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ABSTRAC 

 

 This research is aimed to know the influence of debt default, auditor quality, 
financial condition of company, opinion shopping, audit lag, and audit opinion prior 
year on the probability of  receiving going concern opinion. This research uses 
secondary data got from annual report published in internet at the official website of  
Indonesia Stock Exchange www.idx.co.id and data from Indonesia Capital Market 
Dictionary (ICMD). The samples of the research are manufature enterprises 
registered in Indonesia Stock Exchange from 2007-2009. This research uses 
purposive sampling resulting of 28 enterprises becoming the sample of the research. 
The hypothesis is examined by using regresion logistic. 

 The result of the data examination shows that debt default, financial condition 
of company and audit opinion prior year has significant influence towards going 
concern  audit opinion. Debt default, auditor quality, opinion shopping, audit lag do 
not influence going concern audit opinion. Based on the result of the research, the 
researcher suggest following research to add research variable which is related to 
going concern adit opinion, the sum of research sample and research year. 

 

Keywords: going concern audit opinion, debt default, auditor quality, financial 
condition, opinion shopping, audit lag and audit opinion prior year  
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1. PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Gejolak krisis keuangan global telah mengubah tatanan perekonomian dunia. 

Krisis keuangan global yang berawal di Amerika Serikat pada tahun 2007, semakin 

dirasakan dampaknya ke seluruh dunia, termasuk negara berkembang pada tahun 

2008. Krisis keuangan global tahun 2008 bermula dari krisis kredit perumahan 

(suprime mortgage) di Amerika Serikat yang membawa implikasi pada kondisi 

ekonomi global secara menyeluruh. Dampak tersebut terjadi karena tiga 

permasalahan yaitu investasi langsung, investasi tidak langsung, dan perdagangan. 

Hampir di setiap negara merasakan dampak krisis keuangan global termasuk negara-

negara di Asia seperti Indonesia membawa dampak yang signifikan terhadap 

keberadaan entitas bisnis.  

Krisis keuangan global berimbas kepada ekonomi Indonesia melalui dua jalan 

yaitu efek terhadap sektor keuangan dan efek terhadap sektor ekspor. Dampak krisis 

keuangan terhadap sektor keuangan sudah dirasakan selama tahun 2008, yaitu dengan 

anjloknya nilai tukar rupiah, turunnya indeks harga saham karena larinya investor 

asing, pelarian modal baik dari bursa saham maupun pasar obligasi Pemerintah.  

Akibatnya likuiditas sektor keuangan sangat ketat, inflasi tinggi, tingginya risiko 

usaha, dan makin besarnya cost of money. 

Salah satu yang mendapat sorotan adalah kelangsungan hidup perusahaan. 

Perekonomian mengalami keterpurukan, sehingga banyak perusahaan yang 

mengalami kebangkrutan karena tidak dapat melanjutkan usahanya. Akibatnya terjadi 

peningkatan jumlah perusahaan yang mendapatkan opini audit Qualified Going 

Concern dan Disclaimer (Praptitorini dan Januarti, 2007). Kelangsungan hidup usaha 

selalu dihubungkan dengan kemampuan manajemen dalam mengelola perusahaan. 

Hal ini secara tidak langsung membuat manajemen bertanggung jawab terhadap 

kelangsungan entitas. Namun tanggungjawab tersebut juga berpotensi melebar ke 

auditor. Auditor memiliki suatu tanggungjawab untuk mengevaluasi status 
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kelangsungan hidup perusahaan dalam setiap pekerjaan auditnya (Fanny dan Saputra, 

