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ABSTRAK 
 

ANALISIS  PENGARUH PENGGUNAAN MODEL PREDIKSI 
KEBANGKRUTAN TERHADAP KETEPATAN OPINI AUDIT 

MODIFIKASI GOING CONCERN PADA INDUSTRI PERBANKAN YANG 
TERDAFTAR DI BEI 

 
Oleh: 

Meutia Faizza 
 

Dosen Pembimbing: 
Devi Pusposari, SE., Ak., M.Si 

 
Selain sebagai lembaga yang berorientasi pada laba, Instansi atau lembaga 

perbankan  merupakan lembaga yang menjadi urat nadi perekonomian di setiap negara 
termasuk di Indonesia karena peran lembaga perbankan sebagai instansi penggerak sistem 
moneter. Oleh karena itu masalah kelangsungan hidup menjadi suatu hal yang harus 
benar-benar diperhatikan karena tidak hanya menyangkut kepentingan investor namun 
juga kepetingan nasabah atau pihak ke-3. Secara umum, ketidakmampuan perusahaan 
dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya disebabkan oleh dua hal yaitu 
kegagalan ekonomi dan kegagalan keuangan. Auditor bertanggungjawab untuk 
mengevaluasi kesangsian terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan 
kelangsungan hidupnya. Jika auditor menemukan keraguan-raguan atas kelangsungan 
hidup klien maka harus diungkapkan dalam laporan audit.  Opini audit dengan 
modifikasi going concern pada umumnya menjadi pertimbangan bagi investor sebelum 
mengambil keputusan investasi.  Model prediksi kebangkrutan merupakan suatu 
yang alat yang dinilai mampu membantu auditor dalam menemukan indikasi 
kebangkrutan perusahaan. 

Tujuan dari penelitian adalah untuk menemukan model prediksi kebangkrutan 
yang terbaik dan mengetahui besarnya pengaruh suatu model prediksi 
kebangkrutan terhadap ketepatan opini audit dengan modifikasi going concern. 
Model kebangkrutan yang akan diuji sebagai variabel bebas dalam penelitian ini 
adalah model Zmijewski, model Revised Altman II,dan model Springate. 
Sedangkan variabel terikat yang akan diuji adalah opini audit modifikasi going 
concern. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 
perbankan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia). Sampel diambil dengan 
menggunakan metode purposive sampling. Periode penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah tahun 2007-2009. Penelitian ini menggunakan regresi 
logistik yang diolah menggunakan SPSS. Penelitian ini menemukan hasil 
bahwasannya model prediksi yang tepat digunakan dalam industri perbankan dan 
mempengaruhi ketepatan opini audit going concern adalah model Revised Altman 
II. Penggunaan model ini dalam memprediksi kebangkrutan lebih baik lagi jika 
didampingi dengan variabel pendukung lainnya. 

 
Kata kunci : going concern,opini audit,kebangkrutan,model Zmijewski, model 

Revised Altman II,model Springate 
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ABSTRACT 

 

ANALYSIS   INFLUENCE OF USAGE FINANCIAL DISTRESS 
PREDICTION MODEL  TO ACCURACY  AUDIT OPINION MODIFY  

GOING CONCERN AT BANKING INDUSTRY WHICH ENLIST IN BEI 

By: 
Meutia Faizza 

 
Advisor Lecturer: 

Devi Pusposari, SE., Ak., M.Si 

 

Besides as profit oriented institution, banking institution is important part for 
economics system at every country including in Indonesia. It is because role of 
banking institution as activator of monetary system. Therefore, the problem of the 
continuity of life must be attended because it’s not only the concerning 
importance of investor but also for client’s importance too. Generally, disability 
of company to maintaining their going concern because of two matter, that is 
monetary failure and economics failure. Auditor have responsibilities to asses 
client’ ability to continue their going concern . If auditor find the doubtless at 
client’s going concern, it must be disclosed in audit report. Audit opinion with 
modification of going concern generally become consideration to investor before 
taking decision of investment. Delisting predictor model represent appliance that 
can assist auditor to finding indication of bangkruptcy or  measurement of 
company performance. 

The objectives of this research is to know the best delisting predictor 
beetween three model to predict delisting and to know how this model will 
influence the accuracy of audit opinion with modification of going concern. 
Delisting predictor model that will as independent variable in this research is 
Zmijewski model, Revised Altman model and Springate model. While the 
dependent variabel that will be test in this research is audit opinion with going 
concern modification. Population which used in this research is banking company 
which listing at BEI (Indonesia Stock Exchange). Sample taken by using 
purposive sampling method. Period of this research taken among year 2007-2009. 
This research use logistics regression of SPSS. This research found that the model 
which fit for used at banking institution and influence the accuracy of going 
concern audit opinion is  Revised Altman II model. Usage of this model for 
predict delisting or bankcruptcy will be better if this model accompanied by other 
supporting variables. 

 
Keyword: going concern, audit opinion,bankcruptcy, Zmijewski model, Revised 

Altman II model ,Springate model  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Instansi atau lembaga perbankan merupakan lembaga yang menjadi urat nadi 

perekonomian di setiap negara. Perbankan di Indonesia mempunyai peran yang 

sangat penting karena sebagai instansi penggerak sistem moneter, perbankan 

merupakan sarana lalu lintas pembayaran dan transaksi bagi masyarakat 

Indonesia. Selain itu, peran perbankan sebagai lembaga penghimpun dana 

masyarakat membuat perbankan menjadi lembaga yang sangat dijaga 

kestabilannya. Namun disisi lain, perbankan juga merupakan lembaga yang 

berorientasi pada laba dari usaha yang dijalankannya. Oleh karena itu, dalam hal 

ini berlaku prinsip going concern yang artinya kegiatan usaha harus dilakukan secara 

terus-menerus tidak hanya sesaat atau sekali selesai lalu tidak berkelanjutan (Umi, 

2006:5) dalam Fakhrurozie(2007:1). 

  Semakin banyaknya instansi perbankan baik negeri maupun swasta yang go 

public memberikan keuntungan bagi para investor yang akan melakukan investasi. 

Keputusan investasi yang akan dilakukan investor pastinya juga turut 

mempertimbangkan keadaan keuangan perusahaan tersebut dan bagaimana 

kelangsungan hidup (going concern) dari perusahaan tersebut (Yuliasti,2010). 

Menurut Hany dkk (2003) dalam Yuliasti (2010:2), perusahaan yang memiliki 

kelangsungan hidup yaitu mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam 
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jangka waktu panjang dan tidak akan dilikuidasi dalam jangka waktu pendek 

Menurut Harahap (2002) dalam Prasetyo (2010:2), prinsip going concern 

(kelangsungan usaha) menganggap perusahaan akan terus melaksanakan 

operasinya sepanjang proses penyelesaian proyek, perjanjian, dan kegiatan yang 

sedang berlangsung. Sebuah perusahaan yang mendapat keuntungan besar pada 

suatu tahun belum menjamin bahwa pada tahun yang akan datang perusahaan 

tersebut akan mendapatkan tingkat keuntungan yang sama atau bahkan lebih 

tinggi.  

 Selain itu, kelangsungan hidup suatu entitas perbankan tidak hanya penting 

bagi para investor namun juga bagi para nasabah yang menanamkan dana di 

dalamnya dan bisa dikatakan mereka adalah investor secara tidak langsung. Oleh 

karena itu, pengungkapan opini audit going concern diperlukan bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan terhadap industri perbankan yang bersangkutan untuk 

menjamin keamanan atas dana yang ada di bank tersebut. Supardi dan Sri Mastuti 

(2003:90) dalam Fakhrurozie (2007:4) melakukan penelitian mengenai validitas 

penggunaan z-score Altman untuk menilai kebangkrutan pada perusahaan 

perbankan go public di Bursa Efek Jakarta, hasil analisisnya memperlihatkan 

bahwa rata-rata rasio keuangan setiap bank, baik kelompok bank yang terlikuidasi 

maupun yang tidak terlikuidasi, dapat dipakai untuk memprediksi kemungkinan 

terjadinya likuidasi pada setiap bank. Implikasi praktisnya adalah alternatif 

metode lain bagi lembaga perbankan untuk mendeteksi kondisi perusahaan 

terutama yang berkaitan dengan kondisi finansial perusahaan sehingga apabila 
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terjadi kesulitan akan segera dapat diambil tindakan perbaikan untuk mencapai 

kinerja keuangan yang lebih baik.  

Menurut Fakhrurozie (2007)  

“Kebangkrutan suatu bank dapat dilihat dan diukur melalui laporan 
keuangannya. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara menganalisis 
laporan keuangan yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan. 
Analisis laporan keuangan merupakan suatu alat yang sangat penting 
untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan serta hasil-hasil yang 
dicapai sehubungan dengan pemilihan strategi-strategi perusahaan yang 
akan atau telah dilaksanakan. Disamping itu perusahaan dapat 
mengetahui keadaan serta perkembangan finansial perusahaan serta 
hasil-hasil yang telah dicapai di waktu lampau dan di waktu yang 
sedang berjalan. Selain itu dengan melakukan analisis keuangan di 
waktu lampau, maka dapat diketahui kelemahan-kelemahan perusahaan 
serta hasil-hasilnya yang dianggap telah cukup baik, dan mengetahui 
potensi kebangkrutan perusahaan tersebut. 
         Analisis rasio keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan 
bermanfaat untuk melakukan klasifikasi atau prediksi terhadap 
kebangkrutan. Tingkat kesehatan sangat penting bagi perbankan untuk 
meningkatkan efisiensi dalam menjalankan usahanya, sehingga 
kemampuan untuk memperoleh keuntungan dapat ditingkatkan dan 
pada akhirnya terhindar dari kemungkinan terjadinya kebangkrutan 
(terlikuidasi). Analisis kebangkrutan ini dilakukan untuk memperoleh 
peringatan awal kebangkrutan (tanda-tanda awal kebangkrutan). 
Semakin awal tanda-tanda kebangkrutan tersebut ditemukan, semakin 
baik bagi pihak manajemen, karena dapat melakukan perbaikan sejak 
awal (Hanafi, 2003:263).” 

