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ABSTRACT

This paper describes the influence of tenure, audit size, financial condition, and the size
of the client company on a going concern audit opinion. Audit opinion issued by the auditor is
expected by users of the quality of information, because as the basis for investment decisions.
Going concern audit opinion is an opinion issued by auditors to ascertain whether the company
can maintain its existence. These studies on the factors that affect the audit opinion has been
carried out both overseas and in Indonesia. This study was taken because in the previous
research there are still differences between each other and there are a differences between the
result of previous research with existing theory.
The sample of this research are listed companies in Mining Industry in Indonesia Stock
Exchange in the year of 2007-2012. This study uses 12 sample firms in Mining Industry in
Indonesia Stock Exchange in 2007-2012. The type of data is secondary data, while data analysis
method used was logit regression.
The results of this study indicate that the tenure, audit size, financial condition, and the
size of the client company together provide a significant positive effect on stock prices of listed
companies in Mining Industry in Indonesia Stock Exchange in the period 2007-2012. The partial
effect of audit size each have a positive and significant effect on going concern audit opinion. of
listed companies in Mining Industry in Indonesia Stock Exchange in the period 2007-2012. The
financial condition influences negatively and significant toward going concern audit opinion.
However tenure and the size of the client company each have a positive and no significant effect
of listed companies in Mining Industry in IDX in the year of 2007-2012.
Keywords: tenure, audit size, financial condition, and the size of the client company, going
concern audit opinion.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Penelitian
“Laporan

keuangan

merupakan

sarana

utama

dimana

perusahaan

mengkomunikasikan informasi keuangan kepada orang-orang (komunitas) luar” (Kieso,
Weygandt, dan Warfield, 2011: 5). Pengguna informasi laporan keuangan ataupun pihak
prinsipal membutuhkan laporan keuangan perusahaan yang dapat diandalkan dan
berkualitas, sehingga pihak manajemen dituntut untuk bertanggung jawab atas kegiatan
operasional perusahaan melalui informasi laporan keuangan perusahaan. Pada
permasalahan ini, pihak ketiga sangat dibutuhkan dalam menengahi kedua belah pihak.
Pihak ketiga merupakan pihak yang dapat menengahi antara pihak prinsipal dengan pihak
manajemen, agar tidak terjadi gap. Pihak ketiga yang dimaksud adalah auditor eksternal
(Kantor Akuntan Publik). Auditor eksternal bertanggung jawab mengaudit laporan
keuangan perusahaan secara independen dengan memberikan opini audit. Hal ini sesuai
dengan pernyataan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) SA Seksi 110 paragraf 1
IAPI (2011), auditor bertanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan audit
untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas
dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Arens,
Elder, dan Beasley (2012: 27) berpendapat bahwa audit laporan keuangan diharapkan
dapat mengurangi risiko informasi dan memperbaiki pengambilan keputusan. Hal ini
dilakukan, untuk meyakinkan para pengguna informasi akuntansi mengenai laporan
keuangan suatu perusahaan.

PENGARUH MASA..., Waskitho Adhikumoro, Ak.-IBS, 2013

Opini audit merupakan hal yang harus dipertanggungjawabkan oleh auditor
(Kantor Akuntan Publik), karena hal tersebut berdampak pada pengguna laporan
keuangan. Banyak kasus yang terjadi pada perusahaan besar terkait pemberian opini audit
yang diberikan oleh auditor. Kasus besar tersebut diantaranya seperti, Enron, WorldCom,
dan Lehman Brothers di Amerika Serikat. Enron merupakan perusahaan yang bergerak di
bidang energi, sedangkan WorldCom merupakan perusahaan telekomunikasi yang besar
di Amerika Serikat. Pada peristiwa Enron dan WorldCom, Weiss (2002) berpendapat
bahwa terkait skandal Enron dan WorldCom terdapat 228 perusahaan publik yang
mengalami kebangkrutan pada tahun 2002. Enron, WorldCom, dan 94 perusahaan
lainnya pada saat itu diaudit oleh KAP Arthur Andersen. KAP Arthur Andersen
memberikan opini wajar tanpa pengecualian pada Enron, WorldCom, dan 94 perusahaan
lainnya sebelum terjadinya kebangkrutan, sehingga KAP Arthur Andersen tersebut
dinyatakan lalai dalam memberikan opini audit. Akibatnya, perusahaan KAP (Kantor
Akuntan Publik) Arthur Andersen yang termasuk kategori Big-5 juga berhenti beroperasi.
Pada tahun 2008, perusahaan Lehman Brothers terbukti melakukan manipulasi keuangan
(window dressing) dalam menyembunyikan ketergantungan pinjaman. Kasus ini
melibatkan salah satu KAP Big-4, yaitu Ernst & Young yang saat itu menangani Lehman
Brothers. Ernst & Young melakukan kelalaian dalam mengeluarkan opini audit, sebab
Ernst & Young mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian pada perusahaan Lehman
Brothers sebelum terjadi kebangkrutan.
Industri pertambangan merupakan industri yang hasil produksinya berasal dari
sumber daya alam terbatas. Adanya keterbatasan sunber daya alam, tentunya berkaitan
dengan kelangsungan hidup (going concern) suatu perusahaan. Pada industri
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pertambangan di Indonesia terdapat beberapa kasus tindak korupsi yang berhubungan
dengan pengawasan audit. Korupsi industri minyak dan gas (migas) yang disinyalir telah
menyentuh ke sektor ekstraktif (hulu). Berdasarkan laporan audit Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) semester II, Indonesia Corruption Wacth (ICW) mencatat keuangan
negara dirugikan sebesar Rp. 345,996 triliun dari sektor ini sejak 2000-2008.
“Kekurangan penerimaan dari sektor ekstraktif (hulu) berlangsung terus-menerus tiap
tahunnya. Setiap tahun negara mengalami kerugian sebesar Rp. 38,4 triliun” (Ilyas,
2009). Kasus yang terjadi pada industri pertambangan ini juga terkait dengan cost
recovery. Cost recovery merupakan suatu biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah atas
hasil kerja investor untuk membuka lahan produksi migas, jika memenuhi standar
produksi yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada sistem cost recovery, sebelum
dibelanjakan terlebih dahulu dikontrol dengan mekanisme pre audit, during audit dan
post audit. Indikasi adanya korupsi industri minyak dan gas (migas) berasal dari praktik
mark-up dana cost recovery (CR) migas, sehingga mengurangi bagian penerimaan
negara, seperti pengadaan peralatan, pembebanan biaya pemasaran, serta pertukaran
minyak dan gas.
"Total kerugian akibat CR hingga semester II 2008 sebesar Rp 50,655 triliun.
Misalnya, dari pertukaran minyak mentah dengan gas pada CPI dan COPI grissik
(2004-2007) negara rugi 45,4 juta dollar AS. Sedangkan dari batu bara, ICW
mencatat setidaknya terjadi 42 kasus kekurangan penerimaan negara sebesar Rp.
2,5 triliun dan 775,57 juta dollar AS”(Ilyas, 2009).
Salah satu perusahaan yang melakukan mark-up dana cost recovery adalah perusahaan
PT. Chevron Pacific Indonesia. “PT. Chevron Pacific Indonesia menyewa tenaga yang
tidak berkompeten dalam bidang bioremediasi dengan menggelembungkan anggaran”
(Nirwanto, 2012). Menurut Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nirwanto, PT. Chevron
Pacific Indonesia terlibat tindak pidana korupsi biaya proyek bioremediasi sebesar USD
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270 juta, setara dengan Rp. 2,43 triliun dalam kurun waktu 2003-2011 di wilayah Duri,
Riau.
Berdasarkan kasus-kasus yang telah dijelaskan di atas berkaitan dengan opini
audit kelangsungan hidup (going concern) perusahaan, maka penulis akan menjelaskan
mengenai kelangsungan hidup (going concern) perusahaan beserta opini audit going
concern. Kelangsungan hidup (going concern) suatu perusahaan merupakan salah satu
indikator penilaian, apakah perusahaan tersebut baik atau tidak dalam menjalankan
usahanya. Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) SA Seksi 341
paragraf 1 IAPI (2011), going concern adalah kesangsian tentang kemampuan entitas
untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Asumsi going concern merupakan
anggapan bahwa suatu badan usaha dianggap mampu mempertahankan kegiatan
usahanya dalam jangka waktu yang lama dan tidak akan dilikuidasi dalam jangka waktu
dekat. “Tujuan audit bukan untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan, auditor
hanya memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi apakah perusahaan mempunyai
kemungkinan dalam melangsungkan kehidupan hidup (going concern) perusahaan”
(Arens, Elder, dan Beasley, 2012: 72). Opini audit going concern akan berguna untuk
pemakai laporan keuangan (stakeholder) khususnya investor mengenai kelangsungan
hidup suatu perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa para pemakai laporan keuangan
membutuhkan opini audit going concern yang berkualitas untuk membuat keputusan
yang tepat dalam berinvestasi. Pada saat seorang investor akan melakukan investasi,
mereka perlu mengetahui kondisi keuangan perusahaan, terutama yang menyangkut
tentang kelangsungan hidup (going concern) perusahaan tersebut. Para stakeholder
merasa bahwa benar atau tidaknya kelangsungan hidup (going concern) perusahaan
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tergantung pada opini audit going concern yang dikeluarkan oleh auditor. Menurut SA
Seksi 341 paragraf 2 IAPI (2011), auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah
terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan
kelangsungan hidupnya dalam periode waktu pantas, tidak lebih dari satu tahun sejak
tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit. Berdasarkan penjelasan ini, auditor
merupakan pihak yang turut bertanggung jawab atas segala opini yang dikeluarkannya
kepada perusahaan. Agoes (2012: 90-93) menyatakan bahwa opini audit going concern
terdiri dari empat klasifikasi, yaitu opini audit going concern wajar tanpa pengecualian
dengan paragraf penjelas, opini audit going concern wajar dengan pengecualian, opini
audit going concern tidak wajar (adverse), dan opini audit going concern tidak
memberikan pendapat (diclaimer). Berdasarkan kajian di atas, opini audit going concern
dapat dilakukan dengan melihat faktor-faktor sebagai berikut, seperti masa penugasan
audit, ukuran KAP, kondisi keuangan, dan ukuran perusahaan.
Masa penugasan audit (auditor client tenure) diindikasikan berpengaruh terhadap
opini audit going concern. Lamanya hubungan KAP dengan klien diduga dapat
menyebabkan berkurangnya independensi pada KAP. Carey dan Simnett (2006)
menyatakan bahwa tingginya tingkat kepuasan, kurangnya inovasi, kurang kuatnya
prosedur audit, dan munculnya percaya diri berlebihan terhadap klien cenderung muncul
ketika auditor mempunyai hubungan yang lama dengan klien. Hal ini sesuai dengan
pernyataan Januarti (2009), Junaidi dan Hartono (2010), serta AN Muttaqin (2012)
bahwa semakin lama hubungan KAP (auditor) dengan klien, maka semakin kecil
kemungkinan perusahaan untuk mendapatkan opini audit going concern. Pada peraturan
Menteri Keuangan nomor: 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik juga disebutkan
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bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan
oleh KAP paling lama enam tahun buku berturut-turut dan pada seorang akuntan publik
paling lama tiga tahun buku berturut-turut. Aturan ini dibuat untuk tetap menjaga sikap
independensi KAP terhadap klien. Berbeda dengan penelitian Knechel dan Vanstraelen
(2007) yang tidak menemukan adanya hubungan antara masa penugasan audit dengan
opini audit going concern. Januarti dan Fitrianasari (2008) juga menyatakan bahwa masa
penugasan audit (auditor client tenure) tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit
going concern. Hal ini menunjukkan independensi auditor tidak terpengaruh dengan
terjadinya perikatan yang lama antara auditee dan KAP.
Kantor Akuntan Publik The Big-4 merupakan suatu ukuran untuk mengetahui
ukuran KAP, apakah termasuk kategori besar ataupun kecil. “Perusahaan KAP Big-4
menyediakan kualitas audit yang tinggi, karena KAP Big-4 dapat mendukung program
pelatihan yang lebih, metodologi standar audit yang tinggi, dan banyaknya pilihan
rekomendasi peer review” (Lawrence et al., 2011). Choi et al. (2010) menyatakan bahwa
penggolongan KAP besar adalah KAP yang mempunyai nama besar berskala
internasional (Big-4 auditors), dimana KAP yang besar menyediakan mutu audit yang
lebih tinggi dibanding dengan KAP kecil (Non Big-4 auditors) yang belum mempunyai
reputasi. Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan salah satu faktor yang
mempengaruhi opini audit audit going concern. Hal ini dibuktikan oleh Mutchler et. al.
(1997) yang menemukan bahwa bukti univariate bahwa auditor yang Big-6 lebih
cenderung untuk mengeluarkan opini audit going concern pada perusahaan yang
mengalami kesulitan keuangan dibandingkan auditor pada Non Big-6. Auditor skala besar
dapat menyediakan kualitas audit yang lebih baik dibanding auditor skala kecil, termasuk
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dalam mengungkapkan masalah going concern. Apabila kelangsungan hidup perusahaan
terdapat kesangsian (terancam), maka KAP besar akan memberikan opini audit going
concern pada perusahaan tersebut. Junaidi dan Hartono (2010) menyatakan bahwa
semakin besar skala auditor, maka semakin besar kemungkinan KAP (auditor) untuk
menerbitkan opini audit going concern. Berbeda dengan penelitian Santosa dan Wedari
(2007), Susanto (2009), AN Muttaqin (2012), serta Gusnita, Nur DP, dan Darlis (2013)
yang menyebutkan bahwa ukuran KAP (reputasi auditor) tidak berpengaruh signifikan
terhadap opini audit going concern, sehingga ukuran KAP Big-4 ataupun Non Big-4 tidak
mempengaruhi opini audit going concern yang diberikan kepada kliennya, apakah opini
audit going concern ataupun non going concern. Opini audit going concern diberikan
tergantung kondisi perusahaan dalam jangka waktu ke depan.
Kondisi keuangan perusahaan yang buruk merupakan indikasi terjadinya
kebangkrutan. Kondisi keuangan perusahaan dapat dilihat melalui analisis keuangan
(rasio keuangan) ataupun model prediksi kebangkrutan. Altman (1968) melakukan studi
untuk menemukan suatu model prediksi kebangkrutan dalam beberapa periode sebelum
kebangkrutan benar-benar terjadi. Model prediksi kebangkrutan yang digunakan Altman
(1968) adalah The Altman Model (Z Score Model). Altman (1968) menemukan bahwa
perusahaan dengan profitabilitas serta solvabilitas yang rendah sangat berpotensi
mengalami kebangkrutan. Altman dan McGough (1974) dalam Fanny dan Saputra (2005)
juga menemukan bahwa tingkat prediksi kebangkrutan dengan menggunakan suatu
model prediksi (Z Score Model) mencapai tingkat keakuratan 82%, sehingga penggunaan
model prediksi kebangkrutan (Z Score Model) dapat digunakan sebagai alat bantu auditor
untuk memutuskan kemampuan perusahaan mempertahankan kelangsungan hidupnya.
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Hal ini diakibatkan oleh utang perusahaan yang sudah jauh melebihi asetnya. Ketika
utang perusahaan melebihi jumlah aset, maka akan berdampak pada kinerja keuangan
perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan yang buruk dapat menimbulkan ketidakpastian
mengenai kelangsungan hidup perusahaan. Pada penelitian sebelumnya, Susanto (2009)
serta Gusnita, Nur DP, dan Darlis (2013) menemukan bahwa penggunaan model prediksi
kebangkrutan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan audit opini audit going
concern. Hal ini membuktikan bahwa semakin baik kondisi keuangan perusahaan, maka
semakin kecil kemungkinan KAP memberikan opini audit going concern terhadap
perusahaan klien.
Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang
ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata–rata total penjualan dan rata–rata
total aktiva. McKeown et al. (1991) dalam Santosa dan Wedari (2007) mengatakan
bahwa perusahaan besar cenderung memberikan fee audit yang tinggi daripada yang
diberikan oleh perusahaan kecil. Adanya hubungan mengenai kehilangan fee audit yang
signifikan tersebut, menyebabkan auditor mungkin menjadi ragu untuk mengeluarkan
opini audit going concern pada perusahaan besar. Hal ini menjelaskan bahwa perusahaan
yang besar dianggap dapat mempertahankan kelangsungan usahanya. Pada penelitian
Santosa dan Wedari (2007) serta Gusnita, Nur DP, dan Darlis (2013) menemukan bahwa
size (ukuran perusahaan klien) berpengaruh pada opini going concern. Hal ini
menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar kemampuan
perusahaan tersebut untuk mengatasi kesulitan keuangan yang dihadapi. Auditor akan
menunda untuk mengeluarkan opini audit going concern. Menurut Junaidi dan Hartono
(2010) serta AN Muttaqin (2012) berpendapat bahwa ukuran perusahaan tidak
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berpengaruh signifikan terhadap opini audit going concern, sehingga KAP dalam
melaksanakan auditing tidak terpengaruh terhadap ukuran perusahaan yang mungkin
memberikan fee yang lebih besar dibandingkan perusahaan kecil.
Berdasarkan penelitian opini audit going concern yang dilakukan oleh Santosa
dan Wedari (2007), Januarti (2009), Susanto (2009), Junaidi dan Hartono (2010), AN
Muttaqin (2012), serta Gusnita, Nur DP, dan Darlis (2013) menunjukkan hasil yang
berbeda-beda. Adanya perbedaan hasil penelitian dari penelitian-penelitian sebelumnya
terkait kajian opini audit going concern, maka hal ini mendorong penulis untuk
melakukan penelitian kembali. Adanya kasus Enron, kasus Chevron, dan kasus sektor
pertambangan di Indonesia yang telah dijelaskan di atas, maka objek penelitian ini fokus
pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan
uraian pada latar belakang masalah, maka penelitian ini difokuskan pada permasalahan
mengenai pengaruh masa penugasan audit, ukuran KAP, kondisi keuangan, dan ukuran
perusahaan terhadap opini audit going concern. Penulis memberi judul pada penelitian
kali ini, yaitu “Pengaruh Masa Penugasan Audit, Ukuran KAP, Kondisi Keuangan,
dan Ukuran Perusahaan Terhadap Opini Audit Going Concern (Studi Empiris Pada
Perusahaan Pertambangan Go Public yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 20072012)”.
1.2.

Pembatasan Masalah
Terdapat pembatasan masalah pada penelitian ini, dimana terdapat keterbatasan
peneliti yang mengakibatkan masalah yang telah diidentifikasi tidak dapat diteliti secara
keseluruhan. Pembatasan masalah tersebut dirincikan sebagai berikut :
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1) Penelitian ini menggunakan sektor industri pertambangan yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia.
2) Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan di industri pertambangan pada
periode tahun 2007-2012.
3) Faktor keuangan yang akan diteliti terhadap opini audit going concern adalah kondisi
keuangan, sedangkan faktor non keuangan yang akan diteliti terhadap opini audit
going concern adalah masa penugasan audit, ukuran KAP, dan ukuran perusahaan.
1.3.

Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, penulis merumuskan
masalah sebagai berikut :
1) Apakah masa penugasan audit berpengaruh negatif secara signifikan terhadap opini
audit going concern pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia tahun
2007-2012 ?
2) Apakah ukuran KAP (Kantor Akuntan Publik) berpengaruh positif secara signifikan
terhadap opini audit going concern pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek
Indonesia tahun 2007-2012 ?
3) Apakah kondisi keuangan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap opini audit
going concern pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia pada tahun
2007-2012 ?
4) Apakah ukuran perusahaan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap opini audit
going concern pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia tahun 20072012 ?
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5) Apakah masa penugasan audit, ukuran KAP (Kantor Akuntan Publik), kondisi
keuangan, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan
terhadap opini audit going concern pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek
Indonesia tahun 2007-2012 ?
1.4.

Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini berlandaskan atas perumusan masalah yang telah dipaparkan
di atas, diantaranya :
1) Menguji pengaruh masa penugasan audit terhadap opini audit going concern pada
perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007-2012.
2) Menguji pengaruh ukuran KAP (Kantor Akuntan Publik) terhadap opini audit going
concern pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 20072012.
3) Menguji pengaruh kondisi keuangan terhadap opini audit going concern pada
perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007-2012.
4) Menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap opini audit going concern pada
perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007-2012.
5) Menguji pengaruh masa penugasan audit, ukuran KAP (Kantor Akuntan Publik),
kondisi keuangan, dan ukuran perusahaan terhadap opini audit going concern pada
perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007-2012.

1.5.

Manfaat Penelitian
Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat pada pihak-pihak
terkait diantaranya :
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1) Bagi pihak manajemen, penelitian ini dapat digunakan untuk membuka wawasan
manajemen supaya lebih terbuka mengenai KAP Second Tier atau KAP Non Big-4.
Penelitian ini berguna bagi pihak manajemen untuk membuat keputusan mengenai
penggantian auditor dilakukan guna menciptakan laporan audit yang berkualitas,
sehingga informasinya dapat diandalkan untuk berbagai kepentingan, terutama dalam
pengambilan keputusan.
2) Bagi profesi akuntan publik, penelitian ini dapat digunakan sebagai alat analisis audit
yang dilaksanakan KAP, sehingga KAP dapat lebih meningkatkan kualitas jasa yang
diberikan kepada klien.
3) Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat membantu para investor dalam
mempertimbangkan pengambilan keputusan sehubungan dengan

investasi saham

yang telah atau akan ditanamkan di pasar modal khususnya pada perusahaan
pertambangan.
4) Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
informasi yang berguna untuk penelitian lebih lanjut khususnya mengenai bagaimana
pengaruh masa penugasan audit, ukuran KAP, kondisi keuangan, dan ukuran
perusahaan terhadap opini audit going concern.
1.6.

Sistematika Penelitian
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang penelitian, batasan masalah yang
diteliti, permasalahan yang ingin penulis teliti, tujuan yang ingin penulis capai dari
penelitian ini, manfaat dari penelitian ini serta sistematika penulisan dari penelitian ini.
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BAB II LANDASAN TEORI
Pada bab ini penulis menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan judul
penelitian, penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya,
pengembangan hipotesis, dan kerangka pemikiran.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan untuk menjawab
pertanyaan penelitian yang diajukan, yaitu pemilihan objek penelitian, metode
pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data yang akan
diteliti.
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, serta proses
pengolahan data, hasil temuan, dan analisis atau pembahasan hasil penelitian terhadap
kualitas audit melalui proksi opini audit going concern.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini membahas mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah
dilakukan dan memberikan saran-saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan
untuk penelitian selanjutnya.
DAFTAR PUSTAKA
Pada daftar pustaka ini penulis menguraikan referensi-referensi diantaranya
berupa buku, jurnal, skripsi, maupun bahan seminar yang menjadi rujukan dalam
penelitian ini.
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BAB II
LANDASAN TEORITIS

2.1.