2005). Auditor dapat memberikan opini going concern (opini modifikasi) jika ada 

keraguan perusahaan dalam menjalankan kelangsungan usahanya. Opini going 

concern merupakan bad news bagi pemakai laporan keuangan.  Masalah yang sering 

timbul adalah bahwa sulit untuk memprediksi kelangsungan hidup suatu perusahaan, 

sehingga menyebabkan auditor mengalami dilema antara moral dan etika dalam 

memberikan opini going concern. Hal ini disebabkan  adanya hipotesis self-fulfilling 

propecy yang menyatakan bahwa jika auditor memberikan opini going concern, maka 

perusahaan akan menjadi lebih cepat bangkrut karena akan menyebabkan investor 

membatalkan investasinya atau kreditor menarik dananya (Venuti, 2007). Penyebab 

lainnya adalah tidak terdapatnya prosedur penetapan status going concern yang 

terstruktur  (Joanna, 1994), pemberian going concern pada perusahaan bukanlah 

suatu tugas yang mudah (Koh dan Tan, 1999). Mutchler (1985) kriteria perusahaan 

akan menerima opini going concern apabila mempunyai masalah pada pendapatan, 

reorganisasi, ketidakmampuan dalam membayar bunga, menerima opini going 

concern pada tahun sebelumnya, dalam proses likuidasi, modal yang negatif, arus kas 

negatif, pendapatan operasi negatif, modal kerja negatif, 2 sampai 3 tahun berturut-

turut rugi, laba ditahan negatif. Kesangsian terhadap kelangsungan hidup perusahaan 

merupakan indikasi terjadinya kebangkrutan. Altman dan McGough (1974) dalam 

Fanny dan Saputra (2005) menemukan bahwa tingkat prediksi kebangkrutan dengan 

menggunakan suatu model prediksi mencapai tingkat keakuratan 82% dan 

menyarankan penggunaan model prediksi kebangkrutan sebagai alat bantu auditor 

untuk memutuskan kemampuan perusahaan mempertahankan kelangsungan 

hidupnya. Beberapa penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa model prediksi 

kebangkrutan menggunakan rasio-rasio keuangan lebih akurat dibandingkan pendapat 

auditor dalam mengelompokkan perusahaan bangkrut dan tidak bangkrut (Altman 

dan McGuogh 1974; Koh dan Killough, 1990; Koh, 1991) dalam Fanny dan Saputra, 

2005. Carcello dan Neal (2000) dalam Setyarno, dkk., (2006) menyarankan bahwa 
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semakin buruk kondisi keuangan perusahaan maka semakin besar kemungkinan 

perusahaan menerima opini going concern. 

 Dalam Pernyataan Standar Aditing (PSA) 30, indikator going concern yang 

banyak digunakan auditor dalam memberikan keputusan audit adalah kegagalan 

dalam memenuhi kewajiban utangnya (default). Debt default didefinisikan sebagai 

kegagalan debitor (perusahaaan) dalam membayar utang pokok dan atau bunganya 

pada waktu jatuh tempo (Chen dan Church, 1992 dalam Praptitorini, 2007). Jika 

perusahaan dalam kondisi seperti ini maka kemungkinan mengalami kebangkrutan 

sangat besar. Status going concern yang diberikan pada suatu perusahaan bukanlah 

tugas yang mudah karena berkaitan erat dengan reputasi auditor. Selama ini 

penelitian mengenai kualitas auditor banyak dikaitkan dengan ukuran Kantor 

Akuntan Publik dan reputasi auditor. Barnes dan Huan (1993) dalam Fanny dan 

Saputra (2005) mengatakan bahwa reputasi Kantor Akuntan Publik tidak berpengaruh 

terhadap opini audit, hal ini dikarenakan ketika Kantor Akuntan Publik telah 

memiliki reputasi yang baik maka ia akan berusaha mempertahankan reputasinya 

tersebut,sehingga mereka akan selalu bersikap objektif terhadap pekerjaannya. 

Semakin besar Kantor Akuntan Publik  dan memiliki reputasi yang baik maka 

kualitas auditor tersebut juga baik. 