 
Selama ini Indonesia menggunakan CAMEL sebagai alat ukur kinerja 

perusahaan perbankan,  Bank Indonesia (BI)  menggunakan rasio CAMEL untuk 

menentukan tingkat kesehatan bank umum seperti tertuang dalam Surat keputusan 

Direksi BI nomor 26/23/Kep/Dir tanggal 29 Mei 1993 tentang tata cara Penilaian 

Tingkat kesehatan Bank dan surat Edaran Gubernur BI nomor 26/5/BPPP, tanggal 

29 Mei 1993 tentang Tata cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan 

diperbarui lagi dengan Surat keputusan Direksi Bank Indonesia no. 
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30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tatacara penilaian tingkat 

kesehatan bank umum (Surifah:2002). 

Kesangsian terhadap kelangsungan hidup perusahaan merupakan indikasi 

terjadinya kebangkrutan (Pratama dan Badera : 2009). Kebangkrutan merupakan 

masalah yang sangat esensial yang harus diwaspadai oleh perusahaan-perusahaan, 

terlebih perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Prasetyo:2010). 

Sebagai perusahaan yang menjual sahamnya di bursa efek, perusahaan harus 

memenuhi kriteria yang dikeluarkan BAPEPAM (Lembaga Pemerintah yang 

khusus mengawasi pasar modal di Indonesia) yaitu perusahaan harus sehat, yang 

dapat dilihat dari keberhasilan kinerja perusahaan dengan melakukan analisa 

terhadap laporan keuangan perusahaan yaitu neraca, laporan laba rugi, dan 

laporan laba ditahan. Perusahaan dikatakan gagal keuangannya jika perusahaan 

tersebut tidak mampu membayar kewajibannya pada waktu jatuh tempo meskipun 

total aktiva melebihi kewajibannya (Weston dan Bringham, 1993:74) dalam 

Prasetyo (2010:2).  Menurut Whitaker (1999) dalam Dewi (2010:27) perusahaan 

masuk dalam kesulitan keuangan adalah pada tahun pertama aliran kas kurang 

dari hutang jangka panjang yang jatuh tempo. Adanya masalah mengenai 

kebangkrutan atau kepailitan suatu perusahaan tentunya membuat para investor 

harus melakukan peninjauan kembali terhadap perusahaan tempat investor 

tersebut melakukan investasi.  

Melihat fenomena ini beberapa peneliti terdahulu mulai membuat formulasi 

untuk menemukan suatu alat yang dapat digunakan untuk memprediksi 

kebangkrutan perusahaan. Menurut Endri (2009),  
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”Munculnya berbagai model prediksi kebangkrutan merupakan 
antisipasi dan sistem peringatan dini terhadap financial distress 
karena model tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk 
mengidentifikasikan bahkan memperbaiki kondisi sebelum sampai 
pada kondisi krisis atau kebangkrutan. Hal lain yang mendorong 
perlunya peringatan dini adalah muncul. Dengan terdeteksinya lebih 
awal kondisi perusahaan, sangat memungkinkan bagi perusahaan, 
investor dan para kreditur (lembaga keuangan) serta pemerintah 
melakukan langkah-langkah antisipatif untuk mencegah agar krisis 
keuangan segera tertangani.” 
 

Ketidakmampuan atau kegagalan perusahaan-perusahaan dapat disebabkan 

oleh dua hal, pertama yaitu kegagalan ekonomi dan kedua yaitu kegagalan 

keuangan (Prasetyo:2010). Model prediksi kebangkrutan merupakan salah satu 

model yang dikembangkan untuk mendeteksi ada tidaknya tanda-tanda financial 

distress perusahaan sejak dini (Sari:2010).  Penelitian tersebut diantaranya yang 

dilakukan oleh Beaver (1996) dalam Sari (2010:3) yang menggunakan 29 rasio 

keuangan pada lima tahun sebelum terjadi kebangkrutan. Beaver (1996) 

menemukan bahwa rasio dari aliran kas terhadap kewajiban total merupakan 

prediktor yang paling baik digunakan sebagai prediktor untuk menentukan tingkat 

kebangkrutan perusahaan. Disisi lain, ternyata kebangkrutan suatu perusahaan 

dinilai lebih akurat jika diperdiksi dengan model prediksi kebangkrutan 

dibandingkan dengan opini audit. Altman dan McGough (1974) (dalam Fanny dan 

Saputra, 2005:1) mencoba untuk menganalisa tingkat keakuratan prediksi 

kebangkrutan dengan menggunakan opini auditor dan model prediksi 

kebangkrutan. Tingkat akurasi dengan menggunakan model prediksi 

kebangkrutan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan opini audit, 

yaitu sebesar 82%. Beberapa studi terdahulu telah membuktikan 90% kasus 

kepailitan dapat diprediksi secara tepat pada satu tahun sebelum kepailitan terjadi 
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(Altman:1968) dalam Fanny dan Saputra, (2005:1). Altman dan McGough (1974) 

menyarankan penggunaan model prediksi kebangkrutan sebagai alat bantu auditor 

untuk memutuskan kemampuan perusahaan mempertahankan kelangsungan 

hidupnya dengan memberikan signal kepada auditor. Menurut penelitian 

sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Rudyawan dan Badera (2009) model 

prediksi kebangkrutan mempunyai pengaruh pada opini audit going concern. 

Model prediksi kebangkrutan ternyata juga terdiri dari beberapa model yang ingin 

penulis teliti masing-masing tingkat ketepatannya terkait  kelangsungan hidup 

industri perbankan dengan merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya.   

Penelitian-penelitian yang berkaitan dengan kondisi financial distress 

perusahaan pada umumnya menggunakan rasio keuangan perusahaann 

(Almilia;2003). Menurut Beaver (1966) dalam Adnan dan Taufiq (2001:183)  

“Secara empiris rasio keuangan dapat digunakan sebagai alat 
prediksi kegagalan perusahaan, meskipun tidak semua rasio dapat 
memprediksi dengan sama baiknya dan tidak dapat memprediksi 
dengan tingkat keberhasilan yang sama. “ 
 

Menurut Hani,dkk. (2003) bahwa perusahaan yang tidak menguntungkan 

dalam jangka panjang adalah tidak solvabel, atau tidak likuid dan kemungkinan 

harus direstukturisasi, dan yang sering terjadi setelah direstrukturisasi, maka 

perusahaan akan bangkrut. Oeh karena itulah, solvabilitas, likuiditas, dan 

profitabilitas menjadi komponen yang penting dalam memprediksi kebangkrutan 

dan ketiga hal inilah yang dapat diprediksi melalui rasio keuangan. Selain itu juga, 

dalam proses audit, auditor harus mempertimbangkan hasil dari operasi, kondisi 

ekonomi yang mempengaruhi perusahaan, kemampuan membayar hutang, dan 

kebutuhan likuiditas di masa yang akan datang (Lenard, et., al.,1998) dalam 
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Ramadhany (2004:2). Rasio keuangan pada akhirnya juga menjadi komponen 

dalam mengembangkan model prediksi kebangkrutan yang dilakukan oleh peneliti 

terdahulu. Altman (1968) mengembangkan pendekatan tradisional terhadap 

analisa rasio dengan menganalisa pemikiran rasio untuk memprediksi 

kebangkrutan dan menggunakan teknik analisa multi diskriminan. Teknik ini 

mengidentifikasi 5 rasio, yang secara bersamaan, sangat baik untuk memprediksi 

kebangkrutan suatu perusahaan.  Pada penelitian yang dilakukan sebelumnya, 

seperti yang dilakukan Fanny dan Saputra (2005) dan Sharma dan Shindu (2001) 

dalam Fanny dan Saputra (2001), model prediksi kebangkrutan yang diturunkan 

dari analisa rasio keungan perusahaan ternyata mempengaruhi ketepatan 

pemberian opini audit dengan modifikasi going concern.  Zmijewski (1984) dalam 

Grice (Tanpa Tahun:4) merupakan model prediksi kebangkrutan yang 

menggunakan rasio keuangan untuk mengukur pencapaian perusahaan, leverage, 

dan likuiditas dalam membangun modelnya. Rasio yang dipilih tidak berdasarkan 

teori namun lebih kepada pencapaian studi terdahulu. Zmijewski dikembangkan 

dengan menggunakan model 40 perusahaan yang bangkrut dan 40 dari 800 

perusahaan yang tidak mengalami kebangkrutan. Model perbandingan 40:800 

merupakan model yang paling sering digunakan pada penelitian-penelitian 

akuntansi (e.g. Carcello et al. 1995 and Chen and Wei 1993) dalam   Grice (Tanpa 

Tahun:4). Casterella, Lewis dan Walker (2000) dalam Fanny dan Saputra (2005) 

mengungkapkan kelemahan penggunaan Zmjewski model sebagai model prediksi 

kebangkrutan. Dari 100 perusahaan bangkrut hanya 12 diantaranya yang memiliki 

probabilitas kebangkrutan di atas 0,5. Ke-12 perusahaan ini telah menerima opini 
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audit audit going concern oleh auditor. Sedangkan 88 perusahaan lainnya tidak 

menunjukkan adanya kesulitan keuangan apabila dihitung dengan menggunakan 

model ini, namun ternyata, 27 diantaranya telah menerima opini audit going 

concern. Sedangkan Model yang dikembangkan oleh Springate (1978) dalam 

Fanny dan Saputra (2005) dengan menggunakan analisis multidiskriminan, 

dengan menggunakan 40 perusahaan sebagai sampelnya. Model ini dapat 

digunakan untuk memprediksi kebangkrutan dengan tingkat keakuratan 92,5%. 

Dengan menggunakan model yang sama, Botheras (1979) dalam Fanny dan 

Saputra (2005) mendapatkan hasil dengan ingkat keakuratan 88%. Sands (1980) 

dalam Fanny dan Saputra (2005) melakukan pengujian dengan tingkat keakurata 

mencapai 83%. 