Tinjauan Pustaka

2.1.1. Landasan Teori
2.1.1.1. Auditing
“Audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk
menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria
yang telah ditetapkan” (Arens, Elder, dan Beasley, 2012: 24). Audit merupakan salah satu
bentuk atestasi. “Atestasi merupakan suatu komunikasi expert mengenai kesimpulan
tentang reabilitas dari pernyattan seseorang” (Agoes, 2012: 2). Menurut SPAP SA Seksi
110 paragraf 1 IAPI (2011),
“Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya
adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang
material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai
dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia”.
Ada perbedaan antara audit dengan akuntansi. Definisi akuntansi menurut AICPA
(American Institute of Certified Public Accountans), yaitu seni dari pencatatan,
penggolongan, dan peringkasan dengan suatu cara tertentu dan dalam nilai uang terhadap
kejadian atau transaksi yang paling sedikit atau sebagian bersifat keuangan dan
penafsiran terhadap hasil-hasilnya. Para akuntan diwajibkan memiliki pemahaman yang
mendalam atas prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang menjadi dasar penyiapan informasi
akuntansi untuk menyediakan informasi yang relevan, sedangkan pengauditan merupakan
pihak yang memeriksa kebenaran laporan akuntansi yang dibuat oleh para akuntan,
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apakah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Ada beberapa karateristik yang
umumnya terdapat dalam definisi auditing, antara lain :
1) Informasi dan Kriteria yang Telah Ditetapkan
Pada saat melakukan audit, harus tersedia informasi dalam bentuk yang dapat
diverifikasi dan beberapa standar yang dapat digunakan auditor untuk mengevaluasi
informasi tersebut. Kriteria untuk mengevaluasi informasi juga bervariasi, tergantung
pada informasi yang sedang diaudit. Semenjak tahun 2012, kriteria yang ditetapkan
pada prinsip akuntansi berubah dari Generally Accepted Accounting Principles
(GAAP) menjadi International Financial Reporting Standards (IFRS). Pada tahun
2012, aturan (kriteria) akuntansi yang berlaku di Indonesia berubah menjadi
Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) revisi tahun 2012 untuk perusahaan besar dan
public company, serta Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) untuk perusahaan
kecil dan menengah. Semenjak berlakunya IFRS, standar auditing internasional yang
berlaku adalah Internasional Auditing Standard (IAS). “Di Indonesia, untuk audit
perusahaan kecil dan menengah standar auditnya adalah Panduan Audit Bisnis Kecil
(PABK), sedangkan untuk audit perusahaan besar dan public company adalah SPAP
yang telah direvisi (2011) dan IAS” (Agoes, 2012: 6).
2) Mengumpulkan dan Mengevaluasi Bukti
“Bukti adalah setiap informasi yang digunakan auditor untuk menentukan apakah
informasi yang diaudit dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan”
(Arens, Elder, dan Beasley, 2012: 24). Menurut SPAP SA Seksi 326 paragraf 15
IAPI (2011) bukti audit dinyatakan bahwa bukti yang mendukung laporan keuangan
terdiri dari data akuntansi dan semua informasi penguat yang tersedia bagi auditor.
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Berdasarkan SPAP SA Seksi 326 paragraf 16 IAPI (2011), data akuntansi yang
dimaksud adalah :
“Jurnal, buku besar dan buku pembantu, dan buku pedoman akuntansi yang
berkaitan, serta catatan seperti lembaran kerja (work sheet) dan spread sheet yang
mendukung alokasi biaya, perhitungan, dan rekonsiliasi keseluruhannya
merupakan bukti yang mendukung laporan keuangan”.
Menurut SPAP SA Seksi 326 paragraf 17 IAPI (2011),
“Bukti audit penguat meliputi baik informasi tertulis maupun elektronik, seperti
cek; catatan electronic fund transfers; faktur; surat kontrak; notulen rapat;
konfirmasi dan representasi tertulis dari pihak yang mengetahui; informasi yang
diperoleh auditor melalui permintaan keterangan, pengamatan, inspeksi dan
pemeriksaan fisik; serta informasi lain yang dikembangkan oleh atau tersedia bagi
auditor yang memungkinkannya menarik kesimpulan berdasarkan alasan yang
kuat”.
Auditor harus memperoleh bukti dengan berkualitas dan jumlah yang mencukupi
untuk memenuhi tujuan audit. Auditor harus menentukan jenis dan jumlah bukti
yang diperlukan serta mengevaluasi apakah informasi itu sesuai dengan kriteria yang
telah ditetapkan.
3) Kompeten dan Independen
“Auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan dan
harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan
guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti tersebut” (Arens,
Elder, dan Beasley, 2012: 25). Setiap auditor wajib memiliki sikap mental yang
independen. Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) SA Seksi 110
paragraf 4 IAPI (2011) menyatakan bahwa persyaratan profesional yang dituntut dari
auditor independen adalah orang yang memiliki pendidikan dan berpengalaman
sebagai

auditor

independen.

Para

auditor

wajib

mempertahankan

tingkat

independensi yang tinggi untuk menjaga kepercayaan para pemakai yang
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mengandalkan laporan mereka. “Auditor (Akuntan Publik) harus independen, dalam
arti, sebagai pihak diluar perusahaan yang diperiksa, tidak boleh mempunyai
kepentingan tertentu di dalam perusahaan tersebut” (Agoes, 2012: 5). Pada saat
auditor ini menerima fee dari perusahaan, mereka diwajibkan independen dalam
melakukan audit yang dapat diandalkan oleh para pemakai laporan keuangan.
4) Pelaporan
“Tahap terakhir dalam proses audit adalah menyiapkan laporan audit, yang
menyampaikan temuan-temuan auditor kepada pemakai laporan keuangan” (Arens,
Elder, dan Beasley, 2012: 25). Laporan keuangan memiliki sifat yang berbeda-beda,
tetapi semuanya harus memberitahukan kepada para pembaca tentang derajat
kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Laporan juga
memiliki bentuk yang berbeda dan bervariasi, mulai dari jenis teknis yang biasanya
dikaitkan dengan audit laporan keuangan sampai laporan lisan yang sederhana dalam
audit operasional.
2.1.1.2. Jenis – Jenis Audit
2.1.1.2.1. Audit Operasional
“Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari
prosedur dan metode operasi organisasi” (Arens, Elder, dan Beasley, 2012: 33). Audit
operasional dilakukan dengan cara mengevaluasi secara objektif apakah efisiensi dan
efektivitas operasi sudah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Audit operasional
dalam pelaksanaannya jauh lebih sulit daripada audit ketaatan dan audit laporan
keuangan. Penetapan kriteria untuk mengevaluasi informasi dalam audit operasional juga
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bersifat sangat subjektif, sehingga ada anggapan bahwa audit operasional lebih
menyerupai konsultasi manajemen daripada pekerjaan audit.
Pada audit operasional, review yang dilakukan tidak terbatas pada akuntansi,
tetapi dapat mencakup evaluasi atas struktur organisasi, operasional komputer, metode
produksi, pemasaran, dan semua bidang lain dimana auditor menguasainya. Banyaknya
bidang mengenai efektivitas operasional yang dapat dievaluasi, tidak mungkin
menggambarkan karakteristik pelaksanaan audit operasional. Pada akhir audit
operasional, manajemen biasanya mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki sisi
keefektifan dan keefisienan operasinal. Sebagai contoh, auditor mungkin mengevaluasi
efisiensi dan akurasi pemrosesan transaksi penggajian dengan sistem komputer yang baru
dipasang.
2.1.1.2.2. Audit Ketaatan
“Audit ketaatan dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit telah
mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang
lebih tinggi” (Arens, Elder, dan Beasley, 2012: 34). Contohnya, audit ketaatan pada suatu
perusahaan tertutup, yaitu menentukan apakah personil akuntansi mengikuti prosedur
yang telah ditentukan oleh pengawas perusahaan. Banyak organisasi swasta dan nirlaba
telah menetapkan kebijakan, perjanjian kontraktual, dan persyaratan legal yang mungkin
memerlukan audit ketaatan.
Hasil dari audit ketaatan biasanya dilaporkan kepada manajemen, bukan kepada
pengguna luar. Hal ini dilakukan, karena manajemen adalah kelompok utama yang
berkepentingan dengan tingkat ketaatan terhadap prosedur yang telah ditetapkan,
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sehimgga sebagian besar pekerjaan jenis audit ketaatan sering dilakukan oleh auditor
yang bekerja pada unit organisasi itu.
2.1.1.2.3. Audit Laporan Keuangan
“Audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan
(informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu” (Arens,
Elder, dan Beasley, 2012: 34). Kriteria yang berlaku pada laporan keuangan adalah sesuai
International Financial Reporting Standards (IFRS), PSAK, ataupun ETAP. Auditor
mungkin saja melakukan audit atas laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan
akuntansi dasar kas atau beberapa dasar lainnya yang cocok untuk organisasi tersebut.
Pada saat menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar sesuai
dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Auditor mengumpulkan bukti untuk
menetapkan apakah laporan keuangan itu mengandung salah saji dalam pelaporannya
atau tidak.
Agoes (2012: 5) menyatakan bahwa auditor (Akuntan Publik) tidak dapat
menyatakan bahwa laporan keuangan itu benar, karena pemeriksaannya dilakukan secara
sampling (test basis). Hal ini dapat saja terjadi, karena terdapat kesalahan dalam laporan
keuangan, tetapi jumlahnya tidak material (kecil atau immaterial), sehingga tidak
mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Auditor harus
memahami entitas dan lingkungan perusahaan secara mendalam. Pemahaman ini
mencakup pengetahuan tentang industri klien seperti, pemasok, pelanggan, dan kreditor.
Auditor juga mempertimbangkan strategi dan proses bisnis klien serta faktor-faktor
keberhasilan yang sangat penting. Analisis ini membantu auditor mengidentifikasi risiko-
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risiko yang berkaitan dengan strategi klien, yang mungkin mempengaruhi apakah laporan
keuangan disajikan secara wajar.
2.1.1.3. Standar Auditing
Standar audit merupakan pedoman umum untuk membantu auditor memenuhi
tanggung jawab profesinya dalam pengauditan atas laporan keuangan historis. Standar ini
mencakup

pertimbangan

mengenai

kualitas

profesional,

seperti

kompetensi,

independensi, persyaratan pelaporan, dan bukti. Pedoman audit ini terdiri dari 10 standar
audit yang berlaku umum yang disusun oleh IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia)
dan dikembangkan oleh DSPAP (Dewan Standar Profesional Akuntan Publik).
Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) SA Seksi 150 paragraf 2 IAPI
(2011), standar audit yang berlaku umum itu terbagi sepuluh standar. Kesepuluh standar
audit yang berlaku umum dibagi menjadi 3 kategori, diantaranya sebagai berikut:
1) Standar Umum
Standar ini menekankan pada pentingnya kualitas pribadi yang harus dimiliki auditor,
yaitu diantaranya :
a) Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan
pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
b) Semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental
harus dipertahankan oleh auditor.
c) Pada pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan
kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

PENGARUH MASA..., Waskitho Adhikumoro, Ak.-IBS, 2013

2) Standar Pekerjaan Lapangan
Standar ini menyangkut pengumpulan bukti dan aktivitas lain selama pelaksanaan
audit yang sebenarnya, yaitu diantaranya :
a) Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus
disupervisi dengan seharusnya.
b) Pemahaman

memadai

atas

pengendalian

intern

harus

diperoleh

untuk

merencanakan audit, menentukan sifat, waktu, dan lingkup pengujian yang akan
dilakukan.
c) Bukti audit yang kompeten harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan,
permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan
pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.
3) Standar Pelaporan
Standar pelaporan mensyaratkan bahwa laporan auditor harus menyatakan apakah
laporan keuangan telah disajikan sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum
dan juga mengidentifikasi keadaan, dimana prinsip akuntansi yang berlaku umum
tidak diterapkan secara konsisten dalam tahun berjalan dibandingkan dengan tahun
sebelumnya. Keempat standar pelaporan mengharuskan auditor menyiapkan laporan
mengenai laporan keuangan secara keseluruhan termasuk pengungkapan informatif,
diantaranya :
a) Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai
dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
b) Laporan

auditor

harus

menunjukkan

atau

menyatakan,

jika

ada,

ketidakkonsistenan pada penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan
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keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi
tersebut dalam periode sebelumnya.
c) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai,
kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
d) Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan
keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak
dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka
alasannya harus

dinyatakan. Nama auditor harus dikaitkan dengan laporan

keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat
pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang
dipikul oleh auditor.
2.1.1.4. Opini Audit
Pada saat melakukan penugasan umum, auditor ditugasi memberikan opini atas
laporan keuangan perusahaan. Opini auditor terletak pada paragraf ketiga dalam laporan
auditor. Opini auditor merupakan sumber informasi bagi pihak luar perusahaan sebagai
pedoman untuk pengambilan keputusan. Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2012: 6876), ada lima jenis opini audit antara lain sebagai berikut:
1) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion)
Pendapat ini menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam
semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di
Indonesia. Laporan audit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian diterbitkan oleh
auditor dalam kondisi:
a) Semua laporan keuangan (neraca, laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan
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laporan arus kas) telah lengkap,
b) Semua aspek dari ketiga stándar umum SPAP telah dipatuhi dalam penugasan
audit tersebut,
c) Bukti audit yang cukup telah terkumpul dan auditor telah melaksanakan perikatan
sedemikian rupa sehingga membuatnya mampu menyimpulkan bahwa ketiga
standar pekerjaan lapangan telah dipatuhi,
d) Laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.
Hal tersebut menunjukkan bahwa pengungkapan informatif yang cukup telah
tercantum dalam catatan atas laporan keuangan serta bagian-bagian lainya dari
laporan keuangan tersebut,
e) Tidak ada situasi yang membuat auditor untuk merasa perlu menambahkan
sebuah paragraf penjelasan atau memodifikasi kalimat dalam laporan audit.
2) Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (Unqualified Opinion with
Explanatory Paragraph)
Pada situasi tertentu, auditor dapat menambahkan paragraf penjelas pada pendapat
wajar tanpa pengecualian pada laporan auditnya. Tujuan dari paragraf penjelas adalah
untuk memberi tahu pemakai laporan tentang satu atau lebih fakta material berkenaan
dengan

laporan

keuangan

yang

telah

diaudit.

Penyebab-penyebab

utama

ditambahkannya suatu bahasa penjelasan pada laporan audit diantaranya sebagai
berikut :
a) Tidak adanya konsistensi dalam penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum,
b) Ketidakpastian atas kelangsungan hidup suatu perusahaan (going concern),
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c) Auditor setuju dengan penyimpangan dari prinsip-prinsip akuntansi yang
dirumuskan
d) Penekanan pada suatu hal oleh auditor,
e) Laporan yang melibatkan auditor lain.
3) Opini Wajar dengan Pengecualian (Qualified Opinion)
Pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan secara
keseluruhan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku
umum, kecuali untuk hal-hal tertentu yang telah diuraikan dalam laporan. Pendapat
wajar dengan pengecualian dinyatakan pada situasi:
a) Tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap ruang
lingkup audit,
b) Auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip
akuntansi berterima umum, yang berdampak material, dan mereka berkesimpulan
untuk tidak menyatakan pendapat tidak wajar.
4) Opini Tidak Wajar (Adverse Opinion)
Pendapat ini menyatakan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan tidak disajikan
secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Auditor
menyatakan pendapat ini jika mereka yakin bahwa laporan keuangan secara
keseluruhan dapat menyesatkan.
5) Tidak Memberikan Opini (Disclaimer of Opinion)
Pernyataan ini menyatakan bahwa auditor tidak dapat menyatakan pendapat atas
laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat ini juga diberikan apabila auditor
dalam kondisi tidak independen dalam hubungannya dengan klien.
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2.1.1.5. Tanggung Jawab Hukum Auditor (KAP) Independen
Undang-Undang Akuntan Publik Nomor 5 Tahun 2011 dijelaskan bahwa Kantor
Akuntan Publik (KAP) dapat dikenakan sanksi pidana, jika terbukti lalai dalam
menjalankan tugasnya dan terbukti terlibat tindak pidana. Menurut Agoes (2012: 52),
tuntutan hukum bisa terjadi dikarenakan sebagai berikut:
1) Business failure terjadi ketika perusahaan tidak mampu membayar kewajibannya
atau tidak bisa memenuhi harapan investor, karena kondisi ekonomi atau bisnis yang
memberatkan.
2) Audit Failure terjadi ketika KAP memberikan opini yang salah, karena gagal
mematuhi apa yang diatur dalam standar auditing.
3) Audit Risk adalah risiko bahwa akuntan publik menyimpulkan bahwa laporan
keuangan disajikan secara wajar dan memberikan opini wajar tanpa pengecualian,
tetapi pada kenyataannya laporan keuangan mengandung salah saji material.
Tanggung jawab hukum KAP terjadi, jika timbul kelalaian atau kecurangan
(fraud). Menurut Agoes (2012: 52-53), jenis pelanggaran dapat dibedakan menjadi:
1) Ordinary negligence (kesalahan ringan, manusiawi, tidak disengaja) ini merupakan
kesalahan ringan.
2) Gross negligence (kesalahan agak berat, seharusnya tidak terjadi jika auditor
menerapkan due professional care).
3) Constructive fraud (pelanggaran berat, KAP terlibat secara langsung atau tidak
langsung membantu dalam fraud yang dilakukan manajemen).
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4) Fraud (pelanggaran sangat berat, KAP secara sadar terlibat bersama manajemen
dalam melakukan fraud).
Sanksi yang diberikan PPAJP-Departemen Keuangan bisa dalam bentuk
peringatan tertulis, penghentian sementara pemberian jasa KAP, serta usulan kepada
Menteri Keuangan untuk pencabutan izin praktik akuntan publik tergantung berat atau
ringannya pelanggaran. Sanksi yang diberikan Bapepam-LK biasanya diberikan dalam
bentuk peringatan tertulis atau larangan pemberian jasa di pasar modal. Pihak lainnya
(klien, invertor BI, pengguna laporan keuangan) dapat mengajukan tuntutan hukum ke
pengadilan, jika merasa dirugikan.
2.1.1.6. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
(SKK Migas)
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
(SKK Migas) adalah institusi yang dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia melalui
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. SKK Migas bertugas melaksanakan
pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama.
Pembentukan lembaga ini dimaksudkan supaya pengambilan sumber daya alam minyak
dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal
bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Pada saat melaksanakan tugas tersebut, SKK Migas menyelenggarakan fungsi:
1) Memberikan pertimbangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atas
kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak
Kerja Sama.
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2) Melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama.
3) Mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali
akan diproduksikan dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral untuk mendapatkan persetujuan.
4) Memberikan persetujuan rencana pengembangan selain sebagaimana dimaksud dalam
poin sebelumnya.
5) Memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran.
6) Melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama.
7) Menunjuk penjual minyak bumi dan/atau gas bumi bagian negara yang dapat
memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.
2.1.2

Kerangka Teoritis

2.1.2.1. Opini Audit Going Concern
Opini audit going concern merupakan opini yang dikeluarkan auditor untuk
memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya (IAPI,
2011). ”The auditor’s consideration of an entity’s ability to continue as a going concern,
yang meminta auditor untuk mengevaluasi apakah terdapat keraguan substansial
mengenai kemampuan perusahaan klien untuk melanjutkan sebagai suatu going concern”
(Junaidi dan Hartono, 2010). Junaidi dan Hartono (2010) menyebutkan bahwa
pengambilan keputusan dalam keberadaan ketidakpastian melalui dua proses tahapan.
Tahap pertama, yaitu identifikasi karakteristik perusahaan sebagai penerima potensial
opini going concern. Tahap kedua adalah menghasilkan analisis dalam pemilihan opini
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final. Auditor mempertimbangkan penerbitan opini going concern, jika ia menemukan
alasan atas keraguan keberlangsungan suatu perusahaan berdasarkan pengujian. Auditor
mengalami kesulitan dalam memprediksi kelangsungan hidup sebuah perusahaan,
sehingga banyak auditor yang mengalami dilema (trade off) antara moral dan etika dalam
memberikan opini going concern.
“Hal ini disebabkan karena adanya self-sulfilling prophecy yang menyatakan
bahwa jika auditor memberikan opini going concern, maka perusahaan akan
menjadi lebih cepat bangkrut karena banyak investor yang membatalkan
investasinya atau kreditor yang menarik dananya” (Venuti, 2007).
Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) SA Seksi 341 paragraf 3 IAPI
(2011) menyebutkan bahwa auditor harus mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar
mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam
jangka waktu pantas dengan cara sebagai berikut:
1) Auditor mempertimbangkan apakah seluruh hasil prosedur yang dilaksanakan
menunjukkan adanya kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam
mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas (tidak lebih dari
satu tahun sejak tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit). Mungkin diperlukan
informasi tambahan mengenai kondisi dan peristiwa beserta bukti-bukti yang
mendukung informasi yang mengurangi kesangsian auditor.
2) Jika auditor yakin bahwa terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas
dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas, ia harus:
a) memperoleh informasi mengenai rencana manajemen yang ditujukan untuk
mengurangi dampak kondisi dan peristiwa tersebut, dan
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b) menentukan apakah kemungkinan bahwa rencana tersebut dapat secara
efektif dilaksanakan.
3) Setelah auditor mengevaluasi rencana manajemen, ia mengambil kesimpulan apakah
ia masih memiliki kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam
mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas.
“Auditor tidak bertanggung jawab untuk memprediksi kondisi atau peristiwa yang
akan datang” (Agoes, 2012: 91). Auditor mungkin saja gagal untuk memberikan
pendapat tentang adanya indikasi kebangkrutan kepada suatu perusahaan yang ternyata
mengalami kebangkrutan dalam beberapa tahun mendatang. Hal ini disebabkan
perusahaan tersebut sedang berada dalam posisi ambang batas antara kebangkrutan
dengan kelangsungan usahanya (sebagai contoh, sedang dalam proses restrukturisasi
utang).

Auditor

harus

mempertimbangkan

kemampuan

perusahaan

dalam

mempertahankan kelangsungan usaha perusahaan. Berdasarkan SPAP SA Seksi 341
paragraf 1 IAPI (2011) menyatakan bahwa seksi ini memberikan panduan kepada auditor
tentang dampak kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan
hidupnya terhadap opini auditor. Menurut SPAP SA Seksi 341 paragraf 6 IAPI (2011),
dalam pelaksanaan prosedur audit, auditor dapat mengidentifikasi informasi mengenai
kondisi atau peristiwa tertentu yang jika dipertimbangkan secara keseluruhan,
menunjukkan

adanya

kesangsian

besar

tentang

kemampuan

entitas

dalam

mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas. Signifikan atau
tidaknya kondisi atau peristiwa tersebut akan tergantung atas keadaan dan beberapa
diantaranya kemungkinan hanya menjadi signifikan jika ditinjau bersama-sama dengan
kondisi atau peristiwa yang lain. Berikut ini adalah contoh kondisi dan peristiwa tersebut:
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1)

Trend negatif. Sebagai contoh, 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. Sebagai contoh, 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 internal. Sebagai contoh, pemogokan kerja atau kesulitan hubungan
perburuhan yang lain, ketergantungan besar atas sukses projek tertentu, komitmen
jangka panjang yang tidak bersifat ekonomis, kebutuhan untuk secara signifikan
memperbaiki operasi.
4) Masalah luar yang telah terjadi. Sebagai contoh, 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.
Berdasarkan penjelasan di atas, opini audit yang termasuk opini audit going
concern adalah sebagai berikut:
1) Opini audit going concern wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas
(unqualified with explanatory language).
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Opini audit yang disebabkan oleh salah satu keadaan yang menjadi penyebab utama
ditambahkannya suatu paragraf penjelas dalam laporan audit baku. Keadaan tersebut
adalah adanya keraguan besar tentang kelangsungan hidup entitas. Opini audit going
concern ini diberikan kepada auditee apabila auditor menyangsikan kelangsungan
hidupnya dan sudah diungkapkan oleh klien secara memadai pada catatan atas
laporan keuangan, serta menurut pendapat auditor, laporan keuangan entitas disajikan
wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Opini ini
juga dikeluarkan apabila auditor telah berkesimpulan bahwa rencana manajemen
auditee tersebut dapat secara efektif dilaksanakan, dan menganggap pengungkapan
mengenai sifat, dampak kondisi, dan peristiwa yang semula menyebabkan auditor
yakin adanya kesangsian mengenai kelangsungan hidup satuan usaha, dan rencana
manajemen dianggap sudah cukup.
2) Opini audit going concern wajar dengan pengecualian (qualified)
Opini going concern yang diberikan kepada auditee, apabila auditor menyangsikan
kelangsungan hidup, auditor berkesimpulan bahwa manajemen tidak membuat
pengungkapan di dalam rencana manajemen perusahaan, dan tidak memadai
pengungkapannya mengenai sifat, dampak kondisi, dan peristiwa yang semula
menyebabkan auditor yakin adanya kesangsian mengenai kelangsungan hidup auditee
tersebut.
3) Opini audit going concern tidak wajar (adverse)
Opini going concern yang diberikan kepada auditee, apabila auditor menganggap
bahwa pengungkapan di dalam rencana manajemen tidak memadai pengungkapannya
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dan tidak melakukan penyesuaian, padahal dampaknya sangat material dan terdapat
penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
4) Opini audit going concern tidak memberikan opini (disclaimer)
Opini going concern yang diberikan kepada auditee apabila auditor menyangsikan
kelangsungan hidup dan auditee tidak mengeluarkan rencana manajemen. Opini ini
juga dikeluarkan, apabila auditee mengeluarkan rencana manajemen, namun auditor
menganggap bahwa rencana manajemen tersebut tidak efektif untuk dilaksanakan.
2.1.2.2. Masa Penugasan Audit
“Masa Penugasan Audit (auditor client tenure) adalah lamanya tahun dimana
perusahaan audit telah memberikan jasa audit untuk klien tertentu” (Chi dan Huang,
2005). Januarti (2009) menyatakan bahwa masa penugasan audit (auditor client tenure)
merupakan jumlah tahun dimana KAP melakukan perikatan audit dengan auditee yang
sama.
“Masa penugasan audit dibagi menjadi tiga kategori. Kategori pertama adalah
pendek, dua sampai tiga tahun. Kategori kedua adalah medium atau sedang yang
panjang penugasannya, empat sampai delapan tahun. Kategori ketiga adalah
panjang, lebih dari delapan tahun” (Johnson, Khurana, dan Reynolds, 2002).
Pada saat auditor mempunyai jangka waktu hubungan yang lama dengan
kliennya, maka akan mendorong pemahaman auditor yang lebih atas kondisi keuangan
klien. Carey dan Simnett (2006) menjelaskan bahwa kondisi yang paling dikhawatirkan
dari KAP (auditor) adalah timbulnya keakraban yang berlebihan antara auditor dengan
klien, sehingga akan mendorong terjadinya kolusi. Tingginya tingkat kepuasan,
kurangnya inovasi, kurang kuatnya prosedur audit, dan munculnya percaya diri
berlebihan terhadap klien cenderung muncul, yaitu ketika auditor mempunyai hubungan
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yang lama dengan klien. “Kondisi ini menyebabkan berkurangnya independensi KAP dan
apabila independensi auditor berkurang, maka opini yang dikeluarkan oleh auditor
merupakan opini yang menyesatkan dan akan merugikan berbagai pihak” (AN Muttaqin,
2012). Berkaitan dengan opini audit going concern, Januarti (2009), Junaidi dan Hartono
(2010), serta AN Muttaqin (2012) menyatakan bahwa semakin lamanya tenure (masa
penugasan audit), maka semakin tinggi pula kemungkinan klien tidak menerima opini
audit going concern dari KAP (auditor). Auditor harus menyadari berbagai tekanan yang
bermaksud