 Opini going concern yang tidak diinginkan memberikan dampak kepada 

manajemen  untuk mempengaruhi auditor dan memberikan konsekuensi negatif 

dalam pengeluaran opini going concern. Geiger et al. (1996) menemukan bukti 

terjadinya peningkatan pergantian auditor yang mengeluarkan opini audit going 

concern pada perusahaan financial disstress. Kondisi tersebut memungkinkan 

manajemen untuk berpindah ke auditor lain apabila perusahaannya terancam 

menerima opini audit going concern. Hal ini disebut opinion shopping. Lennox 

(2000) dalam Chen et al. (2005) dalam penelitiannya berpendapat bahwa perusahaan 

yang mengganti auditor (switching auditor) menurunkan kemungkinan mendapatkan 

opini audit yang tidak diinginkan, daripada perusahaan yang tidak melakukan 
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pergantian auditor. Perusahaan yang berhasil dalam opinion shopping melakukan 

pergantian auditor dengan harapan mendapat unqualified opinion dari auditor baru. 

 Asthon, Willingham dan Elliot (1987), Dodd.et al. (1984), Elliot (1984) 

menyatakan bahwa perusahaan yang menerima opini going concern membutuhkan 

waktu audit (audit delay) yang lebih lama dibandingkan perusahaan yang menerima 

opini tanpa kualifikasi. Louwers (1998), Lennox (2004), Indira dan Ella (2008) ada 

hubungan positif antara audit lag yang panjang dengan opini audit going concern. 

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

diberikan tahun sebelumnya, karena kegiatan usaha pada suatu perusahaan untuk 

tahun tertentu tidak terlepas dari keadaan yang terjadi pada tahun sebelumnya. 

Mutchler (1984), Cacello dan Neal (2000), Alexander (2004), Eko, dkk (2007), Mirna 

dan Indira (2007), Lennox (2002) menyatakan ada hubungan yang signifikan dan 

positif antara opini audit going concern tahun sebelumnya dengan opini tahun 

berjalan. Jika tahun sebelumnya auditor memberikan opini audit going concern maka 

pada tahun berjalan semakin besar auditor akan memberikan kembali opini audit 

going concern. 

Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah faktor 

debt default, kualitas audit, opinion shopping, kondisi keuangan, audit lag, opini 

audit tahun sebelumnya berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menemukan bukti empiris apakah faktor debt default berpengaruh 

terhadap penerimaan opini audit going concern pada perusahaan manufaktur. 

2. Untuk menemukan bukti empiris apakah kualitas audit berpengaruh terhadap 

penerimaan opini audit going concern pada perusahaan manufaktur. 

3. Untuk menemukan bukti apakah opinion shopping berpengaruh terhadap 

penerimaan opini audit going concern pada perusahaan manufaktur. 
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4. Untuk menemukan bukti apakah kondisi keuangan perusahaan berpengaruh 

terhadap penerimaan opini audit going concern pada perusahaan manufaktur. 

5. Untuk menemukan bukti apakah audit lag berpengaruh terhadap penerimaan 

opini audit going concern pada perusahaan manufaktur. 

6. Untuk menemukan bukti apakah opini audit tahun sebelumnya berpengaruh 

terhadap penerimaan opini audit going concern pada perusahaan manufaktur. 
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2. TELAAH PUSTAKA 

 Teori Agensi 

Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan hubungan agen sebagai suatu 

kontrak di bawah satu atau lebih prinsipal yang melibatkan agen untuk melaksanakan 

beberapa layanan bagi mereka dengan melakukan beberapa pendelegasian wewenang 

pengambilan keputusan kepada agen. Agen diberi wewenang oleh pemilik untuk 

melakukan operasional perusahaan, sehingga agen lebih banyak mempunyai 

informasi dibandingkan pemilik. Ketimpangan informasi ini disebut asymetri 

informasi. 

Opini Audit 

Tugas umum dari auditor adalah memberikan opini atas laporan keuangan 

perusahaan. Opini yang diberikan auditor merupakan pernyataan kewajaran dalam 

semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha dan arus kas sesuai dengan 

prinsip akuntansi berterima umum (SPAP, 1994, alenia 1). Dalam melaksanakan 

proses audit, auditor dituntut tidak hanya melihat pada hal-hal yang ditampilkan 

dalam laporan keuangan tetapi juga harus lebih mewaspadai kelangsungan hidup 

perusahaan dalam batas waktu tertentu. (SPAP SA 341). Opini audit diberikan oleh 

auditor melalui beberapa tahap audit sehingga auditor dapat memberikan kesimpulan 

pada opini yang harus diberikan atas laporan keuangan yang diaudit. 