Opini audit merupakan salah satu alat yang digunakan investor sebagai dasar 

pertimbangan pengambilan keputusan investasi. Levitt (1998) dalam Fanny dan 

Saputra (2005) menyatakan bahwa : 

“ Opini audit atas laporan keuangan merupakan salah satu 
pertimbnagan investor yang penting bagi investor dalam 
pengambilan keputusan berinvestasi, oleh karena itu auditor 
sangat diandalkan dalam memberikan informasi yang baik bagi 
investor” 

 
Auditor bertanggungjawab untuk mengevaluasi apakah terdapat kesangsian 

besar terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan 

hidupnya (PSA 30 paragraf 02). Apabila ada keraguan mengenai kelangsungan 

hidup suatu perusahaan maka auditor perlu mengungkapkannya dalam laporan 

opini audit (Going Concern Audit Report). Pada penelitian yang dilakukan oleh 

Hani,dkk (2003) going concern diproksikan dalam analisa rasio laporan keuangan 
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yang mewakili likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas. Merujuk pada pernyataan 

tersebut maka dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan antara opini audit 

modifikasi going concern dengan model prediksi kebangkrutan yang didalamnya 

mencakup analis rasio keuangan perusahaan. Going concern merupakan asumsi 

dasar dalam penyusunan laporan keuangan, suatu perusahaan diasumsikan tidak 

bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala 

usahanya (Standar Akuntansi Keuangan, 2002) dalam Setyarno, dkk (2006:2).  

Opini audit dengan modifikasi going concern pada umumnya menjadi 

pertimbangan penting bagi investor dalam mengambil keputusan karena  

penyajian yang wajar belum menjadi keyakinan tentang kelangsungan usaha suatu 

entitas (Boynton et. al.,2001). Opini audit dinilai andal dalam memberikan 

gambaran mengenai kondisi perusahaan karena secara teoritis auditor merupakan 

pihak yang independen. Menurut AU 341, The Auditor’s Consideration of an 

Entity’s Ability to Continue as a Going Concern (SAS 59), menyatakan bahwa 

auditor bertanggungjawab untuk mengevaluasi apakah terdapat ketidakpastian 

atas kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya 

dalam periode waktu yang memadai, tidak melampaui waktu satu tahun setelah 

tanggal laporan keuangan diaudit. Jika auditor menemukan keraguan-raguan atas 

kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya maka hal 

tersebut harus diungkapkan dalam laporan audit. Seperti yang diungkapkan oleh 

Barnes dan Huan (1993) dalam Fanny dan Saputra (2005:2), permasalahan going 

concern seharusnya diberikan oleh auditor dan dimasukkan dalam opini auditnya 

pada saat opini tersebut diterbitkan. Opini audit going concern muncul 
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dipengaruhi oleh beberapa faktor yang telah diteliti sebelumnya. Faktor-faktor 

tersebut antara lain kondisi internal perusahaan, kualitas audit, kondisi keuangan 

perusahaan, opini audit tahun sebelumnya, dan pertumbuhan perusahaan dan 

ukuran perusahaan. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan ketidakpastian 

mengenai kelangsungan hidup perusahaan, antara lain : 1) Kerugian usaha yang 

besar secara berulang atau kekurangan modal kerja, 2) Ketidakmampuan 

perusahaan untuk membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo, 3) Kehilangan 

pelanggan utama, terjadinya bencana yang tidak diasuransikan seperti gempa 

bumi atau banjir, atau masalah perburuhan yang tidak biasa, 4) Perkara 

pengadilan , gugatan hukum, atau msalah-masalah serupa yang sudah terjadi yang 

dapat membahayakan kemampuan perusahaan untuk beroperasi (Arens and 

Loebbeck :1996). Menurut Carcello dan Palmrose (1994) dalam Ramadhany 

(2004:17) menyatakan bahwa auditor perusahaan yang mengalami kebangkrutan 

yang gagal mengeluarkan opini audit going concern tepat waktu, mengalami 

tuntutan pengadilan atas  terjadinya kegagalan audit.   

Beberapa penelitian telah dilakukan sebelumnya terkait dengan analisa rasio 

keuangan yang dihubungkan dengan financial distress maupun yang dihubungkan 

pula dengan opini audit modifikasi going concern. Penelitian-penelitian tentang 

opini going concern yang dilakukan di Indonesia antara lain dilakukan oleh Hani 

dkk. (2003) yang memberikan bukti bahwa rasio profitabilitas dan rasio likuiditas 

berhubungan negatif terhadap penerbitan opini audit going concern. Petronela 

(2004) dalam Setyarno,dkk (2006) memberikan bukti bahwa profitabilitas 

berhubungan negatif dan berpengaruh signifikan terhadap penerbitan opini audit 
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going concern. Penelitian Setyarno,dkk (2006) menguji bagaimana pengaruh 

rasio-rasio keuangan auditee (rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio aktifitas, 

rasio leverage dan rasio pertumbuhan penjualan), ukuran auditee, skala auditor 

dan opini audit tahun sebelumnya terhadap opini audit going concern.  Hasil 

penelitiannya menyimpulkan bahwa rasio likuiditas dan opini audit tahun 

sebelumnya signifikan secara signifikan berpengaruh terhadap opini going 

concern.  Selain itu, ada pula Fanny dan Saputra (2005) yang melakukan 

penelitian tentang opini going concern yang dikaji berdasarkan model prediksi 

kebangkrutan, pertumbuhan perusahaan, dan reputasi kantor akuntan publik, yang 

menyimpulkan bahwa pertumbuhan dan reputasi Kantor Akuntan Publik tidak 

mempengaruhi opini audit going concern. Isyana (2006) dalam Yuliasti (2009:3) 

melakukan penelitian tentang pengaruh model prediksi kebangkrutan dan 

pertumbuhan perusahaan terhadap opini audit going concern, yang menyimpulkan 

bahwa model prediksi kebangkrutan dapat mempengaruhi ketetapan pemberian 

opini audit going concern. Dodd, dkk (1984) dalam Hani,dkk (2003:1222) 

menyarankan bahwa penelitian yang akan datang dalam menyelidiki informasi 

yang berisi going concern harus menggunakan suatu metode yang mengkontrol 

penerbitan informasi pada saat itu, seperti informasi laporan keuangan. Marshall 

A. Geiger, dkk (1998) dalam Hany,dkk (2003) dengan judul “Going Concern 

Audit Report Recipients Before and After SAS No. 59”  menjelaskan bahwa 

pelaporan dan syarat-syarat audit menurut SAS 59, yang menunjukkan 

kemampuan suatu entitas untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya, 

membutuhkan evaluasi secara eksplisit terhadap kemungkinan kelangsungan 
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hidup perusahaan dalam setiap audit. Suatu studi telah diarahkan untuk 

mempelajari perusahaan yang menerima going concern modified reports sebelum 

dan sesudah pelaksanaan SAS No.59. Para peneliti ingin memperhitungkan 

apakah auditor mengeluarkan going concern modified reports kepada klien 

memperlihatkan tingkat perbedaan penekanan keuangan dan juga apakah tingkat 

kebangkrutan suatu perusahaan menjadi berbeda dengan adanya SAS 59. Hasilnya 

tetap signifikan dengan argument bahwa, secara umum, auditor sudah 

mengevaluasi status going concern klien sebelum SAS 59. Akan tetapi, SAS 59 

hanya tampak seperti latihan pemberian symbol yang sudah ada. Penelitian 

lainnya, juga menunjukkan bahwa keseluruhan pelaporan auditor setelah SAS 59 

telah mengalami perbaikan.   

Sedangkan studi-studi yang lain yang menggunakan laporan keuangan 

sebagai sumber data dalam penelitiannya, yaitu Beaver (1966)  dalam Surifah 

(2002:27) menggunakan rasio keuangan sebagai alat prediksi kegagalan 

perusahaan, Sinkey (1975) dalam Adnan dan Taufiq (2001:184) menguji manfaat 

rasio keuangan dalam memprediksi kondisi keuangan bank. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa rasio yang digunakan untuk prediksi keuangan bank 

cenderung lebih menekankan pada rasio-rasio keuangan dari sisi likuiditas. Hal ini 

dapat menimbulkan kesalahan interpretasi terhadap hasil analisis yang dilakukan 

karena bank dengan kondisi keuangan yang baik bukan menjadi jaminan bahwa 

secara keseluruhan kondisi bank tersebut juga baik. Adapula penelitian Thompson 

(1991) dan Dambloena dan Khoury (1980) dalam Adnan dan Taufiq (2001:184) 

yang merupakan penelitian yang mencoba memperdalam kajian tentang efektifitas 
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rasio-rasio keuangan dalam memprediksi terjadinya kebangkrutan pada sebuah 

perusahaan.  Altman (1968) dan Dambolena & khoury (1980) dalam Surifah 

(2002:27) menguji manfaat rasio keuangan dalam memprediksi kebangkrutan 

perusahaan. Adnan dan Taufiq (2001) juga menyimpulkan bahwa rata-rata rasio 

keuangan setiap bank, baik yang terlikuidasi  atau tidak terlikuidasi, dapat 

digunakan untuk memprediksi kemungkinan terlikuidasi pada setiap kelompok 

bank tersebut. Mengenai prediksi kebangkrutan adapula penelitian yang dilakukan 

oleh Iwan (2001) dalam Prasetyo (2010) yang menerangkan tentang penggunaan 

model analisis Altman (Model Z-score), Ohlson (Model Y-Score) dan Zmijewski 

(model X-score) untuk memprediksi kebangkrutan suatu perusahaan pada sektor 

asuransi. Penelitiannya menunjukkan bahwa tahun 1997 sebagian besar 

perusahaan yang diteliti menunjukkan z-score yang menurun jika dibandingkan 

tahun sebelumnya. Meskipun model prediksi kebangkrutan dapat digunakan untuk 

memprediksi kegagalan bisnis suatu entitas dan tidak diragukan lagi namun 

beberapa peneliti (Altman and McGough, 1974; Altman, 1982; Taffler and 

Tseung, 1984; Koh and Killough, 1990; and Boritz, 1991) merekomendasikan 

untuk tetap menggunakan model statistik untuk meningkatkan pertimbangan 

tentang kebenaran asumsi dari kelangsungan hidup suatu entitas atau usaha 

(Boritz:2004). 