mempengaruhi

perilakunya

dan

berangsur-angsur

mengurangi

independensinya. Auditor harus berhati-hati dan menjaga jarak dengan klien, supaya
tidak terjadi hubungan yang terlalu akrab dengan klien. Hal ini dilakukan agar
independensi dan objektivitas auditor tetap terjaga.
Jackson, Moldrich, dan Roebruck (2008) menyatakan bahwa untuk mengatasi
kekhawatiran tentang independensi auditor dan kualitas audit diperlukan pertimbangan
dalam menjatuhkan kewajiban rotasi audit atas perusahaan. “Berdasarkan ketentuan
Sarbanes-Oxley Act, aturan independensi SEC mengharuskan pimpinan dan partner
audit merotasi penugasan audit sesudah lima tahun” (Arens, Elder, dan Beasley, 2012:
136). “Di Indonesia pergantian KAP yang sama dilakukan setiap 5 tahun, sedangkan
untuk auditor yang sama setiap 3 tahun” (Bapepam, 2002). Pada aturan dalam negeri
yang terbaru, Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008 tentang jasa
akuntan publik menyebutkan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan
dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama enam tahun buku berturut-turut dan
oleh seorang akuntan publik paling lama tiga tahun buku berturut-turut. KAP dan akuntan
publik tersebut dapat menerima kembali jasa audit umum setelah satu tahun tidak
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mengaudit klien tersebut. Semakin lama hubungan penugasan KAP oleh perusahaan,
dikhawatirkan dapat berpengaruh terhadap tingkat independensi dari KAP tersebut.
2.1.2.3. Ukuran KAP
Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari
Menteri sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasanya berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008. Adapun tanggung jawab KAP
khususnya auditor, yaitu menyediakan informasi yang memadai dengan kualitas yang
tinggi guna pengambilan keputusan oleh para pengguna. Berkaitan kualitas yang tinggi
atas kinerja auditor, maka ukuran KAP yang besar menjadi salah satu indikator
penilainya. Kantor Akuntan Publik The Big-4 merupakan suatu proksi sebagai ukuran
KAP besar. Choi et al. (2010) menggolongkan KAP besar adalah KAP yang mempunyai
nama besar berskala internasional (Big-4 Auditors), dimana KAP yang besar
menyediakan mutu audit yang lebih tinggi dibanding dengan KAP kecil (Non Big-4
Auditors) yang belum mempunyai reputasi. “Perusahaan KAP The Big-4 menyediakan
kualitas audit yang tinggi, karena KAP The Big-4 memiliki program pelatihan yang
banyak, metodologi standar audit yang tinggi, dan banyaknya pilihan rekomendasi peer
review” (Lawrence et al., 2011). Adapun penjelasan peer review adalah sebagai berikut:
“Peer review merupakan suatu penelaahan yang dilakukan terhadap Kantor Akuntan
Publik untuk menilai apakah Kantor Akuntan Publik tersebut mengembangkan secara
memadai kebijakan dan prosedur pengendalian mutu sebagaimana yang disyaratkan
dalam Pernyataan Standar Auditing (PSA) No. 20 yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi
Indonesia” (Agoes, 2012: 15).
KAP Big-4 merupakan empat perusahaan akuntansi internasional terbesar dan
perusahaan jasa profesional yang bergerak dalam bidang audit serta konsultansi untuk
perusahaan perdagangan dan swasta. “Keempat KAP tersebut, yaitu Ernst & Young,
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Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, dan PricewaterhouseCoopers” (Arens, Elder, dan
Beasley, 2012: 46). Klien biasanya mempersepsikan bahwa auditor yang berasal dari
KAP The Big-4 ataupun memiliki afiliasi dengan KAP The Big-4 akan memiliki kualitas
yang lebih tinggi. “Semakin besar suatu auditor atau Kantor Akuntan Publik, maka
semakin besar indenpendensi, keahlian, modal, serta sumber daya yang dimiliki”
(Francis, 2007). Berdasarkan penelitian sebelumnya, kualitas audit ataupun reputasi KAP
sering diproksikan dengan ukuran KAP, seperti penelitian opini audit going concern yang
dilakukan oleh Junaidi dan Hartono pada tahun 2010. “Ukuran KAP (reputasi KAP) yang
besar cenderung akan mengeluarkan opini audit going concern, apabila terdapat masalah
going concern pada klien dalam kaitannya pada penerimaan opini audit going concern”
(Junaidi dan Hartono, 2010).
Ukuran KAP yang dibedakan dalam dua kelompok, yaitu KAP yang berafiliasi
dengan Big-4 dan KAP yang tidak berafiliasi dengan Big-4. Menurut Widyantari (2011)
empat KAP lokal yang berafiliasi dengan The Big-4 Auditors pada tahun 2003-2004
diantaranya sebagai berikut:
1) KAP Prasetio, Sarwoko, dan Sandjaja berafiliasi dengan Ernst & Young,
2) KAP Hans Tuanakotta dan Mustofa berafiliasi dengan Deloitte Touche Tohmatsu,
3) KAP Siddharta, Siddharta, dan Harsono berafiliasi dengan KPMG,
4) KAP Drs. Hadi Susanto dan Rekan berafiliasi dengan PricewaterhouseCoopers.
Pada tahun 2005-2009, empat KAP lokal yang berafiliasi dengan The Big-4
Auditors (Arens et al., 2011: 35) diantaranya sebagai berikut:
1) KAP Purwantono, Sarwoko, dan Sandjaja berafiliasi dengan Ernst & Young,
2) KAP Osman Bing Satrio dan Rekan berafiliasi dengan Deloitte Touche Tohmatsu,
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3) KAP Siddharta, Siddharta, dan Widjaja berafiliasi dengan KPMG,
4) KAP Haryanto Sahari dan Rekan berafiliasi dengan PricewaterhouseCoopers.
Perubahan afiliasi terjadi pada tahun 2010-2011, empat KAP lokal yang
berafiliasi dengan The Big-4 Auditors diantaranya sebagai berikut (Widyantari, 2011):
1) KAP Purwantono, Suherman, dan Surja berafiliasi dengan Ernst & Young,
2) KAP Osman Bing Satrio dan Rekan berafiliasi dengan Deloitte Touche Tohmatsu,
3) KAP Siddharta dan Widjaja berafiliasi dengan KPMG,
4) KAP Tanudiredja, Wibisana, dan Rekan berafiliasi dengan PricewaterhouseCoopers.
Berdasarkan sumber IAPI (2013), empat KAP lokal yang berafiliasi dengan The
Big-4 Auditors pada tahun 2012-2013 adalah:
1) KAP Purwantono, Suherman, dan Surja berafiliasi dengan Ernst & Young,
2) KAP Osman Bing Satrio dan Eny berafiliasi dengan Deloitte Touche Tohmatsu,
3) KAP Siddharta dan Widjaja berafiliasi dengan KPMG,
4) KAP Tanudiredja, Wibisana, dan Rekan berafiliasi dengan PricewaterhouseCoopers.
2.1.2.4. Kondisi Keuangan
Tingkat kesehatan perusahaan dapat dilihat dari kondisi keuangan perusahaan.
Hal ini telah dijelaskan oleh Ramadhani dan Lukviarman (2009), kondisi keuangan
perusahaan menggambarkan tingkat kesehatan perusahaan sesungguhnya. Kondisi
keuangan perusahaan dapat dilihat melalui analisis keuangan (rasio keuangan) dan model
prediksi kebangkrutan. “Analisis keuangan (rasio keuangan) dapat membantu pemakai
laporan keuangan (stakeholder) untuk mengetahui kesehatan keuangan perusahaan”
(Titman, Keown, dan Martin, 2011: 79). “Analisis keuangan merupakan penggunaan
laporan keuangan untuk menganalisis posisi dan kinerja keuangan perusahaan, dan untuk
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menilai kinerja keuangan di masa depan” (Subramanyam dan Wild, 2010: 16).
Subramanyam dan Wild (2010: 16) menyatakan bahwa analisis keuangan terdiri atas tiga
bagian besar, yaitu analisis profitabilitas, analisis risiko, serta analisis sumber dan
penggunaan dana.
Kondisi keuangan (financial distress) perusahaan juga dapat dilihat melalui model
prediksi kebangkrutan. Salah satu model prediksi kebangkrutan itu adalah The Altman
Model (Z Score Model). Altman (1968) melakukan studi untuk menemukan suatu model
prediksi kebangkrutan dalam beberapa periode sebelum kebangkrutan benar-benar
terjadi.

Altman

mengembangkan

modelnya

dengan

menggunakan

analisis

multidiskriminan, ia menggunakan 33 sampel perusahaan bangkrut dan 33 sampel
perusahaan yang tidak bangkrut. Altman (1968) menemukan bahwa perusahaan dengan
profitabilitas serta solvabilitas yang rendah sangat berpotensi mengalami kebangkrutan.
Altman dan McGough (1974) dalam Fanny dan Saputra (2005) menemukan bahwa
prediksi tingkat kebangkrutan dengan menggunakan suatu model prediksi mencapai
tingkat keakuratan 82% dan menyarankan penggunaan model prediksi kebangkrutan
sebagai alat bantu auditor untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam
mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hal ini menunjukkan perusahaan yang
terancam bangkrut berpeluang mendapatkan opini audit going concern dari auditor.
Berdasarkan penjelasan Altman, Susanto (2009) serta Gusnita, Nur DP, dan Darlis (2013)
menyatakan bahwa semakin baik kondisi keuangan perusahaan, maka akan semakin kecil
kemungkinan klien menerima opini audit going concern dari KAP (auditor).
Altman (1968) mengembangkan model kebangrutan dengan menggunakan 22
rasio keuangan yang diklasifikasikan ke dalam lima kategori yaitu likuiditas,
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profitabilitas, leverage, rasio uji pasar dan aktivitas. Pada era modern ini, model yang
dibuat oleh Altman ini (Z Score Model) masih digunakan oleh para peneliti, praktisi, serta
para akademis di bidang akuntansi dibandingkan model prediksi kebangkrutan lainnya.
Hasil penelitian yang dikembangkan Altman (1968), yaitu:

Keterangan:

Z= 1.2 Z1 + 1.4 Z2 + 3.3 Z3 + 0.6 Z4 + 0.999 Z5

Z1 = working capital/total asset
Z2 = retained earnings/total asset
Z3 = earnings before interest and taxes/total asset
Z4 = market capitalization/book value of debt
Z5 = sales/total asset
Z score yang dikembangkan Altman ini dapat digunakan untuk menentukan
kecenderungan kebangkrutan dan juga dapat digunakan sebagai ukuran dari keseluruhan
kinerja keuangan perusahaan. Z score ini menjadi menarik, dikarenakan keandalannya
sebagai alat analisis tanpa memperhatikan ukuran perusahaan. Apabila sebuah perusahaan
sangat makmur, namun Z score menunjukkan penurunan yang signifikan, maka akan
mengindikasikan adanya bahaya kebangkrutan. Z score juga bisa digunakan perusahaan
sebagai alat bantu dalam melihat dampak yang telah diperhitungkan dari perubahan
upaya-upaya manajemen perusahaan pada saat tahun berjalan. Definisi dari kelima rasio
yang dikembangkan Altman tersebut sebagai berikut :
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1) Z1 = Net Working Capital to Total Assets (WC/TA)
Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan modal kerja
bersih dari keseluruhan total aktiva yang dimilikinya. Likuiditas mengacu pada
ketersediaan sumber daya (kemampuan) perusahaan untuk memenuhi kewajiban
jangka pendeknya yang jatuh tempo secara tepat waktu. Ukuran dari aset likuid bersih
perusahaan dibandingkan dengan total kapitalisasi. Modal kerja didefinisikan sebagai
selisih antara aktiva lancar dan kewajiban lancar. Modal kerja bersih yang negatif
kemungkinan besar akan menghadapi masalah dalam menutupi kewajiban jangka
pendeknya, karena tidak tersedianya aktiva lancar yang cukup untuk menutupi
kewajiban tersebut. Sebaliknya, perusahaan dengan modal kerja bersih yang bernilai
positif jarang sekali menghadapi kesulitan dalam melunasi kewajibannya.
2) Z2 = Retained Earnings to Total Assets (RE/TA)
Laba ditahan merupakan akun yang melaporkan jumlah total pendapatan yang
ditanamkan kembali atau kerugian perusahaan atas seluruh kelangsungan hidup
perusahaan. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba
ditahan dari total aktiva perusahaan. Laba ditahan merupakan laba yang tidak
dibagikan kepada para pemegang saham. Laba ditahan menunjukkan klaim terhadap
aktiva, bukan aktiva per ekuitas pemegang saham. Laba ditahan terjadi karena
pemegang saham biasa mengizinkan perusahaan untuk menginvestasikan kembali laba
yang tidak didistribusikan sebagai dividen. Laba ditahan yang dilaporkan dalam neraca
bukan merupakan kas dan “tidak tersedia” untuk pembayaran dividen atau yang lain.
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3) Z3 = Earning Before Interest and Tax to Total Assets (EBIT/TA)
Rasio ini merupakan ukuran produktivitas aset perusahaan, terlepas dari pajak atau
faktor leverage. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan
laba dari aktiva perusahaan, sebelum melakukan pembayaran bunga dan pajak.
4) Z4 = Market Value of Equity to Book Value of Debt (MVE/TL)
Ekuitas diukur dengan nilai pasar gabungan dari semua saham, sedangkan kewajiban
mencakup jangka pendek dan jangka panjang. Pengukuran ini menunjukkan berapa
banyak aset perusahaan dapat menurun nilainya (diukur dengan nilai pasar ekuitas
ditambah utang) sebelum kewajiban melebihi aktiva dan perusahaan menjadi
bangkrut. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi
kewajiban-kewajiban dari nilai pasar modal sendiri (saham biasa). Nilai pasar ekuitas
sendiri diperoleh dengan mengalikan jumlah lembar saham biasa yang beredar dengan
harga pasar per lembar saham biasa. Nilai buku hutang diperoleh dengan
menjumlahkan kewajiban lancar dengan kewajiban jangka panjang.
5) Z5 = Sales to Total Assets (S/TA)
Rasio modal turnover adalah rasio keuangan standar yang menggambarkan
kemampuan pertumbuhan penjualan dari total aset perusahaan. Rasio ini menunjukkan
apakah perusahaan menghasilkan volume bisnis yang cukup dibandingkan investasi
dalam total aktivanya. Rasio ini mencerminkan efisiensi manajemen dalam
menggunakan keseluruhan aktiva perusahaan untuk menghasilkan penjualan dan
mendapatkan laba.
Penelitian yang dilakukan Altman (1968) untuk perusahaan yang bangkrut dan
tidak bangkrut menunjukkan nilai tertentu. Kriteria yang digunakan untuk memprediksi
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kebangkrutan perusahaan dengan model diskriminan, yaitu dengan melihat zone of
ignorance (daerah nilai Z) yang dikategorikan sebagai berikut:
Tabel 2.1.
Altman Model (1968)
Kriteria Titik Cut Off

Nilai Z

Model Z Score Kriteria
Tidak bangkrut / sehat jika

2,99

Z lebih dari (>)
Bangkrut jika Z kurang

1,81

dari (<)
Daerah rawan bangkrut

1,81-2,99

(grey area)
Sumber: Altman (1968)
Berdasarkan analisis di atas apabila Z dari perusahaan yang diteliti lebih besar
dari (>) 2,99, maka perusahaan tersebut dikategorikan tidak mempunyai masalah dengan
kebangkrutan (non bankrupt company). Jika Z dari perusahaan yang diteliti lebih kecil
dari (<) 1,81, maka perusahaan tersebut berisiko tinggi terhadap kebangkrutan. Apabila
nilai Z berada diantara 1,81 sampai dengan 2,99 perusahaan tersebut dikatakan masih
memiliki risiko kebangkrutan.
Menurut Altman (2000), Altman melakukan suatu revisi atas model yang dibuat
sebelumnya pada tahun 1993. Revisi yang dilakukan oleh Altman bertujuan agar model
prediksi kebangkrutan ini tidak hanya untuk perusahaan–perusahaan manufaktur yang go
public, melainkan juga dapat diaplikasikan untuk perusahaan–perusahaan di sektor
swasta. Revisi model ini membuat terjadinya perubahan pada nilai buku ekuitas untuk
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nilai pasar di Z4. Hal ini juga membuat terjadinya perubahan kriteria klasifikasi dan skor
cut off. Hasil Altman Revised Model tersebut, yaitu:

Z’= 0.717 Z1 + 0.847 Z2 + 3.107 Z3 + 0.420 Z4 + 0.998 Z5

Keterangan:

Z1 = working capital/total asset
Z2 = retained earnings/total asset
Z3 = earnings before interest and taxes/total asset
Z4 = book value of equity/book value of debt
Z5 = sales/total asset
Kriteria klasifikasi dan skor cut off yang digunakan untuk memprediksi
kebangkrutan perusahaan dengan model diskriminan adalah dengan melihat zone of
ignorance (daerah nilai Z’) yang dikategorikan sebagai berikut:
Tabel 2.2.
Altman Model (1993)
Kriteria Titik Cut Off

Nilai Z

Model Z Score Kriteria
Tidak bangkrut (safe zone)

2,9

jika Z’ lebih dari (>)
Bangkrut (distress zone)

1,23

jika Z’ kurang dari (<)
Daerah rawan bangkrut

1,23-2,9

(grey zone)
Sumber: Altman (2000)
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Pada Revised Altman Model ini terdapat perbedaan pada kriteria klasifikasi dan
skor cut off dari model sebelumnya. Berdasarkan analisis di atas apabila Z’ dari
perusahaan yang diteliti lebih besar dari (>) 2,9. Hal ini mengindikasikan perusahaan
tersebut dikategorikan tidak mempunyai masalah dengan kebangkrutan (non bankrupt
company). Apabila Z’ dari perusahaan yang diteliti lebih kecil dari (<) 1,23, maka
perusahaan tersebut berisiko tinggi terhadap kebangkrutan. Jika nilai Z’ berada diantara
1,23 sampai dengan 2,9, maka perusahaan tersebut dikatakan masih memiliki risiko
kebangkrutan.
2.1.2.5. Ukuran Perusahaan
“Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat diklasifikasikan besar kecilnya
perusahaaan dapat diukur dengan berbagai cara antara lain, total aktiva, penjualan bersih,
dan kapitalisasi pasar perusahaan” (Diantimala, 2008). Ukuran perusahaan juga identik
dengan rasio pertumbuhan. Rasio pertumbuhan menunjukkan ukuran kenaikan atau
penurunan kinerja keuangan suatu perusahaan yang dapat dilihat dari perbandingan tahun
sebelum, sesudah, maupun yang sedang berjalan untuk beberapa pos akuntansi keuangan
perusahaan. “Rasio pertumbuhan adalah alat pengukur kemampuan perusahaan untuk
mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan ekonomi dan industri”
(David, 2009: 209). Rasio pertumbuhan ini dapat menghitung seberapa jauh pertumbuhan
dari beberapa pos penting dalam laporan keuangan. Ukuran (size) perusahaan bisa diukur
dengan menggunakan total aktiva, penjualan, atau modal dari perusahaan tersebut.
Variabel ini diukur dengan rata-rata jumlah nilai kekayaan yang dimiliki suatu
perusahaan (total aktiva). Skala pengukuran yang digunakan adalah skala rasio. Salah
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satu tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah ukuran aktiva dari
perusahaan tersebut.
“Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori, yaitu
perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah (medium-size), dan perusahaan kecil
(small firm)” (Widyantari, 2011). Perusahaan dengan total aktiva yang besar
menunjukkan perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan, karena dalam tahap
ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam
jangka waktu yang relatif panjang. Januarti (2009) menyatakan bahwa perusahaan skala
besar dengan pertumbuhan yang positif memberikan suatu tanda bahwa adanya
kemungkinan perusahaan untuk menjadi bangkrut kecil. Perusahaan besar cenderung
bertindak hati-hati dalam melakukan pengelolaan perusahaan. Perusahaan yang besar
lebih diperhatikan oleh masyarakat, sehingga mereka akan lebih berhati-hati dalam
melakukan pelaporan keuangan. Perusahaan yang besar juga dinilai lebih mampu untuk
menyelesaikan masalah keuangan yang dihadapi dan mempertahankan kelangsungan
usahanya.
McKeown et al. (1991) dalam Santosa dan Wedari (2007) mengatakan bahwa
perusahaan besar lebih banyak menawarkan fee audit tinggi daripada yang ditawarkan
oleh perusahaan kecil. Adanya hubungan mengenai kehilangan fee audit yang signifikan
tersebut, menyebabkan auditor mungkin menjadi ragu untuk mengeluarkan opini audit
going concern pada perusahaan besar. Santosa dan Wedari (2007) serta Gusnita, Nur DP,
dan Darlis (2013) menemukan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin
besar kemampuan perusahaan tersebut untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi.
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Berdasarkan pernyataan Santosa dan Wedari (2007) serta Gusnita, Nur DP, dan Darlis
(2013), auditor akan menunda untuk mengeluarkan opini audit going concern.
2.1.3. Penelitian Terdahulu
Penelitian mengenai opini audit going concern di Indonesia sendiri sebelumnya
sudah banyak dilakukan. Penelitian-penelitian tersebut, diantaranya dilakukan oleh
Santosa dan Wedari (2007), Januarti (2009), Susanto (2009), Junaidi dan Hartono (2010),
AN Muttaqin (2012), serta Gusnita, Nur DP, dan Darlis (2013). Penelitian yang mereka
lakukan menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor,
seperti objek penelitian yang berbeda, variabel yang dipakai berbeda, serta kondisi dan
ruang waktu yang berbeda.
Santosa dan Wedari (2007) menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi
kecenderungan penerimaan opini audit going concern. Santosa dan Wedari (2007)
menggunakan 310 perusahaan manufaktur yang beredar di Bursa Efek Jakarta pada tahun
2001-2005. Kualitas audit, kondisi keuangan perusahaan, opini audit tahun sebelumnya,
pertumbuhan perusahaan, dan ukuran perusahaan merupakan variabel independennya.
Opini audit tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit going
concern, sedangkan kondisi keuangan (The Altman Model dan The Springate Model) dan
ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit going concern.
Pada kualitas audit dan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap penerimaan
opini audit going concern. Berdasarkan penelitian Santosa dan Wedari (2007) yang
berkaitan dengan penelitian peneliti, yaitu ukuran KAP (kualitas audit), kondisi keuangan
(The Revised Altman Model), dan ukuran perusahaan (ln total aktiva). Santosa dan
Wedari (2007) menemukan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penerimaan
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opini audit going concern. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran
perusahaan, maka semakin kecil kemungkinan KAP (auditor) menerima opini audit going
concern.
Januarti (2009) menganalisa pengaruh faktor perusahaan, kualitas auditor,
kepemilikan perusahaan terhadap penerimaan opini audit going concern (perusahaan
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Populasi yang digunakan dalam
penelitian Januarti (2009) adalah seluruh auditee manufaktur yang tercatat di Bursa Efek
Indonesia (BEI) tahun 1997 sampai 2006, dengan tujuan untuk mengetahui trend
perkembangan penerimaan opini audit going concern semasa krisis ekonomi, dan tahuntahun sesudahnya. Sampel yang digunakan terdiri dari 45 perusahaan manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1997-2006. Faktor perusahaan tersebut
terdiri dari kondisi keuangan (financial distress), debt default, ukuran perusahaan (size),
audit lag, opini audit tahun sebelumnya, masa penugasan audit (auditor client tenure),
dan opinion shopping. Kualitas audit pada penelitiannya diproksikan dengan
menggunakan auditor industry specialization, sedangkan kepemilikan perusahaan terdiri
dari kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Variabel yang mempengaruhi
pemberian opini audit going concern adalah variabel debt default, ln sales (size), lamanya
perikatan (audit client tenure), opini tahun sebelumnya (prior opinion), dan kualitas
auditor (specialization). Variabel yang tidak mempengaruhi pemberian opini audit going
concern adalah kondisi keuangan (financial distress), audit lag, opinion shopping, serta
kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Berdasarkan penelitian Januarti
(2009) yang berkaitan dengan penelitian peneliti, yaitu masa penugasan audit (auditor
client tenure), dan kondisi keuangan ( financial distress). Januarti (2009) menemukan
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masa penugasan audit berpengaruh negatif terhadap opini audit going concern. Hal ini
menunjukkan bahwa semakin lama masa penugasan audit, maka semakin kecil
kemungkinan KAP (auditor) memberikan opini audit going concern. Pada kondisi
keuangan perusahaan tidak ditemukan pengaruh terhadap opini audit going concern.
Ukuran perusahaan (size) dan kualitas audit tidak dijadikan acuan peneliti, karena proksi
yang digunakan berbeda. Proksi yang digunakan peneliti pada ukuran perusahaan adalah
logaritma natural total aktiva, sedangkan pada ukuran KAP (kualitas audit) adalah
reputasi KAP.
Susanto (2009) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan opini audit
going concern