Going Concern 

Going concern menurut Berkaoui (1997 : 135) adalah suatu dalil yang 

menyatakan bahwa kesatuan usaha akan menjalankan terus operasinya dalam jangka 

waktu yang cukup lama untuk mewujudkan proyeknya, tanggung jawab serta 

aktivitas-aktivitasnya yang tidak berhenti. Dalil ini memberikan gambaran bahwa 

suatu entitas akan diharapkan untuk beroperasi dalam jangka waktu yang tidak 

terbatas atau tidak diarahkan menuju ke arah likuidasi. Diperlukannya suatu operasi 

yang berlanjut dan berkesinambungan untuk menciptakan suatu konsekuensi bahwa 
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laporan keuangan yang terbit di suatu periode mempunyai sifat sementara sebab 

masih merupakan satu rangkaian laporan keuangan yang berkelanjutan. 

Opini Audit Going Concern 

Laporan audit dengan modifikasi going concern merupakan suatu indikator 

bahwa dalam penilaian auditor terdapat resiko auditee tidak dapat bertahan dalam 

bisnis dari sudut pandang auditor, keputusan tersebut melibatkan beberapa tahap 

analisis. Auditor harus mempertimbangkan hasil dari operasi, kondisi ekonomi yang 

mempengaruhi perusahaan, kemampuan membayar utang, dan kebutuhan likuiditas di 

masa yang akan datang. 

Debt Default 

Dalam PSA 30, indikator going concern yang banyak digunakan auditor dalam 

memberikan opini audit adalah kegagalan dalam memenuhi kewajiban utangntya 

(default). Debt default didefinisikan sebagai kegagalan debitor (perusahaan dalam 

membayar utang pokok dan atau bunganya pada waktu jatuh tempo (Chen dan 

Church, 1992). Manfaat status default utang sebelumnya telah diteliti oleh Chen dan 

Church (1992) yang menemukan hubungan yang kuat status default terhadap opini 

going concern. Semenjak auditor lebih cenderung disalahkan karena tidak berhasil 

mengeluarkan opini going concern setelah peristiwa-peristiwa yang menyarankan 

bahwa opini seperti itu mungkin tidak sesuai, biaya kegagalan untuk mengeluarkan 

opini going concern ketika perusahaan dalam keadaan default, tinggi sekali 

karenanya diharapkan status default dapat meningkatkan kemungkinan auditor 

mengeluarkan opini going concern. 

Kualitas Audit 

Berdasarkan teori agensi yang mengaumsikan bahwa manusia itu selalu self 

interest maka kehadiran pihak ketiga yang independen sebagai mediator pada 

hubungan antara prinsipal dengan agen sangat diperlukan, dalam hal ini auditor 

independen. Investor akan lebih cenderung yakin pada data akuntansi yang dihasilkan 

dari kualitas audit yang tinggi. 
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Reputasi auditor sering digunakan sebagai proksi dari kualitas audit. Reputasi 

auditor didasarkan pada kepercayaan pemakai jasa auditor bahwa auditor memiliki 

kekuatan monitoring yang secara umum tidak dapat diamati. Kualitas audit menurut 

DeAngelo (1981) dalam Schwartt (1997) didefinisikan sebagai probabilitas error dan 

irregularities yang dapat dideteksi dan dilaporkan. Probabilitas pendeteksian 

dipengaruhi oleh isu yang merujuk pada audit yang dilakukan oleh auditor untuk 

menghasilkan pendapatnya. Isu-isu yang berhubungan dengan isu audit adalah 

kompetensi audit, persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan audit dan 

persyaratan audit pelaporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KAP yang lebih 

besar akan berusaha untuk menyajikan kualitas audit yang lebih besar dibandingkan 

dengan KAP yang lebih kecil. 