  Pada penelitian Santosa dan Wedari (2007) yang mengambil sampel 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ, ditemukan bahwa penggunaan 

Zmijewski model secara statistik signifikan namun arah hasil pengujian tidak 

sesuai yang diharapkan sehingga model ini dianggap kurang tepat untuk 
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digunakan sebagai proksi kondisi keuangan perusahaan. Sedangkan Altman 

model menunjukkan koefisien yang signifikan dan sesuai dengan arah yang 

diharapkan sehingga Altman model dianggap tepat dijadikan sebagai proksi yang 

menunjukkan kondisi keuangan perusahaan.  Sebaliknya pada Revised Altman 

Model, hasil signifikansi menunjukkan bahwa proksi ini kurang tepat digunakan 

sebagai indicator yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan. Pada model 

Springate, signifikansi menunjukkan bahwa proksi ini dapat dijadikan alternatif 

untuk menunjukkan kondisi keuangan perusahaan. Sedangkan pada penelitian 

Fanny dan Saputra (2005) dengan sampel perusahaan-perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEJ periode 1996-2000,  hasil pengujian hipotesis menunjukkan 

bahwa hipotesis yang menyatakan hubungan antara model prediksi kebangkrutan 

memberikan hasil yang signifikan, terutama untuk proksi Altman Model (Z-score) 

dan Revised Altman Model (Z’score). Namun demikian, untuk proksi Zmijewski 

model (X-score) dan Springate model (S-score) memberikan hasil bertentangan 

dengan hasil Z-score. Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan model prediksi 

kebangkrutan yang dikembangan oleh Altman (Z-score dan Z’score) 

mempengaruhi ketepatan opini audit.  Menurut Mutchler  (1986) dalam Fanny dan 

Saputra (2005:974), opini audit yang tepat adalah jika perusahaan klien menerima 

atau tidak opini audit going cocern dalam tahun berjalan, dan di waktu berikutnya 

ia mengalami atau tidak mengalami kebangkrutan.  

 Penerimaan atas hipotesis pertama sesuai dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Sharma dan Sidhu (2001) dalam Fanny dan Saputra (2005:974). 

Sharma dan Sidhu melakukan penelitian terhadap 49 perusahaan, 18 perusahaan 
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diantaranya menerima opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. 

Ternyata hasil yang ditunjukkan konsisten dengan penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Mutchler (1985), Dopuch et al., (1987) Peel (1989), Mc Keown et 

al., (1991), dan Citron dan Taffler (1992), dimana hasilnya menunjukkan bahwa 

opini audit going concern lebih banyak diberikan kepada klien yang memiliki 

nilai Z-score yang rendah. Sedangkan pada pengujian multivariate penelitian yang 

dilakukan oleh Fanny dan Saputra  (2005) memberi hasil bahwa model prediksi 

oleh Altman merupakan model prediksi terbaik diantara ke-2 (kedua) model 

prediksi lainnya, selanjutnya diikuti oleh model Springate. Sedangkan 

penggunaan model Zmijewski memberikan performance terburuk dalam prediksi 

kebangkrutan. Namun disisi lain dijelaskan dalam penelitian Krishnan dan 

Krishnan (1996) dan Carcello dan Neal (200) dalam Ramadhany (2004:71) 

ditemukan bahwa auditor lebih cenderung mengeluarkan opini going concern 

ketika kemungkinan kebangkrutan adalah diatas 28% dengan menggunakan 

model probit Zmijewski (1984) dalam Ramadhany (2004:71).   

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini bertujuan untuk mengembangkan 

penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terutama yang telah 

dilakukan oleh Fanny dan Saputra (2005) yaitu mengenai pengaruh model 

prediksi kebangkrutan dengan ketepatan opini audit going concern, Hany,dkk 

(2003) mengenai going concern dan opini audit yang dihubungkan dengan analisa 

rasio keuangan pada industri perbankan yang terdaftar di BEJ, penelitian 

Ramadhany (2004) mengenai penerimaan opini audit going concern pada 

perusahaan perusahaan manufaktur yang mengalami financial distress di Bursa 
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Efek Jakarta. Penelitian ini memodifikasi penelitian-penelitian yang sebelumnya 

dengan menggabungkan beberapa variabel dari beberapa penelitian-penelitian 

yang berbeda. Penelitian ini menggunakan model prediksi kebangkrutan sebagai 

variabel independen dan ketepatan pemberian opini audit dengan modifikasi 

going concern sebagai variabel dependen.  seperti penelitian yang dilakukan 

Fanny dan Saputra (2005) dan mengambil industri perbankan yang terdaftar di 

BEJ sebagai objek penelitian seperti penelitian yang dilakukan Hany,dkk (2003). 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah pada 

periode penelitian dan ada pula pergantian variabel independen yaitu penggunaan 

Revised Altman Model II (Z”-score) sebagai salah satu variabel karena model ini 

dianggap lebih tepat jika digunakan dalam objek penelitian yang dipilih penulis.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil 

judul “ ANALISIS  PENGARUH PENGGUNAAN MODEL PREDIKSI 

KEBANGKRUTAN TERHADAP KETEPATAN OPINI AUDIT 

MODIFIKASI GOING CONCERN PADA INDUSTRI PERBANKAN YANG 

TERDAFTAR DI BEI”. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan 

penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.  

1.2 RUMUSAN MASALAH  

1. Bagaimana pengaruh penggunaan model prediksi kebangkrutan Zmijewski 

Model terhadap ketepatan opini audit modifikasi going concern pada 

industri perbankan yang terdaftar di BEI jika dibandingkan Revised 

Altman II Model  dan  Springate Model?  
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2. Bagaimana pengaruh penggunaan model prediksi kebangkrutan Revised 

Altman Model II” terhadap ketepatan opini audit going concern pada 

industri perbankan yang terdaftar di BEI jika dibandingkan Springate  

Model dan Zmijewski Model?  

3. Bagaimana pengaruh penggunaan model prediksi kebangkrutan Springate 

Model terhadap ketepatan opini audit going concern pada industri 

perbankan yang terdaftar di BEI jika dibandingkan Zmijewski Model dan 

Revised Altman Model II? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

pengaruh penggunaan masing-masing model prediksi kebangkrutan terhadap 

ketepatan opini audit going concern pada industri perbankan yang terdaftar di BEI 

(Bursa Efek Indonesia) 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

1. Pada tataran praktisi penelitian diharapkan bermanfaat untuk mengetahui dan 

memahami pengaruh penggunaan masing-masing model prediksi 

kebangkrutan terhadap ketepatan opini audit going concern industri 

perbankan yang terdaftar di BEI. 

2. Pada tataran teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pada perkembangan Ilmu Akuntansi khususnya bidang ilmu auditing. 

3. Bagi pihak perusahaan, penelitian ini diharapakan dapat memberikan 

kontribusi dan  bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan perbandingan atas 

pengungkapan opini audit going concern yang telah dilakukan saat ini. 
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4. Bagi masyarakat luas, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

diskusi dan wacana informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 

1.5 BATASAN PENELITIAN 

Penelitian ini memiliki batasan-batasan antara lain : 

1. Perusahaan yang digunakan merupakan perusahaan yang bergerak dalam 

industri perbankan dan listing di BEI selama periode penelitian yaitu tahun 

2007-2009. 

2. Perusahaan yang digunakan membuat laporan keuangan selama periode 2007-

2009 dan dipublikasikan secara luas. 

3. Perusahaan yang digunakan mendapatkan menerbitkan laporan audit 

independen selama periode penelitian (2007-2009). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Opini Audit 

Pendapat atau opini audit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

laporan audit (Praptitorini dan Januarti:2007). Menurut SPAP, opini yang 

diberikan merupakan pernyataan kewajaran, dalam semua hal yang material, 

posisi keuangan dan hasil usaha dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi 

yang berterima umum. Laporan audit penting sekali dalam suatu audit atau proses 

atestasi lainnya karena laporan tersebut menginformasikan pemakai informasi 

mengenai apa yang dilakukan auditor dan kesimpulan yang diperolehnya. 

Pendapat audit diekspresikan pada paragraph pendapat yang merupakan bagian 

dari laporan audit (Ramadhany:2004).  

Berikut ini meruapakan tipe-tipe pendapat atau opini yang akan diberikan 

auditor berdasarkan PSA 29 : 

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (Unqulified Opinion) 

      Pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan 

menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, 

hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang 

berlaku umum. 

 

2. Pendapat wajar dengan pengecualian (Qualified Opinion) 
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Pendapat ini hanya dapat diberikan jika auditor yakin bahwa laporan 

keuangan secara keseluruhan telah disajikan secara wajar, kecuali pada pos-pos 

tertentu. Berdasarkan PSA 29, pendapat wajar dengan pengecualian 

menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua 

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

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali 

untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.  

3. Pendapat tidak wajar (Adverse Opinion) 

Pendapat tidak wajar hanya diberikan jika auditor  merasa yakin bahwa 

keselruhan laporan keuangan yang disajikan memuat salah saji yang material 

atau menyesatkan sehinggat tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan 

atau hasil operasi perusahaan sesuai dengan prisnsip akuntansi yang berlaku 

umum.   

4. Tidak memberikan pendapat (Disclamer Opinion)  

Pernyataan tidak memberikan pendapat dilakukan jika auditor tidak 

berhasil meyakinkan dirinya sendiri bahwa keseluruhan laporan keuangan 

disajikan secara wajar. Pernyataan tidak memberikan pendapat timbul karena 

banyak pembatasan lingkup audit atau hubungan yang tidak independen antara 

auditor dank lien menurut kode etik professional. 

      Adapun dijelaskan pada PSA 29 bahwa terdapat pula pernyataan pendapat 

wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas (Unqualified Opinion with 

Explanatory Languange) yaitu pendapat wajar yang ditambahkan suatu paragraf 

penjelasan dalam laporan auditnya. Paragraf pendapat dengan tegas menyatakan 
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bahwa yang diberikan adalah suatu pendapat dan bukan suatu pernyataan atau 

jaminan (Ramadhany:2004).  