pada perusahaan publik sektor manufaktur. Sampel yang digunakan

Susanto (2009) adalah 65 perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia
(BEI) pada tahun 2005 sampai dengan 2008. Faktor-faktor yang mempengaruhi opini
audit going concern, diantaranya kondisi keuangan (Revised Altman Model), current
ratio, quick ratio, cash flow from operation, Return on Assets (ROA), debt to equity, long
term debt to total assets, debt to total assets, kualitas audit, opini audit tahun sebelumnya,
debt default, dan opinion shopping. Pada penelitiannya, debt to total assets dan opini
audit tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit going
concern, sedangkan kondisi keuangan dan Return on Assets (ROA) berpengaruh negatif
terhadap penerimaan opini audit going concern. Variabel current ratio, quick ratio, cash
flow from operations, debt to equity, long term debt to total assets, kualitas audit, debt
default,dan opinion shopping tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini
audit going concern. Berdasarkan penelitian Susanto (2009) terkait rumusan peneliti,
yaitu kondisi keuangan (Revised Altman Model) dan ukuran KAP (kualitas audit).
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Susanto (2009) menemukan bahwa kondisi keuangan (Revised Altman Model)
berpengaruh negatif tehadap opini audit going concern. Hal ini menunjukkan bahwa
semakin baik kondisi keuangan, maka semakin kecil kemungkinan KAP (auditor)
memberikan opini audit going concern. Pada ukuran KAP tidak ditemukan pengaruh
terhadap opini audit going concern.
Pada penelitian Junaidi dan Hartono (2010), ia meneliti mengenai pengaruh faktor
non keuangan terhadap opini audit going concern. Sampel yang digunakannya sebanyak
89 sampel perusahaan yang listing di BEI dari tahun 2003 sampai 2008. Faktor non
keuangan yang digunakan Junaidi dan Hartono (2010) diantaranya, reputasi auditor,
tenure, disclosure, dan ukuran perusahaan. Reputasi auditor dan disclosure berpengaruh
positif terhadap opini audit going concern, sedangkan tenure berpengaruh negatif
terhadap opini audit going concern. Berdasarkan penelitian Junaidi dan Hartono (2010)
yang berkaitan dengan rumusan peneliti, yaitu ukuran KAP (reputasi auditor), masa
penugasan audit (tenure), dan ukuran perusahaan (logaritma natural dari total aktiva).
Junaidi dan Hartono (2010) menyatakan bahwa ukuran KAP (reputasi auditor)
berpengaruh positif terhadap opini audit going concern. Hal ini menjelaskan bahwa
semakin besar ukuran KAP (reputasi auditor), maka semakin independen KAP (auditor)
memberikan opini audit going concern. Junaidi dan Hartono (2010) juga menemukan
bahwa masa penugasan audit (tenure) berpengaruh negatif terhadap opini audit going
concern. Artinya, semakin lama masa penugasan audit, maka semakin kecil kemungkinan
KAP (auditor) memberikan opini audit going concern.
AN Muttaqin (2012) juga melakukan analisis atas rasio keuangan dan non
keuangan terhadap opini audit going concern. Objek dalam penelitiannya, yaitu
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perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2008-2010
yang telah dipilih secara purposive sampling, sehingga menghasilkan sampel 25
perusahaan manufaktur dari 148 perusahaan manufaktur. Rasio keuangan yang digunakan
dari penelitiannya, yaitu rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio aktivitas, rasio
leverage, rasio pertumbuhan pernjualan, dan rasio nilai pasar. Pada rasio non keuangan
yang digunakannya, diantaranya ukuran perusahaan, reputasi KAP, opini audit tahun lalu,
audit client tenure, dan audit lag. Opini audit tahun lalu berpengaruh positif terhadap
kemungkinan penerimaan opini audit going concern, sedangkan auditor client tenure,
rasio profitabilitas, rasio nilai pasar, dan opinion shopping berpengaruh negatif terhadap
kemungkinan penerimaan opini audit going concern. Pada rasio likuiditas, rasio aktivitas,
rasio leverage, rasio pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, reputasi KAP, dan audit
lag dalam penelitian AN Muttaqin (2012) tidak berpengaruh signifikan terhadap
kemungkinan penerimaan opini audit going concern. Berdasarkan penelitian AN
Muttaqin (2012) yang berkaitan dengan rumusan peneliti, yaitu masa penugasan audit
(auditor client tenure), ukuran KAP (reputasi auditor), dan ukuran perusahaan (logaritma
natural dari total aktiva). AN Muttaqin (2012) menemukan bahwa masa penugasan audit
(auditor client tenure) berpengaruh negatif terhadap kemungkinan penerimaan opini
audit going concern. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama masa penugasan audit,
maka semakin kecil kemungkinan KAP (auditor) memberikan opini audit going concern.
Pada ukuran KAP (reputasi KAP) dan ukuran perusahaan (logaritma natural dari total
aktiva) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap opini audit going concern.
Gusnita, Nurul DP, dan Darlis (2013) menganalisa faktor-faktor yang
mempengaruhi penerimaan opini audit going concern pada perusahaan property dan real
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estate yang terdaftar di BEI tahun 2009-2011. Keseluruhan populasi perusahaan property
dan real estate yang terdaftar di BEI, yaitu ada 52 perusahaan. Sampel yang digunakan
adalah 31 perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI. Faktor-faktor yang
mempengaruhi opini audit going concern dalam penelitian Gusnita, Nurul DP, dan Darlis
(2013), diantaranya opini audit tahun sebelumnya, rotasi audit, ukuran perusahaan,
kualitas audit, dan kondisi keuangan. Variabel opini audit tahun sebelumnya dan rotasi
audit berpengaruh positif terhadap opini audit going concern, sedangkan ukuran
perusahaan dan kondisi keuangan berpengaruh negatif terhadap opini audit going
concern. Variabel kualitas audit tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern.
Berdasarkan penelitian Gusnita, Nurul DP, dan Darlis (2013) yang terkait penelitian
peneliti, yaitu ukuran perusahaan (logaritma natural dari total aktiva), ukuran KAP
(kualitas audit), dan kondisi keuangan (Revised Altman Model). Gusnita, Nurul DP, dan
Darlis (2013) menemukan bahwa ukuran perusahaan (logaritma natural dari total aktiva)
dan kondisi keuangan (Revised Altman Model) berpengaruh negatif terhadap opini audit
going concern. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka
semakin kecil kemungkinan KAP (auditor) menerima opini audit going concern. Pada
kondisi keuangan (Revised Altman Model) menjelaskan bahwa semakin baik kondisi
keuangan, maka semakin kecil kemungkinan KAP (auditor) memberikan opini audit
going concern. Pada ukuran KAP (kualitas audit) tidak ditemukan pengaruh terhadap
opini audit going concern.
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Tabel 2.3.
Ringkasan Penelitian-Penelitian Terdahulu

No.

1.

Peneliti

Metode

Topik

Variabel

Penelitian

Penelitian

Penelitian

Santosa dan

Regresi

Analisis Faktor-Faktor

Variabel

Wedari

Logistik

yang Mempengaruhi

Independen:

(2007)

Kecenderungan
Penerimaan Opini Audit
Going Concern

Kualitas Audit,
Kondisi Keuangan
Perusahaan, Opini
Audit Tahun

Hasil Penelitian

1) Opini audit tahun
sebelumnya
berpengaruh positif
terhadap penerimaan
opini audit going
concern.

Sebelumnya,

2) Ukuran perusahaan

Pertumbuhan

berpengaruh negatif

Perusahaan, dan

terhadap penerimaan

Ukuran Perusahaan

opini audit going

Variabel Dependen:
Opini Audit Going
Concern

concern.
3) Kualitas audit,
kondisi keuangan,
dan pertumbuhan
perusahaan tidak
berpengaruh terhadap
penerimaan opini
audit going concern.

2.

Januarti

Regresi

Analisis Pengaruh Faktor

Variabel

(2009)

Logistik

Perusahaan, Kualitas

Independen:

Auditor, Kepemilikan
Perusahaan Terhadap
Penerimaan Opini Audit

Kondisi Keuangan,
Debt Default,
Ukuran Perusahaan,

Going Concern
Sumber: Data Olahan Peneliti
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1) Debt default, opini
tahun sebelumnya
(prior opinion), dan
kualitas auditor
(specialization)
berpengaruh positif

Lanjutan Tabel 2.3. Ringkasan Penelitian-Penelitian Terdahulu

(Perusahaan Manufaktur

Audit Lag, Opini

terhadap opini audit

Yang Terdaftar di Bursa

Audit Tahun

going concern.

Efek Indonesia)

Sebelumnya, Audit
Client Tenure,
Opinion Shopping,
Kualitas Audit,
Kepemilikan
Manajerial dan

2) Ukuran perusahaan
dan audit client
tenure berpengaruh
negatif terhadap
opini audit going
concern.

Kepemilikan
Institusional.

3) Kondisi keuangan,
audit lag, opinion

Variabel Dependen:

shopping, serta

Opini Audit Going

kepemilikan

Concern

manajerial dan
kepemilikan
institusional tidak
menunjukkan
pengaruh yang
signifikan terhadap
opini audit going
concern.

3.

Susanto

Regresi

Faktor-Faktor yang

Variabel

(2009)

Logistik

Mempengaruhi

Independen:

Penerimaan Opini Audit
Going Concern Pada
Perusahaan Publik
Sektor Manufaktur.

Kondisi Keuangan,
Current Ratio, Quick
Ratio, Cash Flow
From Operation,
Return On Assets
(ROA), Debt To

1) Debt to total assets
dan opini audit tahun
sebelumnya
berpengaruh positif
terhadap penerimaan
opini audit going
concern.
2) Kondisi keuangan

Equity, Long Term

dan Return on Assets

Debt To Total

(ROA) berpengaruh

Sumber: Data Olahan Peneliti
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Lanjutan Tabel 2.3. Ringkasan Penelitian-Penelitian Terdahulu

Assets, Debt To

negatif terhadap

Total Assets,

penerimaan opini

Kualitas Audit,

audit going concern.

Opini Audit Tahun
Sebelumnya, Debt
Default, dan Opinion
Shopping.
Variabel Dependen:
Opini Audit Going
Concern

3) Current ratio, quick
ratio, cash flow from
operations, debt to
equity, long term
debt to total assets,
kualitas audit, debt
default, dan opinion
shopping tidak
berpengaruh terhadap
penerimaan opini
audit going
concern.Current
ratio, quick ratio,
cash flow from
operations, debt to
equity, long term
debt to total assets,
kualitas audit, debt
default, dan opinion
shopping tidak
berpengaruh terhadap
penerimaan opini
audit going concern.

4.

Junaidi dan

Regresi

Faktor Non Keuangan

Variabel

Hartono

Logistik

Pada Opini Going

Independen:

(2010)

Concern.

Reputasi Auditor,
Tenure, Disclosure,

1) Reputasi auditor dan
disclosure
berpengaruh positif
terhadap opini audit
going concern.

Sumber: Data Olahan Peneliti
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Lanjutan Tabel 2.3. Ringkasan Penelitian-Penelitian Terdahulu

dan Ukuran
Perusahaan.
Variabel Dependen:
Going Concern
Opinion.

2) Tenure berpengaruh
negatif terhadap opini
audit going concern.
3) Ukuran perusahaan
tidak berpengaruh
signifikan terhadap
opini audit going
concern.

5.

AN

Regresi

Analisis Pengaruh Rasio

Variabel

Muttaqin

Logistik

Keuangan Dan Faktor

Independen:

(2012)

Non Keuangan Terhadap
Penerimaan Opini Audit
Going Concern (Studi
Empiris Pada Perusahaan
Manufaktur di BEI tahun
2008-2010).

Rasio Likuiditas,
Rasio Profitabilitas,
Rasio Aktivitas,
Rasio Leverage,
Rasio Pertumbuhan

1) Opini audit tahun
sebelumnya
berpengaruh positif
terhadap pemberian
opini audit going
concern.
2) Auditor client tenure,

Penjualan, Rasio

rasio profitabilitas,

Nilai Pasar, Ukuran

rasio nilai pasar, dan

Perusahaan,

opinion shopping

Reputasi KAP,

berpengaruh negatif

Opini Audit Tahun

terhadap pemberian

Sebelumnya, Auditor

opini audit going

Client Tenure,

concern.

Opinion Shopping,
dan Audit lag
Variabel Dependen:
Opini Audit Going
Concern

3) Rasio likuiditas, rasio
aktivitas, rasio
leverage, rasio
pertumbuhan
penjualan, ukuran
perusahaan, reputasi
KAP, dan audit lag
tidak berpengaruh

Sumber: Data Olahan Peneliti
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Lanjutan Tabel 2.3. Ringkasan Penelitian-Penelitian Terdahulu

signifikan terhadap
pemberian opini audit
going concern.
6.

Gusnita,

Regresi

Analisis Faktor-Faktor

Variabel

Nurul DP,

Logistik

yang Mempengaruhi

Independen:

dan Darlis

Penerimaan Opini Audit

(2013)

Going Concern Pada
Perusahaan Property dan
Real Estate Yang
Terdaftar di BEI Tahun
2009-2011.

Opini Audit Tahun
Sebelumnya, Rotasi
Audit, Ukuran
Perusahaan, Kualitas

1) Opini audit tahun
sebelumnya dan rotasi
audit berpengaruh
positif terhadap opini
audit going concern.
2) Ukuran perusahaan

Audit, dan Kondisi

dan kondisi keuangan

Keuangan.

berpengaruh negatif

Variabel Dependen:

terhadap opini audit
going concern.

Opini Audit Going
Concern.

3) Kualitas audit tidak
berpengaruh
signifikan terhadap
opini audit going
concern.

Sumber: Data Olahan Peneliti

2.2.

Kerangka Pemikiran
Penulis pada bagian ini akan menjelaskan mengenai kerangka pemikiran
penelitian. Kerangka pemikiran penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel
independen terhadap variabel dependen. Variabel indenpenden dalam penelitian ini
adalah masa penugasan audit, ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), kondisi keuangan
perusahaan, dan ukuran perusahaan. Pada variabel dependennya adalah opini audit going
concern. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.3 di
bawah ini:
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Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran Penelitian

Sumber: Data Olahan Peneliti

2.3.

Hipotesis Penelitian
Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu seperti yang telah dipaparkan di atas,
maka penulis akan mencoba menguji pengaruh masa penugasan audit, ukuran KAP,
kondisi keuangan, dan ukuran perusahaan terhadap opini audit going concern dengan
rumusan hipotesis sebagai berikut:
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2.3.1. Pengaruh Masa Penugasan Audit Terhadap Opini Audit Going Concern
Januarti (2009) menyatakan bahwa masa penugasan audit (auditor client tenure)
merupakan jumlah tahun dimana KAP melakukan perikatan audit pada perusahaan yang
sama. Pada saat auditor mempunyai jangka waktu hubungan yang lama dengan kliennya,
maka hal ini akan mendorong pemahaman yang lebih atas kondisi keuangan kliennya.
Pemahaman auditor yang lebih atas kondisi keuangan kliennya akan mendorong auditor
untuk mendeteksi masalah going concern.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan
publik menjelaskan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu
entitas dilakukan oleh KAP paling lama enam tahun buku berturut-turut dan pada seorang
akuntan publik paling lama tiga tahun buku berturut-turut. Hal ini mengindikasikan
bahwa masa penugasan audit (auditor client tenure) mempengaruhi independensi KAP
dalam memberikan opini audit going concern. Januarti (2009), Junaidi dan Hartono
(2010), dan AN Muttaqin (2012) menyatakan bahwa masa penugasan audit (auditor
client tenure) berpengaruh negatif terhadap pada opini audit going concern. Hal ini
menunjukkan, semakin lama hubungan penugasan KAP oleh klien, dikhawatirkan dapat
berpengaruh terhadap tingkat independensi dari KAP tersebut. Berbeda dengan penelitian
Knechel dan Vanstraelen (2007) yang tidak menemukan adanya hubungan antara masa
penugasan audit dengan opini audit going concern. Januarti dan Fitrianasari (2008) juga
menyatakan bahwa masa penugasan audit (auditor client tenure) tidak berpengaruh
signifikan terhadap opini audit going concern. Hal ini menunjukkan independensi auditor
tidak terpengaruh dengan terjadinya perikatan yang lama antara auditee dan KAP. Jika
auditor menemukan adanya masalah kelangsungan hidup (going concern) pada suatu
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perusahaan, maka mereka akan mengeluarkan opini audit going concern. Mereka tidak
akan mempedulikan kehilangan fee audit yang akan diperoleh di masa mendatang karena
kehilangan klien tersebut. Adanya perbedaan dari beberapa penelitian sebelumnya, maka
penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:
H01: Masa penugasan audit tidak berpengaruh negatif secara signifikan terhadap
opini audit going concern pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek
Indonesia tahun 2007-2012.
Ha1: Masa penugasan audit berpengaruh negatif secara signifikan terhadap opini
audit going concern pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia
tahun 2007-2012.
2.3.2. Pengaruh Ukuran KAP Terhadap Opini Audit Going Concern
Ukuran KAP dapat diukur melalui besar kecilnya KAP. Besar kecilnya ukuran
KAP ini dibedakan dalam dua kelompok, yaitu KAP yang berafiliasi dengan Big-4 dan
KAP yang tidak berafiliasi dengan Big-4. Choi et al. (2010) menggolongkan KAP besar
adalah KAP yang mempunyai nama besar berskala internasional (Big-4), dimana KAP
yang besar menyediakan mutu audit yang lebih tinggi dibanding dengan KAP kecil yang
belum mempunyai reputasi.
Pada penelitian Junaidi dan Hartono (2010) membuktikan bahwa ukuran KAP
berpengaruh positif terhadap opini audit going concern. Mereka mengukur ukuran KAP
(reputasi auditor) antara KAP Big-4 dan KAP Non Big-4. Auditor skala besar dapat
menyediakan kualitas audit yang lebih baik dibanding auditor skala kecil dalam
mengungkapkan masalah going concern. Semakin besar skala auditor, maka semakin
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besar kemungkinan auditor untuk menerbitkan opini audit going concern pada
perusahaan yang bermasalah atas kelangsungan hidup perusahaannya. Berbeda dengan
penelitian Santosa dan Wedari (2007), Susanto (2009), AN Muttaqin (2012), serta
Gusnita, Nur DP, dan Darlis (2013) yang menyebutkan bahwa ukuran KAP (reputasi
auditor) tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit going concern. Hal ini
menunjukkan bahwa segala ukuran KAP, baik Big-4 ataupun Non Big-4 tidak
mempengaruhi KAP dalam memberikan opini audit going concern kepada kliennya.
Adanya perbedaan dari beberapa penelitian sebelumnya, maka penulis merumuskan
hipotesis sebagai berikut:
H02: Ukuran KAP tidak berpengaruh positif secara signifikan terhadap opini audit
going concern pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia
tahun 2007-2012.
Ha2: Ukuran KAP berpengaruh positif secara signifikan terhadap opini audit
going concern pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia
tahun 2007-2012.
2.3.3. Pengaruh Kondisi Keuangan Perusahaan Terhadap Opini Audit Going Concern
Ramadhani dan Lukviarman (2009) menyatakan bahwa kondisi keuangan
perusahaan menggambarkan tingkat kesehatan perusahaan sesungguhnya. Tingkat
kesehatan perusahaan ini dapat diukur melalui sebuah model perhitungan yang telah
ditemukan oleh Altman, yaitu The Altman Model dan Revised Altman Model. Model
perhitungan telah dipakai oleh para peneliti, praktisi, serta para akademis di bidang
akuntansi dibandingkan model prediksi kebangkrutan lainnya.
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Susanto (2009) serta Gusnita, Nur DP, dan Darlis (2013) menemukan bahwa
terdapat pengaruh negatif kondisi keuangan terhadap opini audit going concern, dimana
proksi yang digunakan adalah Revised Altman Model. KAP (auditor) hampir tidak pernah
mengeluarkan opini going concern pada perusahaan yang tidak mengalami kesulitan
keuangan. Hal ini membuktikan bahwa semakin baik kondisi keuangan perusahaan, maka
semakin kecil kemungkinan terhadap penerimaan opini audit going concern dari KAP
(auditor). KAP (auditor) hanya akan memberikan opini audit going concern, jika
perusahaan mengalami kebangkrutan atau terjadi kesulitan dalam melanjutkan kegiatan
perusahaan. Santosa dan Wedari (2007) serta Januarti (2009) menyatakan bahwa tidak
ada pengaruh antara kondisi keuangan perusahaan dengan opini audit going concern. Hal
ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan dengan proksi Revised Altman
Model tidak dapat dijadikan dasar pemikiran untuk pemberian opini audit going concern.
Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:
H03: Kondisi keuangan perusahaan tidak berpengaruh negatif secara signifikan
terhadap opini audit going concern pada perusahaan pertambangan di Bursa
Efek Indonesia tahun 2007-2012.
Ha3: Kondisi keuangan perusahaan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap
opini audit going concern pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek
Indonesia tahun 2007-2012.
2.3.4. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Opini Audit Going Concern
Ukuran perusahaan dapat dilihat dari kondisi keuangan perusahaan, yaitu
besarnya total aktiva. Perusahaan dengan total aktiva yang besar menunjukkan bahwa
perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan, karena dalam tahap ini arus kas
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perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu
yang relatif panjang.
Pada penelitian Santosa dan Wedari (2007) serta Gusnita, Nur DP, dan Darlis
(2013) menemukan bahwa ukuran perusahaan klien (size) berpengaruh negatif terhadap
opini audit going concern. Hal ini berarti bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka
semakin kecil kemungkinan KAP (auditor) memberikan opini audit going concern. KAP
(auditor) akan menunda untuk mengeluarkan opini audit going concern. Pada penelitian
lainnya, Junaidi dan Hartono (2010) serta AN Muttaqin (2012) mendapatkan bukti
empiris bahwa ukuran perusahaan klien tidak berpengaruh pada opini going concern yang
dikeluarkan oleh auditor. KAP dalam melaksanakan auditing tidak terpengaruh terhadap
ukuran perusahaan yang mungkin memberikan fee yang lebih besar dibandingkan
perusahaan yang kecil pada pemberian opini audit going concern. Adanya perbedaan
hasil penelitian dari penelitian sebelumnya, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai
berikut:
H04: Ukuran perusahaan tidak berpengaruh negatif secara signifikan terhadap
opini audit going concern pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek
Indonesia tahun 2007-2012.
Ha4: Ukuran perusahaan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap opini
audit going concern pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia
tahun 2007-2012.
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2.3.5. Pengaruh Masa Penugasan Audit, Ukuran KAP, Kondisi Keuangan Perusahaan,
dan Ukuran Perusahaan Terhadap Opini Audit Going Concern
Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, ada beberapa faktor-faktor yang
mempengaruhi opini audit going concern. Beberapa diantaranya, yaitu masa penugasan
audit (auditor client tenure), ukuran KAP, kondisi keuangan perusahaan, dan ukuran
perusahaan. Pada penelitian sebelumnya, Santosa dan Wedari (2007), Januarti (2009),
Susanto (2009), Junaidi dan Hartono (2010), AN Muttaqin (2012), serta Gusnita, Nur DP,
dan Darlis (2013) tidak ada satupun yang meneliti mengenai masa penugasan audit
(auditor client tenure), ukuran KAP, kondisi keuangan perusahaan, dan ukuran
perusahaan secara bersamaan terhadap opini audit going concern. Penulis merumuskan
hipotesis sebagai berikut:
H05: Masa penugasan audit, ukuran KAP, kondisi keuangan perusahaan, dan
ukuran perusahaan secara bersama-sama tidak berpengaruh secara
signifikan terhadap opini audit going concern pada perusahaan
pertambangan di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2012.
Ha5: Masa penugasan audit, ukuran KAP, kondisi keuangan perusahaan, dan
ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan
terhadap opini audit going concern pada perusahaan pertambangan di
Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2012.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1.

Pemilihan Objek Penelitian
Pada penelitian ini ditunjukkan untuk mengetahui pengaruh masa penugasan
audit, ukuran KAP, kondisi keuangan, dan ukuran perusahaan terhadap opini audit going
concern. Penulis mengambil objek penelitiannya pada perusahaan pertambangan yang
telah listing dan go public di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2007-2012. Hal ini
dilakukan untuk mempermudah penulis dalam mencari keabsahan data.
Variabel yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari dua kelompok, yaitu
variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen penelitian ini adalah
opini audit going concern, serta variabel independennya terdiri dari masa penugasan
audit, ukuran KAP, kondisi keuangan, dan ukuran perusahaan. Studi ini menggunakan
jenis pengujian hipotesis. Hal ini sesuai dengan penjelasan Sekaran (2011: 162), studi
yang termasuk dalam pengujian hipotesis biasanya menjelaskan sifat hubungan tertentu,
atau menentukan perbedaan antar kelompok atau kebebasan (independensi) dua atau
lebih faktor dalam suatu situasi. Sifat penelitian ini bersifat kuantitatif.

3.2.