Opinion Shopping 

Opinion shopping didefinisikan oleh SEC, sebagai aktivitas mencari auditor 

yang mau mendukung perlakuan akuntansi yang diajukan oleh manajemen untuk 

mencapai tujuan pelaporan keuangan. Perusahaan biasanya mengunakan pergantian 

auditor (auditor switching) untuk menghindari penerimaan opini audit going concern 

dengan dua cara (Teoh, 1992), yaitu (1) perusahaan dapat mengancam melakukan 

pergantian auditor (2) ketika auditor tersebut independen, perusahaan akan 

memberhentikan auditor yang cenderung memberikan opini audit going concern. Hal 

ini yang disebut opinion shopping. Tujuan pelaporan dalam opinion shopping untuk 

meningkatkan (memanipulasi) hasil operasi atau kondisi keuangan perusahaan. 

Opinion shopping memberikan dampak negatif pada perusahaan. 

Kondisi Keuangan Perusahaan 

Kondisi keuangan perusahaan adalah keadaan atas keuangan perusahaan selama 

periode waktu tertentu. Kondisi keuangan perusahaan menggambarkan kinerja sebuah 

perusahaan. Media yang dapat dipakai untuk meneliti kondisi kesehatan perusahaan 

adalah laporan keuangan yang terdiri dari neraca, perhitungan laba-rugi, ikhtisar laba 

yang ditahan, dan laporan posisi keuangan. Menurut Mc Keown (1991) semakin 
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memburuk kondisi perusahaan maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan 

menerima opini audit going concern. Sebaliknya perusahaan yang tidak pernah 

mengalami kesulitan keuangan, auditor tidak pernah memberikan opini audit going 

concern. 

Audit Lag 

Audit lag adalah jumlah kalender antara tanggal disusunnya laporan keuangan 

dengan tanggal selesainya pekerjaan lapangan (Januarti, 2009). Januarti  dan 

Fitrianasari (2008) mengindikasikan kemungkinan keterlambatan opini yang 

dikeluarkan dapat disebabkan karena: 

1) Auditor lebih banyak melakukan pengujian. 

2) Manajemen mungkin melakukan negosisasi dengan auditor. 

3) Auditor memperlambat pengeluaran opini dengan harapan manajemen  dapat 

memecahkan masalah yang dihadapi, sehingga terhindar dari opini audit 

going concern. 

Opini Audit Tahun Sebelumnya 

Beberapa penelitian menemukan bahwa auditor lebih sering mengeluarkan 

opini audit going concern jika opini tahun sebelumnya adalah opini going concern, 

oleh karena itu opini audit tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan opini going concern. Mutchler (1985) menguji pengaruh ketersediaan 

informasi publik terhadap prediksi opini audit going concern, yaitu tipe opini audit 

yang telah diterima perusahaan. Hasilnya menunjukkan bahwa model discriminant 

analysis yang memasukkan tipe opini audit tahun sebelumnya mempunyai akurasi 

prediksi keseluruhan yang paling tinggi sebesar 89,9% dibandingkan model lain. 

Mutchler juga melakukan wawacara dengan praktisi auditor yang menyatakan bahwa 

perusahaan yang menerima opini audit going concern pada tahun sebelumnya lebih 

cenderung untuk menerima opini yang sama pada tahun berjalan. 
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Hipotesis 

Merujuk pada landasan teori di atas dan hasil review pada penelitian terdahulu 

maka hipotesis yang dikemukakan adalah: 

H1 :  Debt default berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit going 

concern. 

H2 : Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap penerimaan opini  audit going 

concern. 

H3 : Opinion shopping berpengaruh terhadap negatif terhadap penerimaan 

       opini audit going concern. 

H4 : Kondisi keuangan berpengaruh negatif  terhadap penerimaan opini  audit 

        going concern. 

H5 : Audit lag berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit going  

        concern. 