     Sedangkan menurut Arens and Loebbecke (1997) laporan audit standar wajar 

tanpa pengecualian digunakan bila kondisi tersebut di bawah ini dapat terpenuhi : 

1. Semua laporan keuangan-neraca, laporan laba rugi, saldo laba, dan 
laporan arus-kas sudah tercakup di dalam laporan keuangan. 

2. Ketiga standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam penugasan. 
3. Bahan bukti yang cukup telah dikumpulkan dan auditor tersebut telah 

melaksanakan penugasan dengan cara yang memungkinkan baginya 
untuk menyimpulkan bahwa ketiga standar pekerjaan lapangan telah 
dipenuhi. 

4. Laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang 
berlaku umum. Ini berarti bahwa pengungkapan yang memadai telah 
disertakan dalam catatan atas laporan keuangan dan bagian-bagian 
lain laporan keuangan. 

5. Tidak terdapat situasi yang memerlukan penambahan paragraf 
penjelasan atau modifikasi kata-kata dalam proses. 

     Sedangkan penyebab paling penting dari penambahan paragraf 
penjelasan atau modifikasi kata pada laporan wajar tanpa 
pengecualian : 

1. Tidak ada konsistensi 
2. Ketidakpastian yang material 
3. Keraguan atas kelangsungan hidup 
4. Auditor sejutu dengan penyimpangan terhadap prinsip akuntansi yang 

berlaku umum 
5. Penekanan atas suatu hal 
6. Laporan yang melibatkan auditor lain. 
 

2.1.2 Opini Audit Modifikasi Going Concern  

Hany,dkk (2003) mendefinisikan going concern adalah kelangsungan hidup 

suatu badan usaha. Dengan adanya going concern maka suatu badan usaha 

dianggap akan mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu 

panjang.  Berdasarkan PSA 30, kelangsungan hidup entitas dipakai sebagai asumsi 

dalam pelaporan keuangan sepanjang tidak terbukti adanya informasi yang 

menunjukkan hal yang berlawanan. Biasanya, informasi yang secara signifikan 
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berlawanan dengan asumsi kelangsungan hidup entitas adalah berhubungan 

dengan ketidakmampuan entitas dalam memenuhi kewajibannya pada saat jatuh 

tempo tanpa melakukan penjualan sebagian besar aset kepada pihak luar melalui 

bisnis biasa, restrukturisasi utang, perbaikan operasi yang dipaksakan dari luar, dan 

kegiatan serupa yang lain. 

Going concern adalah suatu konsep yang paling penting yang mendasari 

pelaporan keuangan (Gray & Manson,2000) dalam Praptitorini dan  Januarti 

(2007:6).  Menurut Setiawan (2006) dalam Praptitorini dan  Januarti (2007:6) adalah 

tanggungjawab utama director untuk menentukan kelayakan dari persiapan laporan 

keuangan menggunakan dasar going concern dan tanggungjawab auditor untuk 

meyakinkan dirinya bahwa penggunaan dasar going concern oleh perusahaan adalah 

layak dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan. 

Sedangkan menurut Belkoui (2000) dalam Ramadhany (2004:15), going 

concern adalah suatu dalil yang menyatakan bahwa suatu entitas akan 

menjalankan terus operasinya dalam jangka waktu yang cukup lama untuk 

mewujudkan proyeknya, tanggungjawab serta aktivitas-aktivitasnya yang tiada 

henti.   

Petronela (2004) dalam Santosa dan Wedari (2007:144) menyatakan bahwa 

kajian atas going concern dapat dapat dilakukan dengan melihat kondisi internal 

perusahaan yang tercermin dalam profitabilitas, likuiditas, ataupun respon 

investor terhadap perusahaan. Prediksi mengenai bangkrut atau tidaknya suatu 

perusahaan termasuk salah satu komponen keputusan dalam going concern. 

Menurut Altman dan McGough (1974)  dalam Praptitorini dan Januarti (2007:6) 
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masalah going concern terbagi dua, yaitu masalah keuangan yang 
meliputi kekurangan (defisiensi) likuiditas, defisiensi ekuitas, 
penunggakan utang, kesulitan memperoleh dana, serta masalah 
operasi yang meliputi kerugian operasi yang terus-menerus, prospek 
pendapatan yang meragukan, kemampuan operasi terancam, dan 
pengendalian yang lemah atas operasi.    
 

Semakin kondisi perusahaan terganggu atau mungkin buruk, maka akan semakin 

besar kemungkinan perusahaan menerima opini audit going concern (Mc Keown 

et., al.,1991) dalam Santosa dan Wedari (2007:142).   

Dalam melaksanakan proses audit, auditor dituntut tidak hanya melihat 

sebatas pada hal-hal yang ditampakkan dalam laporan keuangan saja, tetapi juga 

harus lebih mewaspadai hal-hal potensial yang dapat mengganggu kelangsungan 

hidup suatu satuan usaha (Ramadhany,2004). Berdasarkan Standar Auditing 341 

(PSA 30) paragraf 2, auditor bertanggungjawab mengevaluasi apakah terdapat 

kesangsian besar terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan 

kelangsungan hidupnya (going concern) dalam periode waktu yang pantas, tidak 

lebih dari satu tahun sejak tanggal pengeluaran laporan keuangan yang telah 

diaudit.  Audit report dengan modifikasi mengenai Going Concern, 

mengindikasikan bahwa dalam penilaian auditor terdapat resiko perusahaan tidak 

dapat bertahan dalam bisnis sedangkan di lain pihak, perusahaan yang “sehat” 

memperoleh opini “standard” atau “unqualified” (Hany,dkk). Dari sudut pandang 

auditor, keputusan tersebut melibatkan beberapa tahap analisis. Auditor harus 

mempertimbangkan hasil dari operasi, kondisi ekonomi yang mempengaruhi 

perusahaan, kemampuan pembayaran hutang, dan kebutuhan likuiditas di masa 

yang akan datang (Lenard, dkk, 1998) dalam Hany,dkk (2003:1223). 

Kelangsungan hidup suatu usaha selalu dihubungkan dengan kemampuan 
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manajemen dalam mengelola perusahaan agar bertahan hidup (Yuliasti:2009). 

Ketika kondisi ekonomi merupakan sesuatu yang tidak pasti, para investor 

mengharapkan auditor memberikan early warning akan kegagalan keuangan 

perusahaan (Chen dan Church,1996) dalam Praptitorini dan Januarti (2007:2). 

Menurut Komalasari (2007) dalam Yuliasti (2009:10), seorang auditor ketika 

memeriksa kondisi keuangan suatu perusahaan dalam audit tahunan, auditor harus 

menyediakan laporan audit untuk digabungkan dengan laporan keuangan 

perusahaan. Salah satu dari hal-hal penting yang harus diputuskan adalah apakah 

perusahaan dapat mempertahankan hidupnya (going concern) . Audit report 

dengan modifikasi mengenai going concern, mengindikasikan bahwa dalam 

penilaian auditor terdapat resiko perusahaan  tidak dapat bertahan dalam bisnis 

(Yuliasti:2009).  

Menurut Setyarno (2006), 
 
Laporan audit dengan modifikasi mengenai going concern merupakan 
suatu indikasi bahwa dalam penilaian auditor terdapat risiko 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 hutang, dan 
kebutuhan likuiditas di masa yang akan datang. 
 
McKeown et al. (1991)   dalam Fanny dan Saputra (2005) berpendapat 
 
 Bahwa auditor mungkin saja gagal untuk memberikan pendapat 
tentang adanya indikasi kebangkrutan kepada suatu perusahaan yang 
ternyata mengalami kebangkrutan beberapa dalam beberapa tahun 
mendatang. Hal ini disebabkan karena perusahaan tersebut sedang 
berada dalam posisi ambang batas antara kebangkrutan dengan 
kelangsungan usahanya.  
 

Untuk menanggapi keadaan dimana kemampuan perusahaan untuk 

mempertahankan kelangsungan usaha perlu dipertanyakan, maka dikeluarkanlah 
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PSA 30 (SA 341) yang menyinggung masalah ini dengan judul “Pertimbangan 

auditor atas kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan 

hidupnya”.     

Pada PSA 30 alinea 3 dinyatakan bahwa auditor harus mengevaluasi apakah 

terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan 

kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas dengan cara sebagai berikut: 

a. Auditor mempertimbangkan apakah hasil prosedur yang dilaksanakan dalam 

perencanaan, pengumpulan bukti audit untuk berbagai tujuan audit, dan 

penyelesaian auditnya, dapat mengidentifikasi keadaan atau peristiwa yang 

secara keseluruhan menunjukkan adanya kesangsian besar mengenai 

kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam 

jangka waktu pantas. Mungkin diperlukan untuk memperoleh informasi 

tambahan mengenai kondisi dan peristiwa beserta bukti-bukti yang 

mendukung informasi yang mengurangi kesangsian auditor. 

b. Jika auditor yakin bahwa terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan 

entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu 

pantas, ia harus: 

(i) memperoleh informasi mengenai rencana manajemen yang ditujukan 

untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa tersebut, dan 

(ii) menentukan apakah kemungkinan bahwa rencana tersebut dapat secara 

efektif dilaksanakan. 

c. Setelah auditor mengevaluasi rencana manajemen, ia mengambil kesimpulan 

apakah ia masih memiliki kesangsian besar mengenai kemampuan entitas 
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dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu 

pantas. Paragraf 11 sampai dengan 18 mengatur tindakan yang harus 

diambil oleh auditor apabila auditor memiliki kesangsian mengenai 

kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. 

Sedangkan pada PSA 30 alinea 6 dijelaskan mengenai faktor-faktor yang 

merupakan beberapa hal yang bisa dijadikan pertimbangan dalam penilaian 

ketidakpastian atas kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan 

hidupnya, yaitu: 

1. Trend negatif, seperti terjadinya kerugian operasional atau kekurangan modal 

kerja yang signifikan, dan arus kas negatif dari kegiatan usaha. 