Metode Pengumpulan Data

3.2.1. Jenis Data dan Data yang Dihimpun
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. “Data
sekunder, yaitu data yang telah ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti”
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(Sekaran, 2011: 77). Jenis data pada penelitian ini adalah data panel. Gujarati (2006: 4)
menyatakan bahwa data panel merupakan gabungan antara data deret berkala (time
series) dengan data lintas-sektoral (cross section). Data yang dibutuhkan pada penelitian
ini, yaitu laporan keuangan perusahaan pertambangan yang telah diaudit dari tahun 20072012. Data-data pada penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber, antara lain dari situs
resmi BEI (Bursa Efek Indonesia) dan ICMD (Indonesia Capital Market Directory). Data
yang disediakan di Bursa Efek Indonesia dan ICMD (Indonesia Capital Market
Directory) dinilai merupakan sumber data yang terpercaya, karena sumber data ini
dipakai oleh berbagai pengguna setiap harinya dan juga dikenal secara luas.
3.2.2. Metode Pengambilan Sampel
Populasi meliputi keseluruhan suatu sekelompok orang, kejadian, ataupun sesuatu
yang menarik perhatian dari penulis. Penulis menetapkan bahwa populasi yang akan
digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia dari tahun 2007-2012.
Sampel merupakan bagian dari populasi. Sampel penelitian ini digunakan untuk
membuktikan hipotesis yang telah dibuat sebelumnya. Sampel dalam penelitian terdiri
dari 12 perusahaan pertambangan yang terdaftar dan go public di Bursa Efek Indonesia
pada tahun 2007-2012 dari seluruh perusahaan pertambangan yang ada di Bursa Efek
Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non
probabilitas (non-probability sampling). Metode pengambilan sampel pada penelitian ini
adalah purposive sampling, dimana peneliti memiliki kriteria tertentu terhadap sampel
yang akan diteliti. Hal ini dilakukan agar sampel yang diambil dari populasi lebih
representatif. Kriteria yang digunakan dalam memilih sampel :
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1) Perusahaan-perusahaan yang diteliti hanya perusahaan pertambangan yang listing dan
go public di Bursa Efek Indonesia dalam periode penelitian 2007-2012.
2) Data tersedia untuk dianalisis, data ini termasuk data laporan keuangan yang telah
diaudit oleh auditor independen pada tahun 2007-2012.
3.2.3

Teknik Pengumpulan Data
Metode Kepustakaan merupakan metode atau teknik yang digunakan peneliti
pada pengumpulan data penelitian ini. Teknik ini digunakan dalam keseluruhan proses
penelitian sejak awal hingga sampai akhir penelitian dengan cara memanfaatkan berbagai
macam pustaka yang relevan dengan fenomena sosial yang tengah dicermati. Penulis
mengumpulkan berbagai teori yang diperlukan dalam mendukung penyelesaian penelitian
ini dengan mempelajari berbagai buku ataupun literatur terkait, baik asing maupun lokal.

3.3.

Metode Analisis Data

3.3.1. Definisi Variabel Operasional
“Variabel adalah sesuatu yang dapat membedakan atau membawa variasi pada
nilai” (Sekaran, 2011: 115). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2
jenis variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel terikat (variabel
dependen ) adalah variabel yang dikenai pengaruh dan diterangkan oleh variabel lain atau
variabel yang menjadi perhatian utama penelitian (Sekaran, 2011: 116). Variabel
dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah opini audit going concern.
“Variabel bebas (variabel independen) adalah variabel yang fungsinya mempengaruhi
variabel lain atau variabel yang mempengaruhi variabel terikat, baik secara positif atau
negatif” (Sekaran, 2011: 117). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini
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adalah masa penugasan audit, ukuran KAP, kondisi keuangan, dan ukuran perusahaan.
Variabel operasional yang diugkapkan penulis berdasarkan landasan teori dan hasil
penelitian terdahulu. Variabel operasional tersebut diantaranya sebagai berikut:
3.3.1.1. Opini Audit Going Concern (GCAO)
Opini audit going concern merupakan opini audit modifikasi yang dalam
pertimbangan auditor terdapat ketidakmampuan atau ketidakpastian signifikan atas
kelangsungan hidup perusahaan dalam menjalankan operasinya. Menurut SA Seksi 341
IAPI (2011), opini audit yang termasuk opini audit going concern adalah sebagai berikut:
1) Laporan yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan
(unqualified opinion report with explanatory laguage)
2) Laporan yang berisi pendapat wajar dengan pengecualian (qualified opinion report)
3) Opini going concern adverse (tidak wajar)
4) Laporan yang didalamnya auditor tidak menyatakan pendapat (disclaimer of opinion
report)
Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel dummy. Opini audit going
concern diberi kode 1, sedangkan yang termasuk dalam opini audit non going concern
(opini wajar tanpa pengecualian) diberi kode 0.
3.3.1.2. Masa Penugasan Audit (MPA)
Masa Penugasan Audit (auditor client tenure) adalah lamanya tahun dimana
perusahaan audit telah memberikan jasa audit untuk klien tertentu (Chi dan Huang,
2005). Masa penugasan audit (auditor client tenure) diukur dengan menghitung jumlah
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tahun dimana KAP melakukan perikatan audit dengan auditee yang sama (Januarti,
2009).
3.3.1.3. Ukuran KAP (KAP)
Pada tahun 2005-2009, empat KAP lokal yang berafiliasi dengan The Big-4
Auditors (Arens et al., 2011: 35) diantaranya sebagai berikut:
1) KAP Purwantono, Sarwoko, dan Sandjaja berafiliasi dengan Ernst & Young,
2) KAP Osman Bing Satrio dan Rekan berafiliasi dengan Deloitte Touche Tohmatsu,
3) KAP Siddharta, Siddharta, dan Widjaja berafiliasi dengan KPMG,
4) KAP Haryanto Sahari dan Rekan berafiliasi dengan PricewaterhouseCoopers.
Berdasarkan sumber Widyantari (2011), empat KAP lokal yang berafiliasi dengan
The Big-4 Auditors pada tahun 2010-2011 yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1) KAP Purwantono, Suherman, dan Surja berafiliasi dengan Ernst & Young,
2) KAP Osman Bing Satrio dan Rekan berafiliasi dengan Deloitte Touche Tohmatsu,
3) KAP Siddharta dan Widjaja berafiliasi dengan KPMG,
4) KAP Tanudiredja, Wibisana, dan Rekan berafiliasi dengan PricewaterhouseCoopers.
Berdasarkan sumber IAPI (2013), empat KAP lokal yang berafiliasi dengan The
Big-4 Auditors pada tahun 2012-2013 yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1) KAP Purwantono, Suherman, dan Surja berafiliasi dengan Ernst & Young,
2) KAP Osman Bing Satrio dan Eny berafiliasi dengan Deloitte Touche Tohmatsu,
3) KAP Siddharta dan Widjaja berafiliasi dengan KPMG,
4) KAP Tanudiredja, Wibisana, dan Rekan berafiliasi dengan PricewaterhouseCoopers.
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Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel dummy. Apabila KAP yang
termasuk dalam kategori The Big-4 Auditors akan diberi kode 1, sedangkan jika tidak
termasuk kategori The Big-4 Auditors akan diberi kode 0.
3.3.1.4. Kondisi Keuangan (ALTMAN)
Kondisi keuangan perusahaan menggambarkan tingkat kesehatan perusahaan
sesungguhnya (Rahmadhany dan Lukviarman, 2009). Kondisi keuangan ini diukur
dengan menggunakan model prediksi kebangkrutan , yaitu Revised Altman Model. Model
ini terkenal dengan nama Z’ score yang merupakan suatu formula yang dikembangkan
oleh Altman untuk mendeteksi kebangkrutan perusahaan pada beberapa periode sebelum
terjadinya kebangkrutan. Formulasi dari Z’ score ini adalah:

Z’= 0.717 Z1 + 0.847 Z2 + 3.107 Z3 + 0.420 Z4 + 0.998 Z5

Keterangan:

Z1 = working capital/total asset
Z2 = retained earnings/total asset
Z3 = earnings before interest and taxes/total asset
Z4 = book value of equity/book value of debt
Z5 = sales/total asset
Apabila nilai Z’ score di atas 2,9, maka perusahaan tersebut dikategorikan sebagai
perusahaan yang tidak mempunyai masalah dengan kebangkrutan (non bankrupt
company) dan diberikan kode 1. Jika nilai Z’ score di antara 1,23 sampai 2,9, maka
perusahaan tersebut dikategorikan masih memiliki risiko kebangkrutan (grey zone) dan
diberikan kode 0. Jika nilai Z’ score di bawah 1,23, maka perusahaan digolongkan
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sebagai perusahaan tersebut berisiko tinggi terhadap kebangkrutan dan diberikan kode -1.
Hal ini dilakukan sesuai dengan penelitian sebelumnya, yaitu Susanto (2009).
3.3.1.5. Ukuran Perusahaan (LNSIZE)
Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat memperhitungkan
besarnya aset perusahaan dalam mendapatkan keuntungan ekonomi di masa mendatang.
Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur melalui logaritma natural dari total
aktiva. Variabel ukuran perusahaan diberi simbol (LNSIZE).
Tabel 3.1.
Definisi Variabel Operasional
No.

Variabel

Definisi

Indikator

Skala Pengukuran

1.

Opini Audit

Opini audit going

Opini audit going concern

Nominal

Going Concern

concern terdiri dari

diberi kode 1, sedangkan

(GCAO)

opini audit wajar tanpa

yang termasuk dalam opini

pengecualian dengan

audit non going concern

paragraf penjelas, opini

(opini wajar tanpa

wajar dengan

pengecualian) diberi kode

pengecualian, opini

0

tidak wajar, dan tidak
memberikan opini
(Agoes, 2012)
Sumber: Data Olahan Peneliti
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(Dummy)

Lanjutan Tabel 3.1. Definisi Variabel Operasional
2.

Masa Penugasan

Lamanya masa

Jumlah tahun dimana KAP

Audit (MPA)

penugasan audit KAP

melakukan perikatan audit

terhadap perusahaan

dengan auditee yang sama

Rasio

klien (Januarti, 2009).
3.

Ukuran KAP
(KAP)

Ukuran KAP

KAP yang termasuk dalam

berdasarkan reputasi

kategori The Big-4

KAP, yaitu The Big-

Auditors akan diberi kode

Four dan Non Big-4

1, sedangkan jika tidak

(Choi, et al. 2010).

termasuk kategori The

Nominal
(Dummy)

Big-4 Auditors akan diberi
kode 0.
4.

Kondisi Keuangan

Kondisi keuangan ini

Apabila nilai Z’ score di

(ALTMAN)

diukur dengan

atas 2,9 (non bankrupt

menggunakan model

company), maka

prediksi kebangkrutan ,

perusahaan diberi kode 1.

yaitu Revised Altman

Jika nilai Z’ score di

Model (Altman, 2000).

antara 1,23 - 2,9 (grey

Model penelitiannya

zone), maka perusahaan

sebagai berikut:

diberikan kode 0. Jika nilai

Z’= 0.717 Z1 + 0.847 Z2 +

Z’ score di bawah 1,23,

3.107 Z3 + 0.420 Z4 +

maka perusahaan

0.998 Z5.

diberikan kode -1.

Sumber: Data Olahan Peneliti
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Ordinal

Lanjutan Tabel 3.1. Definisi Variabel Operasional
5.

Ukuran

Ukuran perusahaan

Hasil dari logaritma

Perusahaan

dalam penelitian ini

natural dari total aktiva.

(LNSIZE)

diukur dari total aktiva

Rasio

(Diantimala, 2008).
Sumber: Data Olahan Peneliti

3.3.2. Teknik Pengolahan Data
Pengolahan data dilakukan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang diajukan
dalam penelitian ini. Data-data sekunder yang terkait dengan variabel penelitian
dikumpulkan, selanjutnya kumpulan data tersebut diolah menggunakan software SPSS
(Statistic Product and Service Solution) versi 21.
3.3.2.1. 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, sum, range, kurtosis, dan skewness” (Ghozali, 2011: 19).
Ukuran-ukuran statistik yang digunakan dalam analisis ini adalah rata-rata (mean), nilai
maksimum, nilai minimum, standar deviasi, 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. Adapun uji asumsi klasik ini dijelaskan sebagai berikut :
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3.3.2.2.1. Uji Normalitas
Uji asumsi ini digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel
dependen (Y), variabel independen (X), atau keduanya mempunyai distribusi normal atau
tidak. Pada penelitian ini, uji normalitas hanya digunakan pada variabel independen, yaitu
variabel ukuran perusahaan. Hal ini dilakukan, karena pada variabel dependen (opini
audit going concern) dan variabel independen lainnya (masa penugasan audit, ukuran
KAP, dan kondisi keuangan) sudah termasuk bilangan diskrit, sehingga tidak diperlukan
lagi distribusi normal. Uji normalitas yang digunakan pada penelitian ini adalah uji
statistik Kolmogorov-Smirnov. Uji hipotesisnya adalah sebagai berikut:
H0

: Data terditribusi secara normal.

Ha

: Data tidak terdistribusi secara normal.

3.3.2.2.2. Uji Multikolinearitas
“Uji asumsi klasik ini diterapakan untuk analisi regresi berganda yang terdiri atas
dua atau lebih variabel bebas/variabel indenpeden, dimana akan diukur tingkat asosiasi
(keeratan) hubungan/pengaruh antar variabel bebas tersebut melalui besaran koefisien
korelasi” (Sunyoto, 2011: 79). Tujuan dari uji asumsi klasik multikolinearitas adalah
untuk menguji ada/tidaknya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik
seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen.
3.3.2.3. Analisis Statistik Inferensial
Penelitian ini menggunakan analisis statistik inferensial untuk pengujian
hipotesis. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis multivariate
dengan menggunakan regresi logistik (logistic regretion), sebab variabel bebasnya
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merupakan kombinasi antara metrik dan non metrik (nominal). “Regresi logistik adalah
regresi yang digunakan sejauh mana probabilitas terjadinya variabel dependen dapat
diprediksi dengan variabel independen” (Ghozali, 2011: 333). Regresi logistik
menghasilkan rasio peluang (odds ratio) yang dinyatakan dengan transformasi fungsi
logaritma (log), dengan demikian fungsi transformasi log ataupun ln diperlukan untuk pvalue. Logit opini audit going concern (GC) merupakan log dari peluang (odds ratio)
dengan kemungkinan terbesar nilai peluang adalah 1, dengan demikian persamaan regresi
logistik menjadi:
Logit GC = ln 1−

= ln (odds)

Gujarati (2006: 173) menyatakan bahwa Model Probabilitas Linear (LPM)
digunakan untuk mengestimasi suatu model dimana variabel tak bebas, Y, bersifat biner,
dengan menggunakan nilai 1 atau 0, dimana menunjukkan adanya atau dimilikinya suatu
atribut, sedangkan 0 menunjukkan tidak adanya atribut itu. Pada penelitian ini, y = 1
apabila perusahaan sampel menerima opini audit going concern dan y = 0 apabila
perusahaan sampel tidak menerima opini audit going concern. Jika odds ratio = 1, maka
probabilitas untuk kedua keputusan yang diuji adalah sama. Apabila variabel independen
memiliki dampak positif terhadap probabilitas keputusan yang diuji, maka odds ratio ≥ 1.
Sebaliknya, apabila variabel independen memiliki dampak negatif terhadap probabilitas
keputusan yang diuji, maka odds ratio ≤ 1. Regresi logistik mengabaikan heteroscedary,
artinya

variabel

dependen

tidak

memerlukan

untuk

masing-masing

variabel

independennya. Hal ini disebabkan regresi logistik sendiri merupakan salah satu cara
penanggulangan ragam dari error tidak homogen. Berdasarkan penjelasan diatas, maka
model regresi logistik yang digunakan untuk menguji hipotesis pada penelitian ini adalah:
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ln 1−

i,t

= α + β1MPAi,t + β2KAPi,t + β3ALTMANi,t + β4LNSIZEi,t + εi,t

Keterangan:
ln 1−

= Dummy variable opini audit (kategori 1 untuk auditee dengan opini
audit going concern (GCAO) dan 0 untuk auditee dengan opini audit
non going concern (NGCAO)).

α

= Konstanta

MPA

= Masa Penugasan Audit

KAP

= Ukuran KAP

ALTMAN = Kondisi Keuangan (Revised Altman Model)
LNSIZE

= Ukuran Perusahaan

ε

= Error

i

= Perusahaan Sampel

t

= Tahun Berjalan

3.3.2.4. Uji Kelayakan Model Regresi Logistik (Goodness of Fit)
“Suatu model dikatakan layak atau fit apabila tidak ada perbedaan antara model
dengan data” (Ghozali, 2011: 340). Pada saat menguji kelayakan model regresi logistik
digunakan tiga kriteria pengujian, yaitu Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test,
Classification Plot, dan Nagelkerke R Square.
3.3.2.4.1. Hosmer and Lemeshow Test
Uji Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit Test dilakukan untuk menguji
hipotesis nol untuk mendapatkan bukti bahwa data empiris yang digunakan cocok atau
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sesuai dengan model. Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi 5% (alpha = 0.05).
Hipotesis pengujian ini adalah sebagai berikut:
H0 : Model regresi logistik dapat menjelaskan data (fit)
Ha : Model regresi logistik tidak dapat menjelaskan data (tidak fit).
Dasar penerimaan dan penolakan hipotesis pada pengujian Hosmer and
Lemeshow Goodness of Fit Test. Berdasarkan nilai Chi-Square hitung, maka:
Jika nilai Chi-Square hitung ≤ Chi-Square tabel maka H0 tidak dapat ditolak.
Jika nilai Chi-Square hitung > Chi-Square tabel maka H0 ditolak.
Berdasarkan p-value:
Apabila p-value ≥

maka H0 tidak dapat ditolak.

Apabila p-value <

maka H0 ditolak.

3.3.2.4.2. Classification Plot
Pengujian ini dilakukan untuk menilai kecocokan model regresi logistik terhadap
data dengan melihat besarnya ketepatan klasifikasi data observasi terhadap prediksinya.
Nilai overall percentage yang mendekati 100% menunjukkan model yang digunakan fit
terhadap data.
3.3.2.4.3. Nagelkerke’s R Square
Nagelkerke R Square merupakan koefisien determinasi yang diinterpretasikan,
seperti nilai R Square pada regresi berganda. Nagelkerke R Square digunakan untuk
melihat seberapa besar persentase variabilitas keseluruhan variabel independen dapat
menjelaskan variabel dependen dalam model regresi logistik. “Nagelkerke R Square
memiliki nilai yang besarnya bervariasi antara 0 sampai 1. Semakin mendekati nilai 1
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maka model dianggap semakin goodness of fit sementara semakin mendekati 0 maka
model semakin tidak goodness of fit” (Ghozali, 2011: 341).
3.3.2.5. Rasio Kecenderungan (Odds Ratio)
“Odds ratio merupakan probabilitas terjadinya suatu kejadian dibagi dengan
probabilitas tidak akan terjadinya suatu kejadian” (Anderson et al., 2008:680). Pada
penelitian ini, y = 1 apabila KAP memberikan opini audit going concern dan y = 0
apabila KAP memberikan opini audit non going concern. Odds ratio mengukur dampak
kenaikan 1 peluang untuk masing-masing variabel independen.
Jika odds ratio = 1, maka probabilitas untuk kedua keputusan yang diuji, yaitu
memberikan opini audit going concern dan opini audit non going concern adalah sama.
Apabila variabel independen memiliki dampak positif terhadap probabilitas keputusan
yang diuji, maka odds ratio ≥ 1. Sebaliknya, apabila variabel independen memiliki
dampak negatif terhadap probabilitas keputusan yang diuji, maka odds ratio ≤ 1.
3.4.

Teknik Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok
pertama terdiri dari hipotesis (1), (2), (3), dan (4) yang bertujuan untuk melihat pengaruh
masa penugasan audit, ukuran KAP, kondisi keuangan, dan ukuran perusahaan klien
terhadap opini audit going concern pada perusahaan sampel secara parsial melalui uji
Wald. Pada kelompok kedua yang terdiri dari hipotesis (5) diuji dengan uji G² atau uji
simultan. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi alpha
(α) 5%. Langkah-langkah pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:
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3.4.1.

Uji Parsial (Uji Wald)
Pengujian secara parsial dilakukan untuk melihat hubungan parsial masing-masing
parameter variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan
dengan membandingkan nilai statistik Wald dengan tabel Chi-Square (

2
(0.05;1) ),

signifikansi α (5%), dan derajat bebas (df = 1), atau dengan menggunakan p-value (Sig.).
Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut:
H01

: β1 ≥ 0 (Variabel independen tidak berpengaruh negatif secara signifikan
terhadap variabel dependen).

Ha1

: β1 < 0 (Variabel independen berpengaruh negatif secara signifikan
terhadap variabel dependen).

H02

: β2 ≤ 0 (Variabel independen tidak berpengaruh positif secara signifikan
terhadap variabel dependen).

Ha2

: β2 > 0 (Variabel independen berpengaruh positif secara signifikan
terhadap variabel dependen).

H03

: β3 ≥ 0 (Variabel independen tidak berpengaruh negatif secara signifikan
terhadap variabel dependen).

Ha3

: β3 < 0 (Variabel independen berpengaruh negatif secara signifikan
terhadap variabel dependen).

H04

: β4 ≥ 0 (Variabel independen tidak berpengaruh negatif secara signifikan
terhadap variabel dependen).
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Ha4

: β4 < 0 (Variabel independen berpengaruh negatif secara signifikan
terhadap variabel dependen).

Penerimaan dan penolakan hipotesis (1), (2), (3), dan (4) menggunakan uji wald.
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.
3.4.2. Uji Simultan (Uji G² / Overall Model Fit Test)
Uji simultan digunakan untuk melihat pengaruh koefisien regresi variabel
independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian simultan
dilakukan dengan menggunakan rasio Likelihood, yaitu G = -2 (L0 – Lp). Kriteria
pengembangan hipotesisnya adalah sebagai berikut:
H05: β5 = 0 (Variabel-variabel independen secara bersama-sama tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen).
Ha5: β5 ≠ 0 (Variabel-variabel independen secara bersama-sama berpengaruh
secara signifikan terhadap variabel dependen).
Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis ini adalah sebagai berikut:
Apabila

2

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

Apabila

2

> Chi-Square tabel, maka H0 ditolak.
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atau,
Apabila p-value (Sig.) ≥

maka H0 tidak dapat ditolak.

Apabila p-value (Sig.) <

maka H0 ditolak.
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BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1.

Gambaran Umum Objek Penelitian
Objek penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia dengan periode observasi selama enam tahun dari tahun 2007 sampai
dengan tahun 2012. Berikut daftar emiten dari sampel penelitian disajikan pada tabel 4.1.
di bawah ini:
Tabel 4.1.
Sampel Perusahaan Pertambangan
No.

Nama Emiten

Kode Emiten

1.

PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk.

ANTM

2.

PT. Bukit Asam (Persero) Tbk.

PTBA

3.

PT. Radiant Utama Interinsco Tbk.

RUIS

4.

PT. Bumi Resources Tbk.

BUMI

5.

PT. Adaro Energy Tbk.

ADRO

6.

PT. Energi Mega Persada Tbk.

ENRG

7.

PT. Darma Henwa Tbk.

DEWA

8.

PT. Indo Tambang Raya Megah Tbk.

ITMG

9.

PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

PGAS

10.

PT. Mitra Investindo Tbk.

MITI

11.

PT. Vale Indonesia Tbk.

INCO

12.

PT. Elnusa Tbk.

ELSA

Sumber: IDX dan Data Olahan Peneliti

Sampel perusahaan pertambangan yang memenuhi kriteria laporan keuangan perusahaan
pertambangan di Bursa Efek Indonesia pada objek penelitian ini ada sejumlah 12
perusahaan selama 6 tahun berturut-turut, sehingga didapatkan pooling data dengan unit
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analisis n = 12 x 6 = 72 observasi. Berdasarkan metode purposive sampling, maka
observasi penelitian ini berjumlah 72 observasi.
Tabel 4.2.
Pemilihan Sampel & Observasi Penelitian
KAP
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

.0

27

37.5

37.5

37.5

1.0

45

62.5

62.5

100.0

Total

72

100.0

100.0

Sumber: IDX dan Data Olahan Peneliti
Tabel 4.3.
Outlier
Casewise List
Case

Selected
Status

Observed

Predicted

b

Predicted Group

Temporary Variable

a

GCAO
5

S

1**

Resid
.038 0

.962

ZResid
5.062

a. S = Selected, U = Unselected cases, and ** = Misclassified cases.
b. Cases with studentized residuals greater than 2.500 are listed.

Sumber: Data Olahan Output SPSS Peneliti

Setelah data-data penelitian ini mendapatkan perlakuan statistik, maka
ditemukanlah outlier. Pada penjelasan tabel 4.2. di atas dapat dilihat terdapat 1 outlier
yang dikeluarkan, sehingga observasi penelitian ini berjumlah 71 observasi. “Outlier
adalah kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh
dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim baik untuk
sebuah variabel tunggal atau variabel kombinasi” (Ghozali, 2011: 41). Hal ini dapat
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menyebabkan model penelitian menjadi kurang baik, sehingga outlier tersebut harus
dikeluarkan. Outlier sampel penelitian ini diidentifikasi melalui tabel casewise list. Pada
tabel 4.3. dapat dilihat ada satu buah data outlier yang mengalami misclassified, yaitu
kategori 1 yang tergolong opini audit going concern. Satu buah data outlier itu
merupakan perusahaan ANTAM pada tahun 2008.
4.2.