H6 : Opini audit tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap  penerimaan 

        opini audit  going concern. 
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3. METODOLOGI PENELITIAN 

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Di dalam penelitian ini variabel-variabel penelitian diklasifikasikan menjadi 

dua kelompok variabel, yaitu variabel bergantung (dependent variable) dan variabel 

bebas (independent variable). Variabel bergantung pada penelitian ini adalah opini 

audit going concern, dan yang menjadi variabel bebas adalah kualitas audit, debt 

default, opinion shopping, kondisi keuangan, audit lag, dan opini audit tahun 

sebelumnya. 

Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007 sampai dengan 2009 yang terlihat dari 

Indonesia Capital Market Dictionary (ICMD) tahun 2007-2009, dengan alasan 

perusahaan manufaktur cenderung tanggap dengan kondisi lingkungan serta periode 

tahun yang diteliti cenderung mencerminkan kondisi perekonomian yang relatif 

stabil. Metode yang digunakan dalam pemilihan objek pada penelitian ini adalah 

purposive sampling, yaitu metode pemilihan objek dengan beberapa kriteria tertentu. 

Kriteria yang dimaksudkan adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan tersebut terdaftar di BEI pada tahun 2007 hingga tahun 2009 dan 

tidak sedang berada pada proses delisting pada periode tersebut. 

2. Perusahaan manufaktur yang menerima opini audit going concern selama 

periode pengamatan. 

3. Mempunyai laporan auditor independen yang dipublikasikan bersamaan 

dengan periode pengamatan, dan opini yang diterima adalah going concern 

unqualified / qualified opinion dan going concern disclaimer opinion 

maupun opini non going concern. 

4. Mengalami laba bersih setelah pajak negatif sekurang-kurangnya dua 

periode laporan keuangan selama periode pengamatan (2007-2009) karena 
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auditor cenderung tidak memberikan opini audit going concern pada 

perusahaan yang memperoleh laba positif. 

Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data 

sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh 

pihak pengumpul data primer maupun oleh pihak lain (Umar, 2001: 69). Data 

penelitian yang meliputi laporan keuangan yang telah dipublikasikan yang diambil 

dari database Bursa Efek Indonesia, data dari Indonesian Capital Market Directory 

selama tahun 2007 sampai 2009 yang meliputi laporan auditor independen dan 

laporan keuangan perusahaan. 

Metode Analisis 

Analisis statistik inferensial digunakan untuk pengujian hipotesis yang 

diajukan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis multivariate 

dengan menggunakan regresi logistik (logistic regretion), yang variabel bebasnya 

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. Pada teknik analisa regresi logistik 

tidak memerlukan lagi uji normalitas dan uji asumsi klasik pada variabel bebasnya 

(Ghozali, 2006). Regresi logistik juga mengabaikan heteroscedary, artinya variabel 

dependen tidak memerlukan untuk masing-masing variabel independennya. Model 

regresi logistik yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian adalah sebagai 

berikut: 

GC = a + b1 DEBT + b2 REPUT + b3 AS + b4 BANKRUPT + b5 ALAG + b6 PO +  e 

Keterangan: 

GC        = opini going concern (variabel dummy, 1 jika opini going concern, 0  

       jika opini non going concern) 

DEBT = debt default (variabel dummy, 1 jika perusahaan dalam  keadaan 

    default, dan 0 jika tidak) 
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REPUT  = reputasi auditor 

AS = pergatian auditor (variabel dummy, 1 jika melakukan pergantian 

    auditor, 0  jika tidak melakukan pergantian auditor) 

BANKRUPT = prediksi kebangkrutan menggunakan persamaan revised Altman 

ALAG = jumlah hari antara akhir periode akuntansi sampai dikeluarkannya  

    laporan audit 

PO                   = opini tahun sebelumnya (variabel dummy, 1 jika opini   going 

                           concern, 0 jika opini non going concern) 

a = konstanta 

e = kesalahan residual 
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Populasi dalam penelitian ini ialah semua perusahaan manufaktur yang listing 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2007 sampai tahun 2009. Sampel yang 

digunakan dipilih dengan metode purposive sampling sehingga sampel yang 

dikumpulkan merupakan representasi dari populasi sampel yang ada serta sesuai 

dengan tujuan dari penelitian. 