2. Petunjuk lain tentang kemungkinan kesulitan keuangan, seperti 

ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jatuh temponya, 

penunggakan pembayaran dividen, penolakan oleh pemasok terhadap 

pengajuan permintaan pembelian kredit biasa, atau penjualan sebagian besar 

aset. 

3. Masalah intern, dapat dicontohkan seperti kehilangan pelanggan-pelanggan 

utama, kebutuhan untuk secara signifikan memperbaiki operasi, 

ketergantungan besar atas proyek tertentu, atau suatu masalah ketenagakerjaan 

yang tidak umum. 

4. Masalah luar yang telah terjadi, contohnya kehilangan franchise, kerugian 

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

diasuransikan namun dengan pertanggungan yang tidak memadai, pengadilan, 
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perundang-undangan, atau hal lainnya yang serupa yang mengancam 

kemampuan operasional perusahaan 

Jika setelah melakukan evaluasi rencana manajemen, auditor menyimpulkan 

bahwa terdapat keraguan yang substansial mengenai kelangsungan usaha, maka ia 

harus: (1) mempertimbangkan kelayakan pengungkapan mengenai kemungkinan 

ketidakmampuan entitas untuk mempertahankan kelanjutan usahanya selama 

periode yang layak, dan (2) menyertakan suatu paragraf penjelasan (sesudah 

paragraf pendapat) dalam laporan audit untuk mencerminkan kesimpulannya. Jika 

auditor menyimpulkan bahwa tidak ada keraguan yang substansial, maka ia tetap 

harus mempertimbangkan kebutuhan akan pengungkapan. (Boynton, et., 

al.,2003). Beberapa informasi yang mungkin diungkapkan mencakup :  

(1) kondisi dan peristiwa bersangkutan yang menimbulkan penilaian 
atas keraguan yang substansial mengenai kemampuan entitas untuk 
mempertahankan kelanjutan usahanya selama periode waktu yang 
layak, (2) kemungkinan pengaruh kondisi dan peristiwa tersebut, (3) 
evaluasi manajemen atas signifikansi dari kondisi-kondisi dan peristiwa 
itu serta setiap faktor yang dapat mengurangi, (3) kemungkinan 
penghentian operasi, (4) rencana manajemen (termasuk informasi 
keuangan perspektif yang relevan), dan (5) informasi tentang pemulihan 
atau klasifikasi jumlah aktiva yang tercatat atau jumlah atau klasifikasi 
kewajiban. (  Boynton, et., al.,2003).      
 
Menurut Setiadi (2008) dalam Yuliasti (2009:12) terdapat beberapa opini 

mengenai dampak informasi kelangsungan hidup yang digunakan oleh auditor 

yang dilihat dari kondisi perusahaan itu sendiri, yaitu : 

1. Apabila auditor tidak menyangsikan kemampuan suatu usaha dalam 

mempertahankan kelangsungan hidup dalam jangka waktu pantas maka 

opininya wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion). 
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2. Apabila auditor menyangsikan kelangsungan hidup entitas dan tidak terdapat 

rencana manajemen entitas yang efektif, maka opininya tidak memberikan 

pendapat (disclaimer opinion). 

3. Apabila rencana manajemen dimungkinkan efektif untuk dilaksanakan, maka 

auditor harus mempertimbangkan kecukupan pengungkapan mengenai sifat, 

dampak kondisi dan peristiwa yang semula menyebabkan ia yakin adanya 

kesangsian mengenai kelangsungan hidup satuan usaha. Apabila 

pengungkapan tersebut memadai maka opininya wajar tanpa pengecualian 

dengan penjelasan mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan 

kelangsungan hidupnya. 

4. Jika pengungkapan tersebut tidak memadai maka opininya wajar dengan 

pengecualian atau pendapat tidak wajar karena terdapat penyimpangan dari 

prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 

5. Jika kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan 

kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas telah ada pada tanggal 

laporan keuangan tahun lalu yang disajikan dalam bentuk komparatif dengan 

laporan keuangan tahun sekarang dan kesangsian tersebut telah didapat dalam 

periode sekarang, maka : 

a. Dalam hal laporan auditor atas laporan keuangan tahun lalu berisi 

pernyataan tidak memberikan pendapat, auditor harus memberikan 

penjelasan laporannya atas laporan keuangan tahun lalu yang disajikan 

dalam bentuk kompratif dengan laporan keuangan periode berjalan. 
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b. Dalam hal laporan auditor atas laporan keuangan tahun lalu berisi 

pernyataan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas, 

auditor tidak perlu mengadakan pengulangan pencantuman paragraph 

penjelas dalam laporan auditor. 

Adapun beberapa masalah yang timbul ketika banyak terjadi kesalahan 

opini (audit failures) yang dibuat oleh auditor menyangkut opini going concern 

(Sekar, 2003) dalam Praptitorini dan Januarti (2007:2). Beberapa penyebabnya 

antara lain, pertama, masalah self-fulfilling prophecy yang mengakibatkan auditor 

enggan mengungkapkan status going concern yang muncul ketika auditor 

khawatir bahwa opini going concern yang dikeluarkan dapat mempercepat 

kegagalan perusahaan yang bermasalah (Venuti, 2007) dalam Praptitorini dan 

Januarti (2007:2). Meskipun demikian, opini going concern harus diungkapkan 

dengan harapan dapat segera mempercepat upaya penyelamatan perusahaan yang 

bermasalah. Masalah kedua yang menyebabkan kegagalan audit (audit failures) 

adalah tidak terdapatnya prosedur penetapan status going concern yang terstruktur 

(Joanna H Lo, 1994) dalam Praptitorini dan Januarti (2007:2). Bagaimanapun juga 

hampir tidak ada panduan yang jelas atau penelitian yang sudah ada yang dapat 

dijadikan acuan pemilihan tipe opini going concern yang harus dipilih (La Salle 

dan Anandarajan, 1996) dalam Praptitorini dan Januarti (2007:2) karena 

pemberian status going concern bukanlah suatu tugas yang mudah (Koh dan Tan, 

1999) dalam Praptitorini dan Januarti (2007:2).  Mutchler et al, (1997) dalam 

Praptitorini dan Januarti (2007:2)  

menemukan bukti bahwa keputusan opini going concern sebelum 
terjadinya kebangkrutan secara signifikan berkorelasi dengan 
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probabilitas kebangkrutan dan variabel lag laporan audit serta 
informasi berlawanan yang ekstrim (contrary information), seperti 
default.. Jika default ini telah terjadi atau proses negosiasi tengah 
berlangsung dalam rangka menghindari default selanjutnya, auditor 
mungkin cenderung untuk mengeluarkan opini going concern. 
 
 

2.1.3 Pengertian Kebangkrutan 

Secara terminologi, kebangkrutan (bankruptcy) berasal dari bahasa Prancis 

banque dan ruptus (Prasetyo:2010). Banque yang dalam bahasa Inggris 

diterjemahkan menjadi bench yang berarti bangku dan ruptus (dalam bahasa 

Inggris break) berarti keretakan (Rao,1995) dalam Prasetyo (2010:11). Istilah ini 

muncul sejak abad ke-16 ketika fungsi bank mulai dikenal di masyarakat. Kala 

itu bank identik dengan suatu ruangan yang dipenuhi dengan meja dan kursi 

(bangku). Jika suatu unit usaha tertimpa kesulitan keuangan, maka dianalogikan 

sebagai meja atau bangku yang mengalami kerusakan. 

Pengertian kebangkrutan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 

dan Undang-undang Kepaillitan (Subekti dan Tjitrosidibiyo,1987) dalam 

Prasetyo (2010:11) yakni suatu perseroan terbatas (PT) akan dinyatakan pailit 

apabila menderita kerugian sebesar 50% dari modalnya dan harus diumumkan di 

pengadilan negeri dan berita acara negara. Jika kerugian telah mencapai 75% 

maka perseroan itu dinyatakan bubar demi hukum. 

Kebangkrutan biasanya diartikan juga sebagai kegagalan perusahaan dalam 

menjalankan operasi perusahaan untuk menghasilkan laba. Kebangkrutan juga 

sering disebut likuidasi perusahaan atau penutupan perusahaan atau insolvabilitas 

(Setianingsih:2005). Menurut Harnanto (1984) dalam Prasetyo (2010:11) 

kebnagkrutan dimaksudkan sebagai suatu keadaan atau situasi dimana 
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perusahaan mengalami kekurangan atau ketidakcukupan dana untuk menjalankan 

atau melanjutkan usahanya dan akibat lebih serius dari kebangkrutan adalah 

berupa penutupan usaha dan pada akirnya pembubaran perusahaan. 

Wetson dan Copeland (1997) dalam Prasetyo (2010:12) mengungkapkan 

bahwa :  

Kegagalan dapat didefinisikan dengan berbagai cara dan beberapa 
kegagalan tidak harus berasal dari kejatuhan dan pembubaran 
perusahaan. Kegagalan dalam pengertian ekonomi berarti bahwa 
perusahaan kehilangan uang pendapatannya tidak menutupi biayanya. 
Ini juga dapat berarti bahwa tingkat labanaya lebih kecil dari biaya 
modalnya. Dalam pengertian lain, kegagalan terjadi bila arus kas dari 
perusahaan tersebut jatuh di bawah arus yang diharapkannya dan 
proyeksinya tidak terpenuhi atau kegagalan dapat juga berarti 
insolvensi.  
 
Kebangkrutan sebagai kegagalan didefinisikan dalam beberapa arti (Adnan 

dan Kuniarsih ,2000) dalam Setianingsih (2005:23) : 

1. Kegagalan ekonomi (Economic Failure) 
Kegagalan dalam arti ekonomi biasanya berarti bahwa perusahaan 
kehilangan uang atau pendapatan perusahaan tidak menutup 
biayanya sendiri, ini berarti tingkat labanya lebih kecil dari biaya 
modal atau nilai sekarang dari arus kas perusahaan lebih kecil dari 
kewajiban. Kegagalan terjadi bila arus kas sebenarnya dari 
perusahaan tersebut jatuh di bawah arus kas yang diharapkan. 
Bahkan kegagalan dapat juga berarti bahwa tingkat pendapatan 
atau biaya historis dari investasinya lebih kecil dari pada biaya 
modal perusahaan. 