Statistik Deskriptif
Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum atas
variabel-variabel independen yang diuji dalam penelitian ini. Ukuran-ukuran statistik
yang digunakan dalam analisis ini adalah rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai
minimum, standar deviasi, frekuensi, dan persentase.
Tabel 4.4.
Statistik Deskriptif Ukuran KAP
KAP
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

.0

27

37.5

37.5

37.5

1.0

45

62.5

62.5

100.0

Total

72

100.0

100.0

Sumber: Data Olahan Output SPSS Peneliti

Variabel ukuran KAP merupakan variabel dummy dengan kriteria 1 jika KAP
termasuk dalam kategori Big-4 dan 0 jika KAP termasuk dalam kategori Non Big-4.
Berdasarkan tabel 4.4. dapat dilihat dari 72 observasi terdapat 45 KAP atau 62,5%
termasuk kategori Big-4., sedangkan 27 KAP atau 37,5% lainnya termasuk kategori Non
Big-4.
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Tabel 4.5.
Statistik Deskriptif Kondisi Keuangan

KAP
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

.0

27

37.5

37.5

37.5

1.0

45

62.5

62.5

100.0

Total

72

100.0

100.0

Sumber: Data Olahan Output SPSS Peneliti

Variabel kondisi keuangan (ALTMAN) terdiri dari 3 kriteria :
1) Perusahaan termasuk dalam kategori bangkrut, yaitu jika hasil Z’Score berada pada
titik cut off kurang dari 1,23.
2) Perusahaan termasuk dalam kategori rawan bangkrut (grey zone), yaitu jika hasil
Z’Score berada pada titik cut off antara 1,23 sampai 2.9.
3) Perusahaan termasuk dalam kategori tidak bangkrut, yaitu jika hasil Z’Score berada
pada titik cut off lebih dari 2,9.
Berdasarkan tabel 4.5., terdapat 23 perusahaan pertambangan atau 31,9% yang termasuk
kategori perusahaan bangkrut, 29 perusahaan pertambangan atau 40,3% yang termasuk
kategori perusahaan rawan bangkrut, dan 20 perusahaan pertambangan atau 27,8% yang
termasuk kategori perusahaan tidak bangkrut.
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Tabel 4.6.
Statistik Deskriptif (72 Observasi)
Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

MPA

72

1.0

4.0

2.014

.9419

ALTMAN

72

-1.8454

5.7240

2.0742

1.5631

SIZE

72

109355092689

79344468192528

Valid N

72

17425776130276.523 19308345413602.01

(listwise)

Sumber: Data Olahan Output SPSS Peneliti
Berdasarkan tabel 4.6., di atas dapat dilihat hasil statistik deskriptif untuk variabel
masa penugasan audit (MPA), kondisi keuangan (ALTMAN), dan ukuran perusahaan
(SIZE) dari 72 observasi. Sampel dengan nilai masa penugasan audit (MPA) minimum 1
terdiri dari seluruh sampel perusahaan pertambangan yang diobservasi pada tahun yang
berbeda-beda. Nilai MPA minimum itu terdiri dari PT. Bumi Resources Tbk., PT. Energi
Mega Persada Tbk., PT. Darma Henwa Tbk., dan PT. Mitra Investindo Tbk. tahun 2007
dan 2009; PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk., PT. Adaro Energy Tbk., PT. Indo
Tambang Raya Megah Tbk., PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., dan PT. Vale
Indonesia Tbk. tahun 2007 dan 2010; PT. Radiant Utama Interinsco Tbk. tahun 2007 dan
2011; PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. tahun 2007, 2008, dan 2010; dan PT. Elnusa Tbk.
tahun 2007, 2010, dan 2011. Nilai MPA minimum ini menunjukkan bahwa masa
penugasan audit paling cepat adalah satu tahun pada perusahaan pertambangan periode
2007-2012. Sementara sampel dengan nilai masa penugasan audit (MPA) maximum 4
terdiri atas PT. Radiant Utama Interinsco Tbk. tahun 2010 serta PT. Bumi Resources
Tbk., PT. Energi Mega Persada Tbk., PT. Darma Henwa Tbk., dan PT. Mitra Investindo
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Tbk. tahun 2012. Nilai MPA maximum ini menjelaskan bahwa masa penugasan paling
lama adalah empat tahun pada perusahaan pertambangan periode 2007-2012. Penjelasan
ini menunjukkan bahwa KAP tidak melanggar ketentuan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik, dimana batas maksimal masa
penugasan audit adalah enam tahun. Nilai mean yang didapat dari variabel masa
penugasan audit (MPA) adalah 2,014 dan nilai standard deviation-nya sebesar 0,9419.
Hal ini menunjukkan kisaran rata-rata masa penugasan audit adalah 2 tahun masa
penugasan dari tahun 2007-2012 pada perusahaan pertambangan.
Statistik deskriptif variabel kondisi keuangan (ALTMAN) pada nilai ALTMAN
minimum mendapatkan nilai -1,8454, yaitu pada PT. Mitra Investindo Tbk. tahun 2007.
Pada nilai kondisi keuangan (ALTMAN) maximum mendapatkan nilai 5,724, yaitu pada
PT. Vale Indonesia Tbk. tahun 2007. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan
bahwa PT. Mitra Investindo Tbk. pada tahun 2007 memiliki kondisi keuangan yang
sangat buruk dan diprediksi akan mengalami kebangkrutan pada tahun berikutnya,
sedangkan PT. Vale Indonesia Tbk. pada tahun 2007 memiliki kondisi keuangan yang
sangat baik dan diprediksi tidak akan mengalami kebangkrutan pada tahun berikutnya.
Nilai mean pada variabel kondisi keuangan (ALTMAN) adalah mendapat nilai 2,0742.
Hal ini menunjukkan kondisi keuangan dengan sampel perusahaan pertambangan pada
tahun 2007-2012 berada pada daerah rawan bangkrut (grey zone). Persebaran data pada
variabel kondisi keuangan (ALTMAN) juga cukup bervariasi. Ini dapat dilihat dari nilai
standard deviation-nya, yaitu sebesar 1,5631.
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Variabel ukuran perusahaan merupakan variabel independen yang diperoleh dari
nilai total aset. Sampel dengan nilai ukuran perusahaan minimum adalah sebesar Rp.
109.355.092.689, yaitu pada PT. Mitra Investindo Tbk. tahun 2009. Sampel dengan nilai
ukuran perusahaan

maximum adalah sebesar Rp. 79.344.468.192.528. Nilai ukuran

perusahaan maximum itu ditempati oleh PT. Bumi Resources Tbk. pada tahun 2010.
Berdasarkan penjelasan tersebut PT. Mitra Investindo Tbk. pada tahun 2009 memiliki
ukuran total aset (aktiva) yang cukup rendah, yaitu sebesar Rp. 109.355.092.689,
sedangkan PT. Bumi Resources Tbk. pada tahun 2010 memiliki ukuran total aset yang
cukup tinggi, yaitu sebesar Rp.79.344.468.192.528. Nilai mean ukuran perusahaan pada
penelitian ini adalah sebesar Rp. 17.425.776.130.276,523. Hal ini menunjukkan rata-rata
sampel perusahaan pertambangan periode 2007-2012 adalah sekitar Rp. 17,4 triliun.
Persebaran data pada sampel ukuran perusahaan penelitian ini juga sangat tinggi dan
bervariasi. Ini dapat dilihat dari nilai standard deviation-nya, yaitu sebesar
19.308.345.413.602,01.
Tabel 4.7.
Statistik Deskriptif (20 Observasi Opini Audit Going Concern)

Descriptive Statistics
N

Mean

Std. Deviation

MPA

20

2.050

1.0990

SIZE

20

23611051473020.918

28024159095921.37

Valid N (listwise)

20

Sumber: Data Olahan Output SPSS Peneliti
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Tabel 4.8.
Statistik Deskriptif (52 Observasi Opini Audit Non Going Concern)

Descriptive Statistics
N

Mean

Std. Deviation

MPA

52

2.000

.8856

SIZE

52

15046824075374.83

14340746778689.738

Valid N

52

(listwise)

Sumber: Data Olahan Output SPSS Peneliti
Pada tabel 4.7. dan 4.8. juga memperlihatkan perbandingan statistik deskriptif
antara sampel yang diberikan opini audit going concern yang berjumlah 20 sampel
dengan sampel yang tidak diberikan opini audit non going concern yang berjumlah 52
sampel.
4.3.

Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik pada penelitian ini hanya merupakan alat tambahan sebagai
tolak ukur kondisi data yang digunakan dalam penelitian sesuai dengan model analisis
yang digunakan. Uji asumsi klasik pada penelitian ini hanya terbagi menjadi dua, yaitu
uji normalitas dan uji multikolinearitas. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

4.3.1. Uji Normalitas
Pada penelitian ini, uji normalitas hanya digunakan pada variabel independen,
yaitu variabel kondisi keuangan dan ukuran perusahaan. Hal ini dilakukan karena variabel
kondisi keuangan dan ukuran perusahaan termasuk bilangan non diskrit, sehingga
diperlukan uji normalitas. Hipotesis pada uji adalah sebagai berikut:
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H0

: Data terditribusi secara normal.

Ha

: Data tidak terdistribusi secara normal.
Tabel 4.9.
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
LNSIZE
N

71
Mean

Normal Parameters

a,b

Std. Deviation
Absolute
Most Extreme Differences Positive
Negative
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

29.62563250
0064324
1.726600686
533575
.148
.084
-.148
1.244
.090

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

Sumber: Data Olahan Output SPSS Peneliti.

Berdasarkan tabel 4.9., hasil uji Kolmogorov-Smirnov Z untuk variabel kondisi
keuangan (ALTMAN) memberikan nilai 0,558 dengan probabilitas (p-value) 0,915
jauh di atas signifikansi  = 0,05, sehingga dapat disimpulkan H0 (hipotesis nol) tidak

dapat ditolak (H0 diterima) yang berarti variabel kondisi keuangan (ALTMAN)
berdistribusi normal. Pada variabel ukuran perusahaan (LNSIZE) juga menunjukkan
hal yang sama pada hasil uji Kolmogorov-Smirnov Z. Variabel ukuran perusahaan
(LNSIZE) memiliki nilai 1,244 dengan probabilitas (p-value) 0,090 yang berada di atas
signifikansi  = 0,05 yang berarti H0 (hipotesis nol) tidak dapat ditolak atau variabel
ukuran perusahaan (LNSIZE) berdistribusi normal.
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4.3.2. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas ini merupakan uji yang digunakan untuk memastikan tidak
adanya korelasi (hubungan) antar variabel independen. Model regresi logistik yang baik
seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Uji multikolinearitas dapat
dilihat dari nilai antar variabel independen, yaitu nilai antar variabel independennya tidak
mendekati satu (1).
Tabel 4.10.
Uji Multikolinearitas
Correlation Matrix
Constant

Step 1

MPA

KAP(1)

ALTMAN

LNSIZE

Constant

1,000

-,048

-,374

-,011

-,985

MPA

-,048

1,000

-,094

-,012

-,079

KAP(1)

-,374

-,094

1,000

,376

,313

ALTMAN

-,011

-,012

,376

1,000

,033

LNSIZE

-,985

-,079

,313

,033

1,000

Sumber: Data Olahan Output SPSS Peneliti.

Berdasarkan tabel 4.10. dapat dilihat tidak ada korelasi antar variabel independen
(multikolinearitas) yang mendekati 1 (100%), sehingga dapat disimpulkan bahwa pada uji
multikolinearitas ini tidak terjadi multikolinearitas. Hal ini ditunjukkan dengan nilai
korelasi antara MPA terhadap KAP sebesar -0,094, nilai korelasi antara MPA terhadap
ALTMAN sebesar -0,012, nilai korelasi antara MPA terhadap LNSIZE sebesar -0,079,
nilai korelasi antara KAP terhadap ALTMAN sebesar 0,376, nilai korelasi antara KAP
terhadap LNSIZE sebesar 0,313, serta nilai korelasi antara ALTMAN terhadap LNSIZE
sebesar 0,033.
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4.4.

Analisis Regresi Logistik
Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, penggunaan regresi logistik dalam
penelitian ini dimaksudkan untuk untuk mengetahui pengaruh masa penugasan audit
(MPA), ukuran KAP (KAP), kondisi keuangan (ALTMAN), dan ukuran perusahaan
(LNSIZE) terhadap probabilitas opini audit going concern (GCAO) yang merupakan
variabel dummy dengan dua kategori. Kategori satu (1) merupakan opini audit going
concern, sedangkan kategori dua (0) termasuk dalam opini audit non going concern
(opini wajar tanpa pengecualian). Adapun hasil analisis regresi logistik penelitian ini
adalah sebagai berikut:

4.4.1. Uji Kelayakan Model Regresi Logistik (Goodness of Fit Test)
Uji kelayakan model regresi logistik dilakukan dengan tiga kriteria pengujian,
yaitu Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test, Classification Plot, dan Nagelkerke
R Square. Hasil uji kelayakan model regresi logistik tersebut adalah sebagai berikut:
4.4.1.1. Hosmer and Lemeshow Test
Hosmer and Lemeshow Goodnest of Fit Test menguji hipotesis nol bahwa data
empiris cocok atau sesuai dengan model (Ghozali, 2011: 341). Hosmer and Lemeshow
Goodness of Fit Test ini dilakukan untuk menguji hipotesis sebagai berikut:
H0

: Model regresi logistik cukup mampu menjelaskan data (fit)

Ha

: Model regresi logistik tidak cukup menjelaskan data (tidak fit)
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Dasar penerimaan dan penolakan hipotesis pada pengujian Hosmer and
Lemeshow Goodness of Fit Test. Berdasarkan nilai Chi-Square hitung, maka:
Jika nilai Chi-Square hitung ≤ Chi-Square tabel, maka H0 tidak dapat ditolak.
Jika nilai Chi-Square hitung > Chi-Square tabel maka H0 ditolak.
Berdasarkan p-value:
Jika p-value ≥

maka H0 tidak dapat ditolak.

Jika p-value <

maka H0 ditolak.
Tabel 4.11.
Hosmer and Lemeshow Test
Hosmer and Lemeshow Test

Step
1

Chi-square
6,971

df

Sig.
8

,540

Sumber: Data Olahan Output SPSS Peneliti
Berdasarkan tabel 4.11. di atas, dapat dilihat bahwa nilai Chi-Square hitung
adalah sebesar 6,971 dan nilai p-value (Sig.) sebesar 0,54. Nilai Chi-Square tabel
(

2
(0.05; ) )

pada tingkat signifikansi

= % dan derajat bebas (df) sebesar jumlah

parameter model regresi (df = 8) diperoleh sebesar 15,507. Sesuai kriteria penerimaan
dan penolakan hipotesis, Chi-Square hitung (6,971) < Chi-Square tabel (15,507), maka
H0 tidak dapat ditolak (H0 diterima). Demikian juga jika dilihat dari nilai p-value (Sig.)
0,54 > 0,05, maka H0 tidak dapat ditolak (H0 diterima). Berdasarkan penejelasan ini
dapat disimpulkan bahwa model regresi logistik fit terhadap data, atau dengan kata lain
mampu menjelaskan pengaruh masa penugasan audit (MPA), ukuran KAP (KAP),
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kondisi keuangan (ALTMAN), dan ukuran perusahaan (LNSIZE) terhadap probabilitas
opini audit going concern (GCAO).
4.4.1.2. Classification Plot
Classification Plot digunakan untuk menilai kecocokan model regresi logistik
terhadap data melalui besarnya ketepatan klasifikasi data observasi terhadap prediksinya.
Nilai overall percentage yang semakin mendekati 1 (100%) menunjukkan model yang
digunakan fit terhadap data.
Tabel 4.12.
Classification Plot
Classification Table

a

Predicted
Observed

GCAO
,0

Percentage
Correct

1,0

,0

46

6

88,5

1,0

6

13

68,4

GCAO
Step 1

Overall Percentage

83,1

a. The cut value is ,500

Sumber: Data Olahan Output SPSS Peneliti
Berdasarkan tabel 4.12. di atas, dapat dilihat bahwa persentase keseluruhan
klasifikasi cukup besar, yaitu sebesar 83,1% (mendekati 100%) atau ada 59 observasi
yang tepat pengklasifikasiannya dalam model regresi logistik ini, sehingga dapat
disimpulkan bahwa model regresi logistik cukup fit terhadap data.
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4.4.1.3. Nagelkerke’s R Square
Tabel 4.13.
Nagelkerke R Square
Model Summary
Step

-2 Log likelihood

1

51,748

Cox & Snell R

Nagelkerke R

Square

Square

a

,351

,511

a. Estimation terminated at iteration number 6 because
parameter estimates changed by less than .001.

Sumber: Data Olahan Output SPSS Peneliti
Nagelkerke R Square merupakan modifikasi dari koefisien Cox and Snell untuk
memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 (nol) sampai 1 (satu) (Ghozali, 2011: 341).
Pengujian ini digunakan untuk menunjukkan seberapa besar variabel dependen mampu
dijelaskan oleh keseluruhan variabel independen dalam model regresi logistik.
Berdasarakan tabel 4.13. nilai Nagelkerke R Square adalah sebesar 51,1%. Hal tersebut
menunjukkan bahwa variasi probabilitas opini audit going concern mampu dijelaskan
oleh keseluruhan variabilitas variabel independen sebesar 51,1%, sedangkan sisanya
48,9% dijelaskan oleh faktor lain di luar model.
4.4.2. Interpretasi Model Regresi Logistik
Model regresi logistik dapat dibentuk dengan menggunakan besaran nilai
parameter-parameter regresi logistik dan selanjutnya diinterpretasikan dengan rasio
kecenderungan (Odss Ratio).
.
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4.4.2.1. Pembentukan Model Regresi Logistik
Berdasarkan tabel 4.14., maka model regresi logistik yang terbentuk adalah
sebagai berikut:
= -6,483 - 0,071MPA + 2,124KAP – 1,436ALTMAN + 0,136LNSIZE

−

Tabel 4.14.
Hasil Estimasi Parameter Regresi Logistik
Model Summary
Step

1

-2 Log likelihood

51,748

Cox & Snell R

Nagelkerke R

Square

Square

a

,351

,511

a. Estimation terminated at iteration number 6 because
parameter estimates changed by less than .001.

Sumber: Data Olahan Output SPSS Peneliti
4.4.2.2. Odds Ratio
Rasio kecenderungan atau odds ratio dalam regresi logistik digunakan untuk
menginterpretasikan parameter regresi logistik. Hal ini dilakukan karena model regresi
logistik tidak dapat diinterpretasikan secara langsung. Odds Ratio pada penelitian ini
mengukur bagaimana kecenderungan variabel-variabel independen terhadap probabilitas
opini audit going concern. Nilai Odds Ratio pada tabel 4.14. diinterpretasikan sebagai
berikut:
a.

Variabel Masa Penugasan Audit (MPA)
Nilai Odds Ratio (Exp(B)) adalah sebesar 0,931, artinya jika koefisien masa
penugasan audit meningkat satu satuan (semakin lama masa penugasan audit), maka
kecenderungan KAP memberikan opini audit going concern akan meningkat sebesar
0,931 kali dengan asumsi kondisi variabel lainnya konstan.
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b.

Variabel Ukuran KAP (KAP)
Nilai Odds Ratio (Exp(B)) adalah sebesar 8,368, artinya ukuran KAP yang tergolong
Big-4 memiliki kecenderungan KAP akan independen dalam memberikan opini audit
going concern sebesar 8,368 kali ukuran KAP yang tergolong Non Big-4.

c.

Variabel Kondisi Keuangan (ALTMAN)
Nilai Odds Ratio (Exp(B)) adalah sebesar 0,238, artinya jika kondisi keuangan
(ALTMAN) menurun satu satuan (semakin buruk kondisi keuangan), maka
kecenderungan KAP memberikan opini audit going concern akan meningkat sebesar
0,238 kali dengan asumsi kondisi variabel lainnya konstan.

d.

Variabel Ukuran Perusahaan (LNSIZE)
Nilai Odds Ratio (Exp(B)) adalah sebesar 1,146, artinya jika ukuran perusahaan
(aset) meningkat satu satuan (semakin besar ukuran perusahaan), maka
kecenderungan KAP memberikan opini audit going concern akan meningkat sebesar
1,146 kali atau sama dengan 3,14 rupiah dengan asumsi kondisi variabel lainnya
konstan.

4.4.3. Uji Parsial (Uji Wald)
Uji parsial dilakukan untuk melihat hubungan parsial masing-masing variabel
independen terhadap probabilitas opini audit going concern (GCAO). Pengujian ini
dilakukan dengan membandingkan nilai statistik Wald dengan Chi-Square tabel
(

2
(0.05;1) ),

signifikansi α (5%) dan derajat bebas (df = 1), atau dengan menggunakan p-

value (Sig.). Kriteria penerimaan dan penolakan H0 dan Ha untuk uji Wald adalah
sebagai berikut:
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Jika p-value (Sig.) > α, maka H0 tidak dapat ditolak.
Jika p-value (Sig.) ≤ α, maka H0 ditolak.
atau,
Jika nilai statistik Wald ≤ Chi-Square tabel, maka H0 tidak dapat ditolak.
Jika nilai statistik Wald > Chi-Square tabel, maka H0 ditolak
Tabel 4.15.
Uji Wald
Variables in the Equation

Variabel

Step 1

a

B

S.E.

Wald

df

Sig.

MPA

-,071

,361

,039

1

,843

KAP(1)

2,124

,862

6,076

1

,014*

-1,436

,636

5,098

1

,024*

,136

,180

,569

1

,451

-6,483

5,482

1,399

1

,237

ALTMAN
LNSIZE
Constant

a. Variable(s) entered on step 1: MPA, KAP, ALTMAN, LNSIZE.

*) Signifikan pada α 5%
Sumber: Data Olahan Output SPSS Peneliti.
Pada uji Wald ini, hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut:
4.4.3.1. Hasil Pengujian Hipotesis 1
H01: Masa penugasan audit tidak berpengaruh negatif secara signifikan terhadap opini
audit going concern pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia tahun
2007-2012.
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Ha1: Masa penugasan audit berpengaruh negatif secara signifikan terhadap opini audit
going concern pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia tahun 20072012.
Hasil uji Wald (parsial) pada tabel 4.15. variabel masa penugasan audit (MPA)
memiliki nilai statistik Wald sebesar 0,039 serta p-value (Sig.) sebesar 0,843. Sementara
pada nilai Chi-Square tabel dengan α = 5% dan df = 1 adalah 3,841. Hasil pada output
SPSS didapatkan nilai statistik Wald (0,039) < nilai Chi-Square tabel (3,841), atau pvalue (Sig.) 0,843 > α (0.05), maka H0 tidak dapat ditolak (H0 diterima). Berdasarkan
hasil output tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Masa Penugasan Audit (MPA)
secara parsial tidak berpengaruh terhadap probabilitas opini audit going concern pada
perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2012. Hal ini sesuai
dengan hipotesis awal yang telah diajukan dikarenakan adanya persamaan koefisien,
dimana koefisien yang didapat adalah koefisien negatif.
4.4.3.2. Hasil Pengujian Hipotesis 2
H02: Ukuran KAP tidak berpengaruh positif secara signifikan terhadap opini audit going
concern pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2012.
Ha2: Ukuran KAP berpengaruh positif secara signifikan terhadap opini audit going
concern pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2012.
Berdasarkan hasil uji Wald (parsial) pada tabel 4.15. variabel ukuran KAP (KAP)
memiliki nilai statistik Wald sebesar 6,076 serta p-value (Sig.) sebesar 0,014. Sementara
pada nilai Chi-Square tabel dengan α = 5% dan df = 1 adalah 3,841. Hasil nilai statistik
menunjukkan Wald (6,076) > nilai Chi-Square tabel (3,841), atau p-value (Sig.) 0,014 <
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α (0,05), maka H0 ditolak. Berdasarkan hasil output tersebut, sehingga variabel ukuran
KAP (KAP) secara parsial memiliki pengaruh secara positif terhadap opini audit going
concern pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2012..
4.4.3.3. Hasil Pengujian Hipotesis 3
H03: Kondisi keuangan perusahaan tidak berpengaruh negatif secara signifikan terhadap
opini audit going concern pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia
tahun 2007-2012.
Ha3: Kondisi keuangan perusahaan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap opini
audit going concern pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia tahun
2007-2012.
Hasil uji Wald (parsial) pada tabel 4.15. variabel kondisi keuangan (ALTMAN)
memiliki nilai statistik Wald sebesar 5,098 serta p-value (Sig.) sebesar 0,024. Sementara
pada nilai Chi-Square tabel dengan α = 5% dan df = 1 adalah 3,841. Hasil pada output
SPSS didapatkan nilai statistik Wald (5,098) > nilai Chi-Square tabel (3,841), atau pvalue (Sig.) 0,024 < α (0.05), maka H0 ditolak. Berdasarkan hasil output tersebut dapat
disimpulkan bahwa variabel kondisi keuangan (ALTMAN) secara parsial berpengaruh
secara negatif terhadap opini audit going concern pada perusahaan pertambangan di
Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2012.
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4.4.3.4. Hasil Pengujian Hipotesis 4
H04: Ukuran perusahaan tidak berpengaruh negatif secara signifikan terhadap opini audit
going concern pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia tahun 20072012.
Ha4: Ukuran perusahaan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap opini audit going
concern pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2012.
Berdasarkan hasil uji Wald (parsial) pada tabel 4.15. variabel ukuran perusahaan
(LNSIZE) memiliki nilai statistik Wald sebesar 0,569 serta p-value (Sig.) sebesar 0,451.
Sementara pada nilai Chi-Square tabel dengan α = 5% dan df = 1 adalah 3,841. Hasil
pada output SPSS didapatkan nilai statistik Wald (0,569) < nilai Chi-Square tabel
(3,841), atau p-value (Sig.) 0,451 > α (0.05), maka H0 tidak dapat ditolak (H0 diterima).
Berdasarkan hasil output tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan
(LNSIZE) secara parsial tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern pada
perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2012. Hal ini tidak sesuai
dengan hipotesis yang telah diajukan dikarenakan adanya perbedaan koefisien, dimana
koefisien yang didapat adalah koefisien positif.
Berdasarkan hasil uji Wald (parsial) di atas, maka secara keseluruhan dapat
disimpulkan bahwa dari empat variabel independen yang diuji (MPA, KAP, ALTMAN,
dan LNSIZE), maka ukuran KAP (KAP) dan kondisi keuangan (ALTMAN) adalah dua
variabel yang memiliki pengaruh terhadap opini audit going concern pada perusahaan
pertambangan di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2012.
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4.4.4. Uji Simultan (Uji

/ Overall Test)

Uji simultan digunakan untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel independen
(masa penugasan audit (MPA), ukuran KAP (KAP), kondisi keuangan (ALTMAN), dan
ukuran perusahaan (LNSIZE)) secara bersama-sama terhadap probabilitas opini audit
going concern (GCAO). Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut:
H05: Masa penugasan audit, ukuran KAP, kondisi keuangan perusahaan, dan
ukuran perusahaan secara bersama-sama tidak berpengaruh secara
signifikan

terhadap

opini

audit

going

concern

pada

perusahaan

pertambangan di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2012.
Ha5: Masa penugasan audit, ukuran KAP, kondisi keuangan perusahaan, dan
ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan
terhadap opini audit going concern pada perusahaan pertambangan di Bursa
Efek Indonesia tahun 2007-2012.
Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis adalah sebagai berikut:
Jika

2

≤ Chi-Square tabel, maka H0 tidak dapat ditolak

Jika

2

> 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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Tabel 4.16.
Uji Simultan

Omnibus Tests of Model Coefficients
Chi-square

Step 1

Df

Sig.