 

 

No Kriteria 

Jumlah 

Pelanggaran 

Kriteria 

Akumulasi 

1 Total perusahaan manufaktur yang listing di 

BEI pada tahun 2007-2009 

 155 

2 Terdaftar di BEI sebelum 1 Januari 2007 - 155 

3 Tetap listing di BEI selama periode 

penelitian (2007-2009) 

18 132 

4 Mengalamai laba bersih setelah pajak yang 

negatif sekurang dua periode laporan 

keuangan (2 tahun) selama periode 

penelitian (2007-2009) 

-101 31 

5 Menerbitkan laporan keuangan yang telah 

diaudit oleh auditor independen selama 

tahun 2007-2009 

-3 28 

 Jumlah perusahaan sample 123 28 

Tahun pengamatan (tahun)  3 

Jumlah sampel total selama periode 

penelitian 

 84 



16 

 

Pengujian Statistik Deskriptif 

Menurut Imam Ghozali (2006), statistik deskriptif dapat mendeskripsikan suatu 

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

minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi). Pengujian 

statistik deskriptif merupakan proses analisis yang merupakan proses menyeleksi data 

(screening data), sehingga data yang akan dianalisis memiliki distribusi normal.  

 

Hasil Uji Statistik Deskriftif 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

GC 84 0 1 .26 .442 

REPUT 84 0 1 .44 .499 

OS 84 0 1 .14 .352 

PO 84 0 1 .20 .404 

DEBT 84 0 1 .31 .465 

ALAG 84 25 99 75.10 13.478 

BANKRUPT 84 -4.87171 1633.87300 22.2726927 1.78061672E2 

Valid N 

(listwise) 

84 
    

       Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 
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Menurut Imam Ghozali (2006), statistik deskriptif dapat mendeskripsikan suatu 

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

minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi). Pengujian 

statistik deskriptif merupakan proses analisis yang merupakan proses menyeleksi data 

(screening data), sehingga data yang akan dianalisis memiliki distribusi normal. 

Pengujian Hipotesis 

Hasil Uji Koefisien Regresi Logistik 

 
Variables in the Equation 

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

Step 1a REPUT -.020 .980 .000 1 .984 .980

OS -.442 1.318 .113 1 .737 .643

PO 2.355 1.000 5.541 1 .019 10.539

DEBT 1.902 .965 3.883 1 .049 6.701

ALAG .024 .048 .259 1 .611 1.025

BANKRUPT -1.162 .425 7.487 1 .006 .313

Constant -2.903 3.979 .532 1 .466 .055

a. Variable(s) entered on step 1: REPUT, OS, PO, DEBT, ALAG, BANKRUPT. 

 

 Hasil pengujian terhadap koefisen regresi menghasilkan model berikut: 
GC = -2,903 – 0,20 REPUT – 0,442 OS + 2,355 PO + 1,902 DEBT + 0,024 ALAG – 1,162 BANKRUPT + e 

 Pengujian hipotesis menggunakan regresi logistik cukup dengan melihat tabel 

hasil uji koefisien logistik pada kolom signifikan dibandingkan dengan nilai 

signifikansi (£) yang digunakan yaitu 0,05 (5%). Apabila tingkat signifikansi < 0,05 

maka HA diterima, jika tingkat signifikansi > 0,05 maka HA tidak dapat diterima. 

Pembahasan  

Pengujian atas variabel debt default ditemukan bukti empiris bahwa debt 

default secara signifikan berpengaruh terhadap opini audit going concern. Hal ini 

dapat dilihat dari hasil uji koefisen regresi dari tabel, dimana debt default memiliki 
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nilai koefisien 1,902 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,049 sehingga dapat 

disimpukan H1 diterima. Artinya secara statistik dapat ditunjukkan bahwa debt default 

mempunyai pengaruh positif terhadap opini audit going concern. 