2. Kegagalan Keuangan (Financial Failure) 
Kegagalan keuangan bisa diartikan sebagai insolvensi yang 
membedakan antara dasar arus kas dan dasar saham. Insolvensi 
atas dasar arus kas ada dua bentuk: 
a. Insolvensi teknis (Technical Insolvency) 

Insolvensi teknis terjadi jika perusahaan tidak dapat 
memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Insolvensi 
teknis juga bias terjadi bila arus kas tidak cukup untuk 
memenuhi pembayaran bungan atau pembayaran kembali 
pokok pada tanggal tertentu. 
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b.    Insolvensi dalam pengertian kebangkrutan 
Dalam pengertian ini kebangkrutan didefinisikan dalam 
ukuran sebagai kekayaan bersih negaif dalam neraca 
konsolidasi atau nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan 
lebih kecil dari kewajiban. 
 

Pengertian-pengertian yang telah dikemukakan di atas dapat diringkas bahwa 

pengertian kebangkrutan adalah suatu keadaan di mana perusahaan mengalami 

kekurangan dan ketidakcukupan dana untuk keperluan operasional perusahaan 

dalam menutupi biaya sehingga perusahaan gagal dalam mencapai tujuan untuk 

mendapatkan laba serta gagal dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur 

(Prasetyo:2010).  

 
2.1.4  Sebab-Sebab dan Indikator Terjadinya Kebangkrutan 

Kebangkrutan akan cepat terjadi pada perusahaan yang berada di negara 

yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, karena kesulitan ekonomi akan 

memicu semakin cepatnya kebangkrutan perusahaan yang mungkin tadinya sudah 

sakit kemudian semakin sakit dan bangkrut (Adnan dan Taufiq, 2001). Namun 

demikian, proses kebangkrutan sebuah perusahaan tentu saja tidak semata-mata 

disebabkan oleh faktor ekonomi saja tetapi bias juga disebabkan oleh faktor lain 

yang sifatnya non ekonomi (Adnan dan Taufiq,2001).  

Adapun beberapa tanda atau indikator manajerial dan operasional yang 

muncul ketika perusahaan akan mengalami kebangkrutan (Suwarsono,1996) 

dalam Adnan dan Taufiq (2001:187), yaitu : 

      1. Indikator dari lingkungan bisnis 
Pertumbuhan ekonomi dan aktivitas ekonomi pembentukna 
memberikan indikasi bagi manajemen dalam melakukan pengambilan 
keputusan ekspansi usaha. Pertumbuhan ekonomi yang rendah, 
dengan demikian menjadi indikator yang cukup penting pada 
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lemahnya peluang bisnis. Tersedianya kredit dan aktivitas pasar modal 
juga dapat digunakan sebagai indikator mudah atau sulitnya, murah 
atau mahalnya dana yang diperlukan. Selain itu, perubahan harga juga 
dapat memberikan indikasi yang cukup penting tentang perubahan 
tingkat inflasi dan keseimbangan jumlah barang tersedia dan diminta 
di pasar. Perubahan sosial budaya, lingkungan, dan politik juga dapat 
menjadi indikator yang harus diperhatikan manajemen.  
1. Indikator internal 

Sinyal kegagalan yang dapat ditemukan pada variabel internal 
dapat dijumpai pada setiap tahapan daur kehidupan organisasi, 
awal pertumbuhan, pertengahan dan kedewasaan. Untuk disebut 
sebagai perusahaan yang sakit, manajemen tidak perlu menunggu 
munculnya semua indikator.  

2. Indikator kombinasi 
Seringkali perusahaan yang sakit disebabkan oleh interaksi antara 
ancaman yang dating dari lingkungan bisnis dan kelemahan yang 
berasal dari variabel internal. Saat disebabkan oleh keduanya, 
biasanya membawa akibat yang lebih kompleks disbanding jika 
hanya disebabkan oleh salah satu variabel saja. Biasanya 
dipergunakan waktu antara dua sampai lima tahun untuk 
mengetahui ketidaksehatan perusahaan dan waktu tersebut 
diperlakukan sebagai batas toleransi penurunan kinerja 
(declining). Jika terjadi penurunan kinerja yang relatif tetap 
sepanjang waktu tersebut, barulah dapat dikatakan bahwa 
perusahaan dalam keadaan tidak sehat terkecuali jika terjadi 
perubahan lingkungan bisnis secara dramatis (Suwarsono,2001) 
dalam Adnan dan Taufiq (2001:189) 
 

Adapun dikemukakan oleh Newton (1981) dalam Sari (2007:12) bahwa 

faktor yang menyebabkan kebangkrutan dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu : 

1. Sistem Perekonomian  
               Sistem perekonomian merupakan faktor ekstern dalam arti bukan 

merupakan hasil atau akibat dari tindakan manajemen dalam 
perusahaan yang bersangkutan. Tetapi sebaliknya manajemen itu 
sendiri yang harus menerima perubahan-perubahan yang terjadi 
dalam sistem atau struktur perekonomian dan menyesuaikan 
kegiatan-kegiatan perusahaan agar dapat berjalan sejajar serta 
mampu menggunakan kesempatan untuk meraih sebesar-besarnya 
keuntungan bagi perusahaan yang dikelolanya. 

2. Faktor-faktor Ekstern Perusahaan 
Kesulitan dan kegagalan perusahaan biasanya disebabkan faktor 
dari luar perusahaan sehingga manajemen sulit untuk 
mendeteksinya. Seperti halnya kecelakaan dan bencana alam yang 



34 
 

 
 

 

sewaktu-waktu dapat menimpa perusahaan. Hal ini merupakan hal 
yang sulit diprediksi sekaligus menjadi tantangan bagi manajer. 

3. Faktor-faktor intern perusahaan. 
Faktor intern yang menyebabkan kebangkrutan perusahaan dapat 
dicegah melalui berbagai tindakan dalam perusahaan itu sendiri. 
Faktor-faktor intern ini biasanya merupakan hasil dari keputusan 
dari kebijaksanaan yang tidak tepat dimasa lalu dan kegagalan 
manajemen untuk berbuat sesuatu pada saat diperlukan. Faktor-
faktor intern ini antara lain adalah : 
a. Terlalu besarnya kredit yang diberikan kepada debitur 
b. Manajemen yang tidak efisien 
c. Kekurangan modal  
d. Penyalahgunaan wewenang dan kecurangan-kecurangan 
 

Penyebab pokok kebangkrutan atau kegagalan perusahaan adalah 

inkompetensi (kekurangmampuan) manajerial (Prasetyo:2010), selain itu ada 

sejumlah masalah struktural kunci yang sering membebani banyak perusahaan 

sebagaimana diungkapkan oleh John D Martin (1995) dalam Prasetyo (2010:17) 

yaitu : 

1. Ketidakseimbangan keahlian dalam eselon puncak. Seorang 
manajer cenderung mencari mitra yang memiliki keahlian serupa 
dengannya. Sebagai contoh ada manajemen puncak yang terdiri 
dari orang-orang penjualan tanpa seorang pun ahli produksi. 

2. Pimpinan tertinggi yang mendominir operasi perusahaan sering 
kali mengabaikan saran-saran mitra kerjanya. 

3. Dewan direktur yang kurang aktif atau tidak tahu apa-apa mereka 
baru mengetahui kesulitan yang melilit perusahaan hanya 
beberapa minggu sebelum kebangkrutan itu diumumkan. 

4. Fungsi keuangan dalam manajemen perusahaan tidak berjalan 
semestinya. 

5. Kurang tanggungjawabnya pimpinan puncak. 
Jika sebuah perusahaan mempunyai manajemen yang tangguh, 
manajemen yang selalu siap dan cepat tanggap terhadap peluang 
dan resiko, maka dalam situasi yang sulit seperti apapun 
perusahaan akan mampu menyesuaikan pola bisnisnya. Kondisi 
keuangan dan sumber daya lainnya akan diperbaharui, disuntik 
dan dikembangkan sehingga perusahaan dapat tumbuh sehat.  
 

Kebangkrutan yang menimpa suatu perusahaan tidak terjadi secara tiba-tiba, 

tanpa diramalkan sebelumnya (Prasetyo:2010). Kebangkrutan merupakan klimaks 
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dari serentetan tahap atau proses dari situasi kesulitan keuangan yang dihadapi 

oleh perusahaan sebelum akhirnya suatu perusahaan dinyatakan bangkrut, 

biasanya ditandai dengan berbagai situasi atau keadaan yang berhubungan dengan 

efektivitas atau efisiensi operasinya (Harnanto,1984) dalam Prasetyo (2010:17), 

yaitu : 

1. Volume penjualan yang relatif rendah atau adanya tren penjualan yang 

menurun. 

2. Cash flow yang selalu negatif. 

3.  Selalu menderita kegagalan operasi. 

4. Hutang yang semakin membengkak. 

2.1.5 Tahap-tahap kebangkrutan 

Harnanto (1997) dalam Prasetyo (2010:17) menyatakan bahwa : 

kombinasi berbagai kesulitan keuangan yang dialami perusahaan merupakan 
petunjuk dan bukti akan terjadinya kemerosotan atau kebangkrutan 
perusahaan. Tahap-tahap kebangkrutan perusahaan dapat diidentifikasikan 
melalui beberapa tahap, yaitu : 

1. Tahap Inkubasi atau Permulaan 
Biasanya itandai oleh adanya keadaan operasional dan keuangan 
perusahaan yang tidak menggembirakan yang kemungkinan tidak 
disadari baik oleh pemegang saham, investor, kreditur, maupun 
oleh pihak manajemen sendiri. Berbagai situasi yang menandai 
permulaan misalnya : 
a. Penurunan volume penjualan karena adanya perubahan selera 

atau permintaan konsumen. 
b. Kenaikan biaya-biaya komersial atau financial 
c. Inefisiensi produksi karena metode produksi yang ketinggian 

jaman 
d. Tingkat persaingan yang semakin ketat 
e. Kegagalan dalam melakukan ekspansi 
f. Ketidakefektifan dalam pengumpulan piutang 
g. Kurang adanya dukungan atau fasilitas perbankan. 
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2. Tahap Kesulitan Likuiditas 
Tahap ini biasanya diawali oleh ketidakmampuan perusahaan untuk 
membayar hutang-hutang jangka pendek dan biaya operasi.  