Step

32,899

4

,000

Block

32,899

4

,000

Model

32,899

4

,000*

*) Signifikan pada α 5%
Sumber: Data Olahan Output SPSS Peneliti.
Berdasarkan tabel 4.16., nilai

2

statistik adalah sebesar 32,899 dengan p-value

(Sig.) sebesar 0,000. Nilai Chi-Square tabel (

2
(0.05; ) )

pada tingkat signifikansi

= %

dan derajat bebas (df) sebesar k (jumlah variabel independen = 4) adalah sebesar 9,488.
Sesuai kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis, nilai

2

statistik (32,899) > nilai

Chi-Square tabel (9,488), maka H0 ditolak. Hal tersebut juga ditunjukkan pada nilai pvalue (Sig.) 0,000 < 0,05, maka H0 ditolak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa secara
simultan terdapat pengaruh variabel masa penugasan audit (MPA), ukuran KAP (KAP),
kondisi keuangan (ALTMAN), dan ukuran perusahaan (LNSIZE) secara bersama-sama
terhadap opini audit going concern (GCAO) pada perusahaan pertambangan di Bursa
Efek Indonesia tahun 2007-2012, atau terdapat paling tidak satu variabel independen
yang berpengaruh signifikan terhadap opini audit going concern (GCAO) pada
perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2012.
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4.5.

Analisis Hasil Penelitian

4.5.1. Pengaruh

Masa

Penugasan

Audit

(MPA)

terhadap

Opini

Audit

Going

Concern
Lamanya masa penugasan audit KAP terhadap klien yang diukur melalui
banyaknya jumlah tahun ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan
terhadap opini audit going concern. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan KAP
untuk memberikan opini audit going concern ataupun opini audit non going concern atas
laporan keuangan klien itu tidak didasari oleh lamanya masa penugasan audit. Nilai pvalue hitung dibawah nilai p-value tabel (0,05) menunjukkan adanya tidak ada pengaruh
yang signifikan dan tanda nilai koefisien yang tidak sesuai dengan hipotesis yang
diajukan (negatif) menunjukkan bukti bahwa independensi auditor tidak terganggu
dengan terjadinya perikatan yang lama antara klien (auditee) dengan KAP. Hasil ini
sesuai dengan penelitian Januarti dan Fitrianasari (2008), Januarti (2009), Junaidi dan
Hatono (2010), serta AN Muttaqin (2012) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh
masa penugasan audit (tenure) terhadap opini audit going concern. Tanda koefisien pada
masa penugasan audit menunjukkan hasil negatif. Menurut Carey dan Simnett (2006),
kondisi yang paling dikhawatirkan dari KAP (auditor) adalah timbulnya keakraban yang
berlebihan antara KAP (auditor) dengan klien, sehingga akan mendorong terjadinya
kolusi .
“Di Indonesia pergantian KAP yang sama dilakukan setiap 5 tahun, sedangkan
untuk auditor yang sama setiap 3 tahun” (Bapepam, 2002). Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik menyebutkan bahwa pemberian
jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling

PENGARUH MASA..., Waskitho Adhikumoro, Ak.-IBS, 2013

lama enam tahun buku berturut-turut. KAP dan akuntan publik tersebut dapat menerima
kembali jasa audit umum setelah satu tahun tidak mengaudit klien tersebut. Hasil
penelitian ini belum cukup akurat untuk menyangkal peraturan Bapepam (2002) dan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik
mengenai masa penugasan audit, karena pada objek penelitian tidak ada perusahaan yang
menggunakan jasa KAP lebih dari 5 atau 6 tahun. Jika auditor (KAP) menemukan adanya
masalah dengan kelangsungan hidup perusahaan auditee, maka KAP akan akan
mengeluarkan opini audit going concern tanpa mempedulikan kehilangan fee audit yang
akan diperoleh di masa yang akan datang karena kehilangan klien tersebut.
4.5.2. Pengaruh Ukuran KAP (KAP) terhadap Opini Audit Going Concern
Pengukuran ukuran KAP dalam penelitian ini menggunakan ukuran KAP Big-4
atau Non Big-4. Pada hasil penelitiannya menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan
antara ukuran KAP dengan opini audit going concern. Hasil ini ditunjukkan melalui nilai
p-value yang lebih kecil dari p-value tabel (0,05). Pada nilai koefisien penelitian ini pun
menunjukkan tanda positif yang berarti semakin besar ukuran KAP, maka semakin
independen KAP memberikan opini audit going concern terhadap auditee (klien).
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Junaidi
dan Hartono (2010). Junaidi dan Hartono (2010) mengungkapkan bahwa semakin besar
ukuran (reputasi) Kantor Akuntan Publik, maka semakin besar kualitas audit yang
diberikan oleh KAP tersebut untuk memberikan opini audit going concern. Choi et al.
(2010) juga menyatakan bahwa KAP besar adalah KAP yang mempunyai nama besar
berskala internasional (Big-4 Auditors), dimana KAP yang besar menyediakan mutu audit
yang lebih tinggi dibanding dengan KAP kecil (Non Big-4 Auditors) yang belum
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mempunyai reputasi. “Perusahaan KAP The Big-4 menyediakan kualitas audit yang
tinggi, karena KAP The Big-4 memiliki program pelatihan yang banyak, metodologi
standar audit yang tinggi, dan banyaknya pilihan rekomendasi peer review” (Lawrence et
al., 2011). “Peer review merupakan suatu penelaahan yang dilakukan terhadap Kantor
Akuntan Publik untuk menilai apakah Kantor Akuntan Publik tersebut mengembangkan
secara memadai kebijakan dan prosedur pengendalian mutu” (Agoes, 2012: 15).
4.5.3. Pengaruh

Kondisi

Keuangan

(ALTMAN)

terhadap

Opini

Audit

Going

Concern
Pada kondisi keuangan ini diproksikan melalui Altman Revised Model, dimana
baik/tidaknya kesehatan keuangan dapat dilihat melalui model prediksi kebangkrutan.
Nilai p-value hitungnya lebih kecil daripada p-value tabel (0,05) dan nilai koefisiennya
menunjukkan tanda negatif. Hal ini membuktikan adanya pengaruh kondisi keuangan
tehadap opini audit going concern. Tanda koefisien yang negatif menunjukkan bahwa
semakin buruk kondisi keuangan perusahaan klien, maka semakin besar kemungkinan
KAP memberikan opini audit going concern.
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Susanto (2009) serta Gusnita, Nur
DP, dan Darlis (2013) yang menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan
berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. Kondisi keuangan yang
buruk dapat dijadikan pertimbangan bagi auditor (KAP) guna memberikan opini audit
going concern. Hal ini sesuai dengan SPAP SA Seksi 341 paragraf 6 IAPI (2011) yang
menyatakan bahwa dalam pelaksanaan prosedur audit, auditor dapat mengidentifikasi
informasi mengenai kondisi atau peristiwa tertentu yang jika dipertimbangkan secara
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keseluruhan, menunjukkan adanya kesangsian besar tentang kemampuan entitas dalam
mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas. Salah satu
kesangsian perusahaan klien tersebut adalah trend negatif, yaitu dapat dilihat dari
keuangan perusahaan klien.
4.5.4. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Opini Audit Going Concern
Ukuran perusahaan diukur melalui total aset perusahaan pada penelitian ini. Nilai
p-value hitungnya lebih besar daripada p-value tabel (0,05) dan nilai koefisiennya
menunjukkan tanda positif. Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada
pengaruh antara ukuran perusahaan dengan opini audit going concern. Berdasarkan hasil
statistik p-value yang tidak berpengaruh signifikan dan nilai koefisien yang tidak sesuai
dengan hipotesis yang diajukan (positif). Hasil ini tidak dapat disimpulkan bahwa
semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar kemungkinan auditor (KAP)
memberikan opini audit going concern.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian-penelitian terdahulu, dimana
Januarti dan Fitrianasari (2008), Junaidi dan Hatono (2010), serta AN Muttaqin (2012)
tidak menemukan kecenderungan variabel ukuran perusahaan dalam mempengaruhi opini
audit going concern, walaupun koefisien yang dihasilkan berbeda. Koefisien yang
berbeda ini bisa saja terjadi, karena ukuran perusahaan (total aset) berasal dari pendanaan
utang, dimana utang pada perusahaan tersebut sedang bermasalah. KAP dalam
melaksanakan auditing juga tidak terpengaruh pada ukuran perusahaan yang mungkin
memberikan fee audit yang lebih tinggi dibandingkan ukuran perusahaan yang kecil.
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4.5.5. Pengaruh Masa Penugasan Audit, Ukuran KAP, Kondisi Keuangan, dan Ukuran
Perusahaan terhadap Opini Audit Going Concern
Nilai p-value hitung pada pengujian simultan (masa penugasan audit, ukuran kap,
kondisi keuangan, dan ukuran perusahaan) terhadap opini audit going concern lebih kecil
daripada p-value tabel (0,05). Hal ini menunjukkan adanya pengaruh masa penugasan
audit, ukuran kap, kondisi keuangan, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama
terhadap opini audit going concern. Adanya perubahan faktor keuangan (kondisi
keuangan dan ukuran perusahaan) dan non keuangan (masa penugasan audit dan ukuran
KAP) dapat mempengaruhi pertimbangan KAP (auditor) dalam memberikan opini audit
going concern.
4.6.

Implikasi Manajerial
Berdasarkan hasil penelitian ini terbukti bahwa ukuran KAP dan kondisi
keuangan (ALTMAN) merupakan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan auditor
(KAP) untuk memberikan opini audit going concern, khususnya pada sektor perusahaan
pertambangan. Pihak manajemen dapat mempertimbangkan ukuran KAP untuk
mengaudit perusahaannya. Hal ini disebabkan ukuran KAP yang lebih besar (Big-4)
memiliki independensi dan kualitas audit yang lebih tinggi. Lawrence et al. (2011)
menyatakan bahwa perusahaan KAP The Big-4 menyediakan kualitas audit yang tinggi,
karena KAP The Big-4 memiliki program pelatihan yang banyak, metodologi standar
audit yang tinggi, dan banyaknya pilihan rekomendasi peer review. Francis (2007) juga
menyimpulkan bahwa semakin besar suatu auditor atau Kantor Akuntan Publik, maka
semakin besar independensi, keahlian, modal, serta sumber daya yang dimiliki.
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Berdasarkan hal tersebut pihak manajemen sangat selektif dalam memilih KAP untuk
meyakinkan investor ataupun pemakai laporan keuangan lainnya dalam pernyataan opini
audit going concern.
Pihak investor/calon investor tentunya turut membutuhkan laporan keuangan yang
berkualitas dan dapat diandalkan. Berdasarkan hal tersebut pihak investor juga
mempertimbangkan ukuran KAP sebagai ukuran laporan keuangan yang berkualitas. Hal
ini juga menyangkut pernyataan KAP dalam opini audit going concern, sehingga pihak
investor mempertimbangkan ukuran KAP yang mengaudit perusahaan yang akan
diinvestasikannya.
Pihak manajemen harus berusaha maksimal dalam mengelola kondisi keuangan
perusahaan. Hal ini berguna untuk meyakinkan para investor/calon investor, agar mereka
mau menanamkan sahamnya pada perusahaan. Kondisi keuangan perusahaan yang baik
mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan yang baik, artinya kelangsungan hidup
perusahaan dapat bertahan untuk beberapa tahun ke depan. Terkait kondisi keuangan
perusahaan klien, auditor (KAP) harus berhati-hati dalam memberikan opini audit going
concern. Kondisi keuangan yang memburuk pada perusahaan klien merupakan sinyal
auditor (KAP) untuk memberikan opini audit going concern. Hal ini mendukung dengan
peraturan regulator yang tercantum pada SPAP SA Seksi 341 paragraf 6 IAPI (2011)
yang menyatakan bahwa adanya trend negatif (kondisi keuangan yang buruk) pada
perusahaan klien, maka auditor (KAP) dapat berpendapat bahwa perusahaan klien layak
menerima opini audit going concern.
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“Auditor tidak bertanggung jawab untuk memprediksi kondisi atau peristiwa yang
akan datang” (Agoes, 2012: 91). Auditor mungkin saja gagal untuk memberikan pendapat
tentang adanya indikasi kebangkrutan kepada suatu perusahaan yang ternyata mengalami
kebangkrutan dalam beberapa tahun mendatang. Hal ini disebabkan perusahaan tersebut
sedang berada dalam posisi ambang batas antara kebangkrutan dengan kelangsungan
usahanya (sebagai contoh, sedang dalam proses restrukturisasi utang).
ISA (International Standards on Auditing) merupakan standar aturan profesional
untuk mengaudit laporan keuangan dari informasi keuangan berbasis internasional. ISA
(International Standards on Auditing) merupakan standar auditing terbaru yang
diterbitkan oleh IFAC (International Federation of Accountants) melalui IAASB
(International Auditing and Asssurance Standards Board). Pada 1 Januari 2013 peraturan
ISA (International Standards on Auditing) akan diperlakukan secara efektif bagi pihak
auditor (KAP) di Indonesia. Berhubungan dengan hal ini, kondisi keuangan perusahaan
auditee (klien) dapat menjadi salah satu pertimbangan auditor (KAP) dalam memberikan
opini audit going concern.
Auditor (KAP) juga dituntut cermat dan berhati-hati dalam memberikan opini
audit going concern. Auditor (KAP) harus menghindari kelalaian dalam menjalankan
tugasnya, karena hal ini dapat menyebabkan auditor (KAP) terjerat dalam sanksi pidana.
Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Akuntan Publik Nomor 5 Tahun 2011 yang
menyatakan bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) dapat dikenakan sanksi pidana, jika
terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya dan terbukti terlibat tindak pidana.
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Hasil penelitian mengenai variabel masa penugasan audit (MPA) dan ukuran
perusahaan (LNSIZE) pada penelitian ini tidak menunjukkan adanya pengaruh terhadap
opini audit going concern, sehingga masa penugasan audit (MPA) dan ukuran perusahaan
(LNSIZE) tidak dapat menjadi pertimbangan bagi para pemegang kepentingan laporan
keuangan (pihak manajemen, investor, ataupun auditor). Semakin lama masa penugasan
audit (MPA) tidak dapat dijadikan acuan oleh para stakeholder (pihak manajemen dan
investor), ketika KAP memberikan opini audit going concern. Pihak manajemen tidak
dapat menjadikan indikator masa penugasan audit sebagai alasan KAP memberikan opini
audit non going concern atau tidak. Pihak manajemen tidak bisa mengharapkan dengan
masa penugasan audit yang lama, keakraban hubungan auditor (KAP) dan auditee (klien)
dapat mempengaruhi KAP dalam memberikan opini audit going concern atau KAP akan
memberikan opini audit non going concern. KAP akan tetap menjaga independensinya
sebagai pihak ketiga tanpa mempertimbangkan masa penugasan audit pada auditee
(klien). Hal ini juga tidak mempengaruhi peraturan yang dibuat oleh Bapepam (2002) dan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik
mengenai masa penugasan audit yang membatasi masa penugasan audit selama 5 sampai
6 tahun berturut-turut.
Semakin besar ukuran perusahaan juga tidak dapat dijadikan acuan bagi para
auditor (KAP), ketika KAP memberikan opini audit going concern. Ukuran perusahaan
yang besar tidak juga menunjukkan kondisi perusahaan yang baik. Hal ini disebabkan
pendanaan ukuran perusahaan (total aset) berasal dari ekuitas dan utang (liabilitas).
Asumsinya, ukuran perusahaan (total aset) pada perusahaan tersebut didanai dari utang
(liabilitas) yang bermasalah.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya,
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1) Variabel masa penugasan audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap opini
audit going concern pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia tahun
2007-2012. Tanda koefisiennya pun sesuai dengan hipotesis awal yang diajukan,
yaitu negatif. Hal ini mengindikasikan lamanya masa penugasan audit tidak akan
memberikan pengaruh pada pemberian opini audit going concern.
2) Variabel ukuran KAP berpengaruh positif terhadap opini audit going concern pada
perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2012. Hal ini
menunjukkan semakin besar ukuran KAP, maka semakin independen KAP
memberikan opini audit going concern kepada auditee (klien). Investor serta pihak
manajemen dapat mempertimbangkan ukuran KAP sebagai acuan untuk mengetahui
keindependenan suatu pernyataan opini audit going concern.
3) Variabel kondisi keuangan perusahaan berpengaruh negatif secara signifikan
terhadap opini audit going concern pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek
Indonesia tahun 2007-2012. Hal ini menunjukkan semakin buruk kondisi keuangan
suatu perusahaan klien, maka semakin besar kemungkinan KAP memberikan opini
audit going concern. Auditor (KAP) atau investor dapat mempertimbangkan kondisi
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keuangan perusahaan untuk mengetahui kelangsungan hidup suatu perusahaan di
masa mendatang.
4) Variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh negatif secara signifikan terhadap
opini audit going concern pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia
tahun 2007-2012. Hal ini mengindikasikan besarnya suatu ukuran perusahaan tidak
akan mempengaruhi keputusan KAP dalam memberikan opini audit going concern.
5) Variabel masa penugasan audit, ukuran KAP, kondisi keuangan perusahaan, dan
ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap
opini audit going concern pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia
tahun 2007-2012. Hal ini menunjukkan semakin baik faktor keuangan dan non
keuangan, maka akan mempengaruhi keputusan KAP dalam memberikan opini audit
going concern.
5.2.

Saran
Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, penulis memmiliki saran bagi pihak
manajemen perusahaan, pihak auditor (KAP), pihak investor/calon investor, serta bagi
akademisi dan peneliti selanjutnya. Saran tersebut adalah sebagai berikut:
1) Bagi pihak manajemen perusahaan, ukuran KAP dan kondisi keuangan perusahaan
pada penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh terhadap opini audit going
concern. Berkaitan dengan hal itu, ukuran KAP Big-4 dapat dijadikan pilihan
alternatif bagi pihak manajemen. Hal ini dikarenakan ukuran KAP Big-4 dalam
penyajian laporan audit suatu perusahaan lebih dapat dipercaya dan diandalkan oleh
para calon investor/ investor. Pihak manajemen juga dituntut agar dapat memelihara
dan menjaga kinerja keuangan perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan agar
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saham-saham pada perusahaan pertambangan, sehingga perusahaan menerima opini
audit non going concern dari KAP. Ketika perusahaan menerima opini audit non
going concern, investor/calon investor beranggapan perusahaan tersebut dalam
kondisi

keuangan

perusahaannya

sedang

dalam

keadaan

baik,

sehingga

investor/calon investor tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut.
2) Bagi profesi akuntan publik (auditor/KAP), kondisi keuangan pada perusahaan klien
dapat menjadi bahan pertimbangan auditor (KAP) dalam memberikan opini audit
going concern. Hal ini dibuktikan dengan adanya temuan peneliti tentang adanya
pengaruh kondisi keuangan terhadap opini audit going concern. Kondisi keuangan
yang buruk (adanya trend negatif) pada perusahaan klien dapat memberikan sinyal
bagi auditor (KAP) untuk memberikan opini audit going concern pada auditee
(klien).
3) Bagi investor dan calon investor, ukuran KAP dan kondisi keuangan (Revised Altman
Model) suatu perusahaan dapat dijadikan acuan bahan informasi dan pertimbangan
dalam mengambil keputusan investasi saham yang tepat. Hal ini disebabkan kedua
variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap opini audit going
concern pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2012.
Ukuran KAP Big-4 lebih dapat dipercaya dalam pemberian opini audit going
concern, dikarenakan KAP Big-4 memiliki sikap independensi yang tinggi dan
pemberian opini yang lebih akurat. Kondisi keuangan perusahaan juga sangat
menentukan kondisi suatu perusahaan, apakah terdapat masalah dalam kelangsungan
hidupnya atau tidak. Kondisi keuangan perusahaan yang buruk disinyalir memiliki
kesangsian dalam kelangsungan hidupnya, sehingga investor/calon investor dapat
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memilih perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang baik atau tidak menerima
opini audit going concern dari KAP.
4) Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, pada penelitian selanjutnya diharapkan
dapat menambah variabel lainnya pada penelitian opini audit going concern ini, baik
pada faktor keuangan ataupun non keuangan. Hal ini dapat dilakukan karena
dimungkinkan faktor keuangan ataupun non keuangan lainnya yang tidak
dimasukkan dalam penelitian ini berpengaruh terhadap opini audit going concern.
Pada faktor keuangan dalam penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel
model prediksi keuangan atau rasio keuangan lainnya, seperti model Altman 1968,
model Zmijewski 1984, model Springate 1978, rasio likuiditas, rasio pengungkit,
rasio aktivitas, rasio profitabilitas, dan rasio pertumbuhan. Pada faktor non keuangan
dalam penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel umur perusahaan, audit
lag, rotasi auditor, opini audit sebelumnya, dan spesialisasi auditor. Pada penelitian
selanjutnya disarankan agar menambah rentang waktu penelitian yang lebih panjang,
memperbesar sampel penelitian, serta tidak hanya terbatas pada perusahaan
pertambangan. Objek penelitian pada penelitian selanjutnya juga dapat dilakukan
pada perusahaan yang berbeda jenis, yaitu jasa atau bidang industri lain. Hal ini
dilakukan untuk melakukan analisis yang lebih baik dan akurat terhadap opini audit
going concern.
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DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I
Sampel Perusahaan Pertambangan
No.

Nama Emiten

Kode Emiten

1.

PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk.

ANTM

2.

PT. Bukit Asam (Persero) Tbk.

PTBA

3.

PT. Radiant Utama Interinsco Tbk.

RUIS

4.

PT. Bumi Resources Tbk.

BUMI

5.

PT. Adaro Energy Tbk.

ADRO

6.

PT. Energi Mega Persada Tbk.

ENRG

7.

PT. Darma Henwa Tbk.

DEWA

8.

PT. Indo Tambang Raya Megah Tbk.

ITMG

9.

PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

PGAS

10.

PT. Mitra Investindo Tbk.

MITI

11.

PT. Vale Indonesia Tbk.

INCO

12.

PT. Elnusa Tbk.

