapat ditolak. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis 3 ini ditolak. Variabel tenure yaitu lama perikatan auditor dengan auditee 

tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern pada bank.  

 



Hipotesis 4 

Pada tabel 4.13 menunjukkan hasil uji variabel secara parsial, ALAG memiliki nilai 

p-value (sig) 0,974.  Ketika nilai p-value (sig) 0,974 > α 0,05 dan nilai B = ,001 

menunjukkan bahwa variabel memiliki arah yang positif, maka H0 tidak dapat ditolak 

walaupun arah hasil statistik sama dengan yang dihipotesiskan yaitu positif. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa variabel ALAG yaitu jumlah hari antara dikeluarkannya laporan 

keuangan oleh manajemen sampai dengan dikeluarkannya laporan auditor independen 

oleh auditor tidak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan opini audit going 

concern pada bank, dengan kata lain hipotesis 4 ini ditolak. 

4.6. Implikasi Manajerial 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa opini audit tahun sebelumnya menjadi 

salah satu faktor untuk memperkirakan opini apakah yang akan diterima perusahaan pada 

tahun berjalan. Perusahaan yang mendapatkan opini audit going concern pada tahun 

sebelumnya, maka kecenderungan mendapatkan opini audit going concern kembali 

ditahun berjalan cukup besar. 

Hal yang perlu dilakukan oleh perusahaan ketika terdapat kesangsian besar 

mengenai kemampuan dalam mempertahankan usahanya adalah membuat rencana 

manajemen terkait dalam menghadapi dampak dari kondisi tersebut. Rencana 

manajemen tersebut harus dapat secara efektif dilaksanakan, serta mampu mengurangi 

dampak negatif merugikan akibat kondisi tersebut dalam jangka waktu yang pantas. Salah 

satu rencana manajemen yang dapat dipertimbangkan oleh auditor yaitu meningkatkan 

kondisi keuangan perusahaan secara signifikan, seperti rencana manajemen untuk 

menaikkan atau menambah modal pemilik. Sebab auditor mempertimbangkan rencana 

manajemen dalam menghadapi kondisi dan dampak kelangsungan usahanya sebagai 

bahan dalam hal memberikan opini going concern atau tidak. 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. SIMPULAN 

Penelitian ini dilakukan dengan sasaran untuk mengungkapkan Pengaruh Faktor-

Faktor Non Keuangan seperti Reputasi Auditor, Opini Audit Tahun Sebelumnya, Audit-

Client Tenure, dan Audit lag Terhadap Penerimaan Opini Audit going concern pada 



Perusahaan Perbankan di Indonesia yang go public pada tahun 2007-2012. Hasil yang 

diperoleh dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hanya variable opini audit tahun 

sebelumnya saya yang signifikan, sedangkan 3 lainnya (reputasi auditor, audit client 

tenure, dan audit lag) tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. 

Opini audit tahun sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan 

opini audit going concern pada bank. Hal ini disebabkan butuh jangka waktu yang tidak 

singkat untuk memperbaiki kinerja perusahaan yang mengalami permasalahan 

keberlangsungan hidupnya. Sehingga kemungkinan besar auditor akan mengeluarkan 

opini audit going concern pada tahun berjalan.  

 

5.2. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian ini, adapun saran-saran yang dapat penulis 

sampaikan, yaitu ketika investor akan menanamkan modal nya atau berinvestasi di suatu 

bank perlu memperhatikan opini audit going concern tahun sebelumnya sebagai bahan 

pertimbangan atau informasi untuk mengetahui kelangsungan usahanya. Serta, Bank 

yang mendapatkan opini audit going concern harus memiliki rencana strategis  

manajemen dalam menghadapi hal tersebut agar terhindar dari opini audit going concern 

di tahun selanjutnya. Auditor sangat mempertimbangkan rencana manajemen, apakah 

rencana manajemen dapat secara efektif dilakukan dan mampu mengurangi dampak 

negatif akibat kondisi tersebut dalam jangka waktu yang pantas. Adapun saran bagi 

peneliti selanjutnya Sebaiknya penelitian selanjutnya menggunakan proksi selain proksi 

KAP big 4 dan KAP non-big 4, seperti spesialisasi auditor industry dan perlu ditambahkan 

variabel independen lain yang mungkin berpengaruh terhadap penerimaan opini audit 

going concernantara lain seperti disclosure, opinion shopping, faktor-faktor keuangan, dan 

lain lain. 
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