Hasil pengujian terhadap variabel kualitas audit yang diproksikan dengan skala 

auditor (afiliasinya dengan KAP the Big Four) pada tabel menunjukkan nilai 

koefisien regresi negatif sebesar 0,020  dengan tingkat signifikansi sebesar 0,984, 

lebih besar dari α=5%. Karena tingkat signifikansinya lebih besar dari α=5% maka 

hipotesis  tidak berhasil didukung. Tanda koefisien variabel reputasi auditor yang 

positif menunjukkan hubungan yang searah, yang berarti semakin besar skala auditor 

(KAP), maka semakin besar kemungkinan perusahaan menerima opini audit going 

concern. 

Variabel opinion shopping menemukan bukti empiris yang menunjukkan 

opinion shopping tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit  audit going 

concern oleh auditor. Hal ini terlihat dari hasil uji regresi logistik yang menunjukkan 

tingkat signifikansi 0,737  yang berada jauh diatas 0,05 (5%) dan arah koefisiensinya 

negatif 0,442 . Dengan demikian, maka dalam penelitian ini hipotesis ke-3  ditolak, 

yaitu opinion shopping berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit going 

concern. kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap penerimaan opini audit 

going concern. Hal ini terlihat dari hasil uji regresi logistik yang menunjukkan 

tingkat signifikansi 0,006  yang berada dibawah 0,05 (5%) dan arah koefisiensinya 

negatif 1,162. Dengan demikian, maka dalam penelitian ini hipotesis ke-4 diterima, 

yaitu kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit going 

concern. Dari pengujian yang dilakukan terhadap audit lag (ALAG) ditemukan bukti 

empiris bahwa audit lag tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan 

opini audit going concern oleh auditor pada perusahaan. Hal ini dapat terlihat pada 

tabel yang menunjukkan koefisien positif sebesar 0,024 dan tingkat signifikansi 0,611 

diatas 0,05 (5%). Hasil temuan ini memberikan bukti bahwa lapora auditor yang 

dikeluarkan terlambat tidak mengindikasikan adanya masalah going concern pada 
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perusahaan. opini audit tahun sebelumnya (PO) cenderung meningkatkan 

penerimaaan opini audit going concern. Pada tabel terlihat nilai signifikansinya 

sebesar 0,019 lebih kecil dari 0,05 (5%) dan arah koefisiennya positif sebesar 2,355 . 

Nilai koefisen yang positif menunjukkan bahwa penerimaan opini audit going 

concern tahun ini searah dengan penerimaan opini audit tahun sebelumnya. Jika suatu 

perusahaan menerima opini audit going concern pada tahun sebelumnya maka besar 

kemungkinan akan menerima opini audit going concern pada tahun berjalan. 
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5. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka dapat diambil suatu 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Debt default berpengaruh signifikan dengan penerimaan opini audit going 

concern.  

2. Kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit 

going concern. 

3. Opinion shopping tidak  berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini 

going concern. 

4. Kondisi keuangan  berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going 

concern. 

5. Audit lag tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. 

6. Opini audit tahun sebelumnya berpengaruh terhadap penerimaan opini audit 

going concern. 

 Keterbatasan penelitian  

1. Sampel perusahaan yang diambil hanya sektor perusahaan manufaktur, tidak 

keseluruhan sektor perusahaan yang berada di Indonesia. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan periode pengamatan selama  3 tahun yaitu 

dari tahun 2007-2009. 

Saran  

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan di atas, penulis mencoba 

memberikan saran untuk perbaikan penelitian selanjutnya. Saran-saran yang dapat 

diberikan yaitu: 

1. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel seperti variabel keuangan dan 

non keuangan yang lain sehingga penelitian akan lebih baik dalam 

memprediksi opini audit going concern secara tepat. 
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2. Penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukann di seluruh sektor untuk dapat 

melihat dan membandingkan kecenderungan yang berbeda di setiap sektor 

dan juga akan lebih mudah dalam menentukan sampel. 

3. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah tahun penelitian. 
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