ELSA
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Lampiran II

Data Olahan Peneliti
No. Perusahaan
1
ANTAM

2

PTBA

3

RUIS

4

BUMI

5

ADRO

6

ENRG

Tahun
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2012
2011
2010
2009
2008
2007

GCAO
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1

MPA
3
2
1
3
2
1
3
2
1
2
1
1
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
2
1
3
2
1
3
2
1
4
3
2
1
2
1

KAP
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

ALTMAN Klasifikasi Z' Score
2.599135
0
3.154347
1
3.6665
1
3.971526
1
4.009923
1
4.923938
1
3.593538
1
3.980626
1
3.920908
1
4.512786
1
4.08647
1
3.710049
1
1.714775
0
1.432057
0
2.407563
0
2.65808
0
2.71119
0
3.429112
1
0.19718
-1
0.951725
-1
1.130887
-1
0.859098
-1
1.657135
0
2.336209
0
1.416685
0
1.779318
0
1.53756
0
1.766123
0
1.138048
-1
1.039267
-1
0.534744
-1
0.242669
-1
0.282759
-1
-0.51429
-1
0.390581
-1
0.076839
-1

LNSIZE
30.61207321
30.3523978
30.14149253
29.92758778
29.95781488
30.11908253
30.17490248
30.0739857
29.79694982
29.72023698
29.44042861
28.99916958
27.79363189
27.61684331
27.11174673
27.0573745
27.15058474
26.74580166
31.89926028
31.83304594
32.00481985
31.88547916
31.70604731
30.90955874
31.80492244
31.56912343
31.33481187
31.37971093
31.14911729
30.31809845
30.63265504
30.48489219
30.09589814
29.95853212
30.1668286
29.86940837
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SIZE
19,708,540,946,000
15,201,235,077,000
12,310,732,099,000
9,939,996,438,000
10,245,040,780,000
12,037,916,922,000
12,728,981,000,000
11,507,104,000,000
8,722,699,000,000
8,078,578,000,000
6,106,828,000,000
3,928,071,000,000
1,176,578,647,723
985,922,224,185
594,952,096,488
563,466,941,806
618,513,428,583
412,623,611,282
71,395,808,525,556
66,821,496,141,681
79,344,468,192,528
70,418,642,930,068
58,852,021,862,931
26,536,937,205,996
64,968,421,248,000
51,321,117,309,000
40,600,921,000,000
42,465,408,000,000
33,720,170,000,000
14,688,683,000,000
20,118,382,003,260
17,354,833,906,000
11,762,035,570,000
10,252,391,543,000
12,626,622,529,000
9,378,194,413,000

Lanjutan Lampiran II

Data Olahan Peneliti
7

DEWA

8

ITMG

9

PGN

10

MITI

11

INCO

12

ELSA

2012
2011
2010
2009
2008
2007
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2012
2011
2010
2009
2008
2007

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

4
3
2
1
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
4
3
2
1
2
1
3
2
1
3
2
1
2
1
1
3
2
1

0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1.062136
2.186942
1.799598
1.023511
0.956113
0.954192
4.327061
4.500461
3.58832
4.102853
3.435043
2.156293
2.862181
2.515276
2.206946
2.187279
1.017764
1.153762
2.473292
0.740174
-0.52328
-1.2842
-1.4326
-1.84537
2.314555
2.877741
3.450464
2.85113
4.125265
5.724041
1.91948
1.599134
2.02333
2.016477
1.546261
1.424171

-1
0
0
-1
-1
-1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
-1
-1
0
-1
-1
-1
-1
-1
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0

29.08179878
28.93479106
29.06203888
29.11074212
29.41375471
29.29165077
30.30356866
30.29234168
29.91903061
30.06365343
30.01343392
29.63360626
31.26703867
31.06424822
31.09948551
30.98688774
30.87168115
30.6440205
25.72412505
25.49366903
25.46754319
25.41786616
25.57397277
25.54642179
30.7883016
30.72021331
30.61713151
30.59449235
30.6457601
30.50811997
29.08836952
29.11033895
28.93354412
29.06858376
28.83032785
28.40085384
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4,266,431,066,400
3,683,155,823,376
4,182,954,304,452
4,391,720,229,574
5,946,088,414,653
5,262,623,422,724
14,476,802,592,000
14,315,180,706,000
9,855,301,064,000
11,388,821,642,000
10,831,004,469,000
7,408,182,612,600
37,940,439,792,852
30,976,445,812,225
32,087,430,994,073
28,670,439,792,000
25,550,580,441,639
20,348,341,036,745
148,540,732,335
117,966,795,513
114,924,725,356
109,355,092,689
127,830,725,345
124,356,936,671
23,506,582,296,000
21,959,331,978,000
19,808,485,340,000
19,365,076,000,000
20,383,769,758,400
17,762,666,191,200
4,294,557,000,000
4,389,950,000,000
3,678,566,000,000
4,210,421,000,000
3,317,816,000,000
2,159,405,000,000

Lampiran III

Data Olahan Peneliti Opini Audit Going Concern
No.
1
2
3

Perusahaan
ANTAM
RUIS
BUMI

4

ENRG

5
6
7

ITMG
PGN
MITI

8

ELSA

Tahun
2008
2011
2012
2011
2010
2009
2008
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2007
2007
2012
2011
2008
2007
2011

GCAO MPA KAP ALTMAN Klasifikasi Z' Score
1
2
1
4.009923
1
1
1
0
1.432057
0
1
4
0
0.19718
-1
1
3
0
0.951725
-1
1
2
0
1.130887
-1
1
1
0
0.859098
-1
1
2
0
1.657135
0
1
4
0
0.534744
-1
1
3
0
0.242669
-1
1
2
0
0.282759
-1
1
1
0
-0.51429
-1
1
2
0
0.390581
-1
1
1
0
0.076839
-1
1
1
1
2.156293
0
1
1
1
1.153762
-1
1
4
0
2.473292
0
1
3
0
0.740174
-1
1
2
0
-1.4326
-1
1
1
0
-1.84537
-1
1
1
1
1.599134
0
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LNSIZE
29.95781
27.61684
31.89926
31.83305
32.00482
31.88548
31.70605
30.63266
30.48489
30.0959
29.95853
30.16683
29.86941
29.63361
30.64402
25.72413
25.49367
25.57397
25.54642
29.11034

SIZE
10,245,040,780,000
985,922,224,185
71,395,808,525,556
66,821,496,141,681
79,344,468,192,528
70,418,642,930,068
58,852,021,862,931
20,118,382,003,260
17,354,833,906,000
11,762,035,570,000
10,252,391,543,000
12,626,622,529,000
9,378,194,413,000
7,408,182,612,600
20,348,341,036,745
148,540,732,335
117,966,795,513
127,830,725,345
124,356,936,671
4,389,950,000,000

Lampiran IV

Data Olahan Peneliti Opini Audit Non Going Concern
No.
1

Perusahaan
ANTAM

2

PTBA

3

RUIS

4
5

BUMI
ADRO

6

DEWA

Tahun
2012
2011
2010
2009
2007
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2012
2010
2009
2008
2007
2007
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2012
2011
2010
2009
2008
2007

GCAO MPA KAP ALTMAN Klasifikasi Z' Score
0
3
1 2.599135
0
0
2
1 3.154347
1
0
1
1
3.6665
1
0
3
1 3.971526
1
0
1
1 4.923938
1
0
3
1 3.593538
1
0
2
1 3.980626
1
0
1
1 3.920908
1
0
2
1 4.512786
1
0
1
1
4.08647
1
0
1
0 3.710049
1
0
2
0 1.714775
0
0
4
1 2.407563
0
0
3
1
2.65808
0
0
2
1
2.71119
0
0
1
1 3.429112
1
0
1
0 2.336209
0
0
3
1 1.416685
0
0
2
1 1.779318
0
0
1
1
1.53756
0
0
3
1 1.766123
0
0
2
1 1.138048
-1
0
1
1 1.039267
-1
0
4
0 1.062136
-1
0
3
0 2.186942
0
0
2
0 1.799598
0
0
1
0 1.023511
-1
0
2
0 0.956113
-1
0
1
0 0.954192
-1
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LNSIZE
30.61207
30.3524
30.14149
29.92759
30.11908
30.1749
30.07399
29.79695
29.72024
29.44043
28.99917
27.79363
27.11175
27.05737
27.15058
26.7458
30.90956
31.80492
31.56912
31.33481
31.37971
31.14912
30.3181
29.0818
28.93479
29.06204
29.11074
29.41375
29.29165

SIZE
19,708,540,946,000
15,201,235,077,000
12,310,732,099,000
9,939,996,438,000
12,037,916,922,000
12,728,981,000,000
11,507,104,000,000
8,722,699,000,000
8,078,578,000,000
6,106,828,000,000
3,928,071,000,000
1,176,578,647,723
594,952,096,488
563,466,941,806
618,513,428,583
412,623,611,282
26,536,937,205,996
64,968,421,248,000
51,321,117,309,000
40,600,921,000,000
42,465,408,000,000
33,720,170,000,000
14,688,683,000,000
4,266,431,066,400
3,683,155,823,376
4,182,954,304,452
4,391,720,229,574
5,946,088,414,653
5,262,623,422,724

Lanjutan Lampiran IV

Data Olahan Peneliti Opini Audit Non Going Concern
7

ITMG

8

PGN

9

MITI

10

INCO

11

ELSA

2012
2011
2010
2009
2008
2012
2011
2010
2009
2008
2010
2009
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2012
2010
2009
2008
2007

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
2
1
3
2
3
2
1
3
2
2
1
3
2
1
3
2
1
2
1
3
2
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4.327061
4.500461
3.58832
4.102853
3.435043
2.862181
2.515276
2.206946
2.187279
1.017764
-0.52328
-1.2842
2.314555
2.877741
3.450464
2.85113
4.125265
5.724041
1.91948
2.02333
2.016477
1.546261
1.424171

1
1
1
1
1
0
0
0
0
-1
-1
-1
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
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30.30357
30.29234
29.91903
30.06365
30.01343
31.26704
31.06425
31.09949
30.98689
30.87168
25.46754
25.41787
30.7883
30.72021
30.61713
30.59449
30.64576
30.50812
29.08837
28.93354
29.06858
28.83033
28.40085

14,476,802,592,000
14,315,180,706,000
9,855,301,064,000
11,388,821,642,000
10,831,004,469,000
37,940,439,792,852
30,976,445,812,225
32,087,430,994,073
28,670,439,792,000
25,550,580,441,639
114,924,725,356
109,355,092,689
23,506,582,296,000
21,959,331,978,000
19,808,485,340,000
19,365,076,000,000
20,383,769,758,400
17,762,666,191,200
4,294,557,000,000
3,678,566,000,000
4,210,421,000,000
3,317,816,000,000
2,159,405,000,000

Lampiran V

Data Olahan Peneliti Masa Penugasan Audit
No.
1

Perusahaan
ANTAM

2

PTBA

3

RUIS

4

BUMI

5

ARDO

6

ENRG

Tahun
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2012
2011
2010
2009
2008
2007

KAP

Purwantono, Suherman, dan Surja
Purwantono, Suherman, dan Surja
Purwantono, Suherman, dan Surja
Purwantono, Sarwoko, dan Sandjaja
Purwantono, Sarwoko, dan Sandjaja
Purwantono, Sarwoko, dan Sandjaja
Tanudiredja, Wibisana, dan Rekan
Tanudiredja, Wibisana, dan Rekan
Tanudiredja, Wibisana, dan Rekan
Haryanto Sahari dan Rekan
Haryanto Sahari dan Rekan
Johan Malonda Astika & Rekan
Aryanto, Amir Yusuf, Mawar, dan Saptoto
Aryanto, Amir Yusuf, Mawar, dan Saptoto

Osman Bing Satrio dan Rekan
Osman Bing Satrio dan Rekan
Osman Bing Satrio dan Rekan
Osman Bing Satrio dan Rekan
Tjiendradjaja dan Handoko Tomo
Tjiendradjaja dan Handoko Tomo
Tjiendradjaja dan Handoko Tomo
Tjiendradjaja dan Handoko Tomo
Jimmy Budhi dan Rekan
Jimmy Budhi dan Rekan

Tanudiredja, Wibisana, dan Rekan
Tanudiredja, Wibisana, dan Rekan
Tanudiredja, Wibisana, dan Rekan
Haryanto Sahari dan Rekan
Haryanto Sahari dan Rekan
Haryanto Sahari dan Rekan
Tjiendradjaja dan Handoko Tomo
Tjiendradjaja dan Handoko Tomo
Tjiendradjaja dan Handoko Tomo
Tjiendradjaja dan Handoko Tomo
Jimmy Budhi dan Rekan
Jimmy Budhi dan Rekan

Masa Penugasan Audit (MPA)
3
2
1
3
2
1
3
2
1
2
1
1
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
2
1
3
2
1
3
2
1
4
3
2
1
2
1
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Lanjutan Lampiran V

Data Olahan Peneliti Masa Penugasan Audit
7

DEWA

8

ITMG

9

PGN

10

MITI

11

INCO

12

ELSA

2012
2011
2010
2009
2008
2007
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Tjiendradjaja dan Handoko Tomo
Tjiendradjaja dan Handoko Tomo
Tjiendradjaja dan Handoko Tomo
Tjiendradjaja dan Handoko Tomo
Jimmy Budhi dan Rekan
Jimmy Budhi dan Rekan

Tanudiredja, Wibisana, dan Rekan
Tanudiredja, Wibisana, dan Rekan
Tanudiredja, Wibisana, dan Rekan
Haryanto Sahari dan Rekan
Haryanto Sahari dan Rekan
Haryanto Sahari dan Rekan
Purwantono, Suherman, dan Surja
Purwantono, Suherman, dan Surja
Purwantono, Suherman, dan Surja
Purwantono, Sarwoko, dan Sandjaja
Purwantono, Sarwoko, dan Sandjaja
Purwantono, Sarwoko, dan Sandjaja
Tanubrata Susanto Fahmi dan Rekan
Tanubrata Susanto Fahmi dan Rekan
Tanubrata Susanto Fahmi dan Rekan
Tanubrata Susanto dan Rekan
Johan Malonda Astika dan Rekan
Johan Malonda Astika dan Rekan

Tanudiredja, Wibisana, dan Rekan
Tanudiredja, Wibisana, dan Rekan
Tanudiredja, Wibisana, dan Rekan
Haryanto Sahari dan Rekan
Haryanto Sahari dan Rekan
Haryanto Sahari dan Rekan
Tanudiredja, Wibisana, dan Rekan
Tanudiredja, Wibisana, dan Rekan
Purwantono, Suherman, dan Surja
Purwantono, Sarwoko, dan Sandjaja
Purwantono, Sarwoko, dan Sandjaja
Purwantono, Sarwoko, dan Sandjaja
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4
3
2
1
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
4
3
2
1
2
1
3
2
1
3
2
1
2
1
1
3
2
1
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Lampiran VII

Data Olahan Peneliti Klasifikasi Z’ Score (Altman Revised Model)
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No Perusahaan
1

ANTAM

2

PTBA

3

RUIS

4

BUMI

5

ADRO

6

ENRG

Tahun

Z' Score

Klasifikasi Z' Score

Keterangan

2012
2011
2010
2009
2008
2007
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2012
2011
2010
2009
2008
2007

2.599135
3.1543471
3.6665002
3.9715259
4.0099228
4.9239381
3.5935381
3.9806258
3.9209084
4.5127857
4.0864695
3.7100488
1.7147746
1.4320572
2.4075633
2.6580795
2.7111901
3.4291118
0.1971799
0.951725
1.1308869
0.8590979
1.6571354
2.336209
1.4166849
1.7793179
1.5375599
1.7661232
1.1380483
1.0392665
0.5347435
0.2426691
0.2827588
-0.5142859
0.3905809
0.0768393

0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
-1
-1
-1
-1
0
0
0
0
0
0
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

Grey Zone
Sehat
Sehat
Sehat
Sehat
Sehat
Sehat
Sehat
Sehat
Sehat
Sehat
Sehat
Grey Zone
Grey Zone
Grey Zone
Grey Zone
Grey Zone
Sehat
Bangkrut
Bangkrut
Bangkrut
Bangkrut
Grey Zone
Grey Zone
Grey Zone
Grey Zone
Grey Zone
Grey Zone
Bangkrut
Bangkrut
Bangkrut
Bangkrut
Bangkrut
Bangkrut
Bangkrut
Bangkrut

Lanjutan Lampiran VII

Data Olahan Peneliti Klasifikasi Z’ Score (Altman Revised Model)
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7

DEWA

8

ITMG

9

PGN

10

MITI

11

INCO

12

ELSA

2012
2011
2010
2009
2008
2007
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2012
2011
2010
2009
2008
2007

1.0621361
2.1869419
1.7995976
1.023511
0.9561125
0.9541915
4.3270606
4.5004611
3.5883198
4.1028528
3.4350429
2.156293
2.862181
2.5152761
2.2069455
2.1872794
1.0177644
1.1537617
2.4732919
0.7401737
-0.5232767
-1.284203
-1.4326005
-1.8453681
2.3145553
2.8777411
3.4504642
2.8511303
4.1252649
5.7240408
1.9194795
1.5991338
2.0233303
2.0164767
1.546261
1.4241714

-1
0
0
-1
-1
-1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
-1
-1
0
-1
-1
-1
-1
-1
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0

Lampiran VIII
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Bangkrut
Grey Zone
Grey Zone
Bangkrut
Bangkrut
Bangkrut
Sehat
Sehat
Sehat
Sehat
Sehat
Grey Zone
Grey Zone
Grey Zone
Grey Zone
Grey Zone
Bangkrut
Bangkrut
Grey Zone
Bangkrut
Bangkrut
Bangkrut
Bangkrut
Bangkrut
Grey Zone
Grey Zone
Sehat
Grey Zone
Sehat
Sehat
Grey Zone
Grey Zone
Grey Zone
Grey Zone
Grey Zone
Grey Zone

Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif Ukuran KAP
KAP
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

.0

27

37.5

37.5

37.5

1.0

45

62.5

62.5

100.0

Total

72

100.0

100.0

Sumber: Data Olahan Output SPSS Peneliti

Statistik Deskriptif (72 Observasi)
Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

MPA

72

1.0

4.0

2.014

.9419

ALTMAN

72

-1.8454

5.7240

2.0742

1.5631

SIZE

72

109355092689

79344468192528

Valid N

72

17425776130276.523 19308345413602.01

(listwise)

Sumber: Data Olahan Output SPSS Peneliti

Lanjutan Lampiran VIII Statistik Deskriptif
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Statistik Deskriptif (20 Observasi Opini Audit Going Concern)
Descriptive Statistics
N

Mean

Std. Deviation

MPA

20

2.050

1.0990

ALTMAN

20

.8048

1.3057

SIZE

20

23611051473020.918

28024159095921.37

Valid N (listwise)

20

Sumber: Data Olahan Output SPSS Peneliti

Statistik Deskriptif (52 Observasi Opini Audit Non Going Concern)
Descriptive Statistics
N

Mean

Std. Deviation

MPA

52

2.000

.8856

ALTMAN

52

2.5624

1.375286660032859

SIZE

52

15046824075374.83

14340746778689.738

Valid N

52

(listwise)

Sumber: Data Olahan Output SPSS Peneliti
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Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
ALTMAN
N

LNSIZE
71

71

2.0469145788

29.62563250

73339

0064324

1.5569010251

1.726600686

33985

533575

.066

.148

.042

.084

-.066

-.148

Kolmogorov-Smirnov Z

.558

1.244

Asymp. Sig. (2-tailed)

.915

.090

Mean
Normal Parameters

a,b

Std. Deviation
Absolute
Most Extreme Differences Positive
Negative

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

Sumber: Data Olahan Output SPSS Peneliti.
Uji Multikolinearitas
Correlation Matrix
Constant

Step 1

MPA

KAP(1)

ALTMAN

LNSIZE

Constant

1,000

-,082

-,299

,181

-,982

MPA

-,082

1,000

-,097

-,129

-,027

KAP(1)

-,299

-,097

1,000

,396

,188

ALTMAN

,181

-,129

,396

1,000

-,280

LNSIZE

-,982

-,027

,188

-,280

1,000

Sumber: Data Olahan Output SPSS Peneliti.
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Uji Kelayakan Model Regresi Logistik (Goodness of Fit Test)

Hosmer and Lemeshow Test
Hosmer and Lemeshow Test
Step

Chi-square

1

Df

Sig.

8,342

8

,401

Sumber: Data Olahan Output SPSS Peneliti

Classification Plot
Classification Table

a

Predicted
Observed

GCAO
,0

Percentage
Correct

1,0

,0

46

6

88,5

1,0

6

13

68,4

GCAO
Step 1

Overall Percentage

83,1

a. The cut value is ,500

Sumber: Data Olahan Output SPSS Peneliti

Nagelkerke R Square
Model Summary
Step

1

-2 Log likelihood

49,584

a

Cox & Snell R

Nagelkerke R

Square

Square
,371

a. Estimation terminated at iteration number 6 because
parameter estimates changed by less than ,001.

Sumber: Data Olahan Output SPSS Peneliti

Lampiran XI
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,540

Uji Wald
Variables in the Equation

Variabel
MPA

B

S.E.

Wald

Df

Sig.

,073

,383

,036

1

,849

KAP(1)

1,942

,881

4,857

1

,028*

ALTMAN

-,918

,375

6,005

1

,014*

,296

,203

2,115

1

,146

-9,552

6,077

2,471

1

,116

LNSIZE
Constant

a. Variable(s) entered on step 1: MPA, KAP, ALTMAN, SIZE.

*) Signifikan pada α 5%
Sumber: Data Olahan Output SPSS Peneliti.
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Uji Simultan
Omnibus Tests of Model Coefficients
Chi-square

Step 1

Df

Sig.

Step

32,899

4

,000

Block

32,899

4

,000

Model

32,899

4

,000*

*) Signifikan pada α 5%
Sumber: Data Olahan Output SPSS Peneliti.

RIWAYAT HIDUP PENULIS
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Nama
Jeniskelamin
Tempat, tanggal lahir
Tinggi, berat badan
Agama
Alamat lengkap
Nomor HP
E-mail
Hobi
Pendidikan
» Formal
1997– 2003
2003 - 2006
2006 - 2009
2009 - 2013
» Non Formal
2002 - 2003
2003 – 2004
2006 - 2009

: WaskithoAdhikumoro
: Laki-laki
: Jakarta, 18 April 1991
: 168 cm, 62 kg
: Islam
: Jln. Kramat IV No.14 RT.03/003, LubangBuaya,
Cipayung, JakartaTimur
: 085697736985
: waskithoadhi@gmail.com
waskithoadhi@yahoo.com
: Membaca, BuluTangkis, TenisMeja

: SD Cikini, Jakarta
SD Angkasa IX, Jakarta
: SMP N 109, Jakarta
: SMA N 42, Jakarta
: Semester 8Program Sarjana (S-1) AkuntansiSTIE
Indonesia Banking School,Jakarta
: Oxford Course, Jakarta
: Jaya Raya Club (BuluTangkis), Bekasi
: NurulFikri, Jakarta
Ganesha Operation, Jakarta
ILP, Jakarta
Quantum, Jakarta

SertifikatPelatihan& Seminar
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-

POM (Program OrientasiMahasiswa)
Service Excellent
Customer Service
Basic Treasury
Trade Finance
Magang di BRI Unit Patebon (Kendal)
Magang BI Purwokerto
IESC (Islamic Economic Study Club)
TOEFL TBI (553)
BATPRO (Basic Activitist Training Program)
AGTI (Accounting Goes To IBS) 2011
AGTI (Accounting Goes To IBS) 2012
IYC (Indonesian Youth Conference)
Dialog Terbuka OtorisasiJasaKeuangan
LDKS

PengalamanOrganisasi
- DivisiPenelitianDewanMahasiswa IBS
- Sekretaris UKM Bulutangkis IBS (2010-2011)
- Rohis SMP N 109
- WakilKetuaRohis SMA N 42 (2008-2009)
- PSR (PeduliSosialRemaja)
- KarangTaruna
PengalamanKepanitiaan
- Divisi Informal Lecture IESC
- DivisiPendataan Best Student
- KetuaPelaksana BATPRO(Basic Activitist Training Program)
- SeksiPerlengkapan SHISHA.COM
- IBS Cup
- SeksiPublikasiSunatanMasal
- SeksiPublikasiPekanMuharam
- SeksiPendanaanMaulidNabi Muhammad SAW
- SeksiPublikasiIsraMi’raj
- SeksiPerlengkapanIsraMi’raj
- SeksiKonsumsiIsraMi’raj
- KetuaIsraMi’raj
- KetuaMorida Cup
PengalamanPekerjaan
- Magang di BRI Unit Patebon (Kendal)
- Magang BI Purwokerto
- Staff Morida Adhydharma
- Staff SLB AbdiGumelar
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Prestasi
- NAO (National Accounting Olympiad) GMAD 2012
- LIAT(Lomba Internal AkuntansiTahunan) 2011
- 8 besar Best Student IBS 2012
- Juara I BuluTangkisBeregu IBS CUP (2013)
- Juara II BuluTangkisBeregu IBS CUP (2011)
- Juara II TenisMeja IBS CUP (2011)
- Juara I BuluTangkisBeregu IBS CUP (2010)
- Juara I Futsal Morida Cup (2010)
- Juara I TenisMejaMorida Cup (2010)
- Juara II Sepak Bola Liga 42 (2008)
- Juara III Kaligrafi Tingkat SD se-Halim (2003)
- Juara III BuluTangkis Tingkat RW (2002)
- Juara I TenisMeja Tingkat SD se-Halim (2002)
Jakarta
Waskitho Adhikumoro
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