3. Tahap Financial atau Commercial Insolvency 
Biasanya ditandai oleh keadaan dimana perusahaan tidak mampu 
mendapatkan dana untuk membayar hutang-hutang yang telah 
jatuh tempo dan bahkan yang sudah menunggak. 

4. Tahap Total Insolvency 
Gejala paling menonjol dalam tahap ini adalah jumlah hutang 
yang lebih besar daripada nilai aktiva perusahaan. Keadaan ini 
menjadi semakin lengkap dan sah setelah pernyataan 
kebangkrutan resmi dan perusahaan dibubarkan. 

 
2.1.6 Teori-teori Likuiditas Bank 

Menurut Hasibuan (2001) dalam Mulyaningrum (2008:8), teori-teori yang 
dikembangkan oleh praktisi perbankan, antara lain:  
1. The Commercial Loan Theory  

Teori ini mengemukakan bahwa suatu bank akan tetap likuid, jika sebagian 
besar kredit yang disalurkan merupakan kredit perdagangan jangka pendek 
dan dapat dicairkan dalam keadaan bisnis yang normal (usual business).  

2. The Shiftability Theory  
Teori ini beranggapan bahwa likuiditas suatu bank akan lebih terjamin jika 
bank bersangkutan memiliki aset yang dipindahkan atau dijual secara cepat, 
seperti Surat Berharga Bank Indonesia.  

3. The Anticipated Income Theory  
Menurut teori ini, likuiditas suatu bank akan dapat dipertahankan jika bank itu 
dapat merencanakan pembayaran kembali utangnya dengan pendapatan di 
masa yang akan datang.  

4. The Gentleman Agreement Theory  
Menurut teori ini suatu bank dalam menjaga likuiditas minimumnya dilakukan 
dengan membina kerja sama yang saling menguntungkan di antara sesama 
bank anggota 

5. The Liability Management Theory  
Teori ini beranggapan bahwa suatu bank dalam menjaga likuiditas 
minimumnya dilakukan dengan cara mempunyai jaringan pinjaman yang 
cukup banyak, baik dari rekanan maupun dari call money atau sumber lainnya.  
 

2.1.7 Model Prediksi Kebangkrutan 

Analisis kebangkrutan atau model prediksi kebangkrutan dilakukan untuk 

mendapatkan gambaran keuangan perusahaan pada periode tertentu dan lebih 

lanjut memberikan ada atau tidaknya tanda-tanda awal kebangkrutan (Sari:2007). 
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Prediksi kebangkrutan juga dapat membantu pengambilan keputusan investor. 

Setiap investor tidak menginkan atau mengharapkan adanya kerugian, oleh karena 

itu prediksi kebangkrutan sangat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan  

(Sari:2007). 

Altman (1968) juga telah melakukan studi serupa untuk menemukan suatu 

model prediksi kebangkrutan dalam  beberapa periode sebelum kebangkrutan 

benar – benar terjadi. Hekanaho et al. (1998) dalam Fanny dan Saputra (2005) 

melakukan penelitian untuk membandingkan metode logit analysis, neural 

network, dan DOGMA untuk memprediksikan kebangkrutan. Hasil penelitian ini 

menunjukkan penggunaan logit analysis memberikan hasil prediksi dengan 

tingkat keakuratan paling tinggi untuk jumlah sampel terkecil, yaitu 100 

perusahaan. Sedangkan neural network paling cocok digunakan untuk jumlah 

sampel terbesar. Krishnan dan Krishnan (1996) dalam Setyarno,dkk (2006:6) 

menyatakan bahwa auditor lebih cenderung untuk mengeluarkan opini audit going 

concern ketika kemungkinan kebangkrutan berada diatas 28 persen dengan 

menggunakan model prediksi Zmijewski. Carcello dan Neal (2000) dalam 

Setyarno (2006 )menyatakan bahwa semakin buruk kondisi keuangan perusahaan 

maka semakin besar probabilitas perusahaan menerima opini going concern. 

Dengan menggunakan model prediksi Z-score Altman, hasil penelitian 

Ramadhany (2004) selaras dengan penelitian Mc Kweon, Carcello dan Neal 

dalam Setyarno (2006).  Casterella, Lewis dan Walker (2000) dalam Fanny dan 

Saputra (2005:968):, menggambarkan suatu kerangka waktu urutan kejadian 

perusahaan yang mengalami kebangkrutan. 
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Gambar 2.1 Kerangka Waktu Urutan Kejadian Kebangkrutan 

 

Keterangan: 

A = Akhir tahun 

B = Tanggal laporan audit 

C = Masuk ke dalam kebangkrutan atau tidak 

D = Penyelesaian kebangkrutan 

Casterella, Lewis dan Walker (2000) dalam Fanny dan Saputra (2005:968) 

menjelaskan bahwa, setelah laporan audit dikeluarkan, dapat diketahui apakah 

perusahaan tergolong ke dalam perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Hal ini 

diikuti dengan adanya periode reorganisasi (antara point C dengan point D). 

Periode ini dapat meluas sampai dengan periode tahun fiskal berikutnya. Periode 

reorganisasi diakhiri dengan keputusan apakah perusahaan akan dilikuidasi atau 

pulih 

a. The Zmijewski Model 

Zmijewski (1984) dalam Fanny dan Saputra (2005:969) menggunakan 

analisa rasio yang mengukur kinerja, leverage, serta likuiditas suatu perusahaan 

untuk model prediksinya. Zmijewski menggunakan probit analisis yang diterapkan 

A B C D 
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pada 40 perusahaan yang telah bangkrut dan 800 perusahaan yang masih bertahan 

saat itu. Model yang berhasil dikembangkan yaitu: 

 

Dimana: 

X1 = return on asset (ROA) 

 ROA (Pengembalian atas aktiva) = Laba Bersih/Total Aset 

(Kieso,et.,al.:2002) 

 X2 = debt ratio 

 Debt  Ratio (Rasio Hutang) = Total Kewajiban/Total Aset 

• Total Aset pada perbankan terdiri dari semua aset yang ada dalam 

perusahaan perbankan tersebut. 

• Total Kewajiban pada perbankan terdiri dari semua kewajiban yang harus 

ditanggung oleh perusahaan perbankan tersebut. 

 X3 = current ratio 

Current Ratio (Rasio Lancar) = Aset lancar/Kewajiban Lancar 

• Aset lancar pada perusahaan perbankan terdiri dari cash on hand and banks, 

placement in other banks, notes and securities, loan and investment. 

(Fakhrurozie:2007;Nugraheni:2005) 

• Kewajiban lancar perusahaan perbankan terdiri dari demand deposit, time 

deposit, dan saving deposit. (Fakhrurozie:2007;Nugraheni:2005) 

Casterella, Lewis dan Walker (2000) dalam Fanny dan Saputra (2005) 

mengungkapkan kelemahan penggunaan Zmjewski model sebagai model prediksi 

kebangkrutan. Dari 100 perusahaan bangkrut hanya 12 diantaranya yang memiliki 

X = -4.3-4.5X1+5.7X2-0.004X3 
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probabilitas kebangkrutan di atas 0,5. Ke-12 perusahaan ini telah menerima opini 

audit audit going concern oleh auditor. Sedangkan 88 perusahaan lainnya tidak 

menunjukkan adanya kesulitan keuangan apabila dihitung dengan menggunakan 

model ini, namun ternyata, 27 diantaranya telah menerima opini audit going 

concern. Cut-off  dari proksi model ini adalah 0,5 jadi perusahaan yang memiliki 

x-score dibawah 0,5 tergolong memiliki resiko kebangkrutan yang tinggi. 

b. Revised Altman Models II (Z”-score estimated for Non-Manufacturer 

Industrials &Emerging Market Credits) 

Altman (1968) menemukan bahwa perusahaan dengan profitabilitas serta 

solvabilitas yang rendah sangat berpotensi mengalami kebangkrutan. Ia mencoba 

mengembangkan suatu model prediksi dengan menggunakan 22 rasio keuangan 

yang diklasifikasikan ke dalam lima kategori yaitu likuiditas, profitabilitas, 

leverage, rasio uji pasar, dan aktivitas. Altman mengembangkan modelnya dengan 

menggunakan analisis multidiskriminan dengan menggunakan sampel 33 

perusahaan bangkrut dan 33 perusahaan yang tidak bangkrut. Sampai dengan saat 

ini, Z-score model ini masih lebih banyak digunakan oleh para peneliti, praktisi, 

serta para akademis di bidang akuntansi dibandingkan model prediksi 

kebangkrutan lainnya (Altman, 1993). Hasil penelitian yang dikembangkan 

Altman, yaitu 

 

Dimana: 

Z1 = working capital / total asset 

Z2 = retained earnings / total asset 

Z = 1.2Z1 + 1.4Z2 + 3.3 Z3 + 0.6 Z4 + 0.999Z5 
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Z3 = earnings before interest and taxes / total asset 

Z4 = market capitalization1 / book value of debt 

Z5 = sales / total asset 

1 Market capitalization diperoleh dengan mengalikan jumlah saham 
perusahaan yang beredar dengan closing price pada akhir tahun. 
 

Nilai Z-score >2,99 menunjukkan bahwa perusahaan tersebut sehat dan tidak 

ada tendensi untuk bangkrut. Nilai Z-score <1,81 menunjukkan bahwa 

kemungkinan perusahaan akan bangkrut tinggi sekali. Sedangkan nilai Z-score 

antara 1,81 sampai 2,99 masuk dalam grey area (rawan) (Altman:1968).  

Rasio-rasio pembentuk z-score ini masing-masing memberikan gambaran 

tersendiri mengenai perusahaan. Rasio X1 merupakan indikator dari likuiditas 

suatu perusahaan. Rasio X2 dapat mengindikasikan umur perusahaan dan 

profitabilitas kumulatif dari waktu ke waktu. Rasio X3 menunjukkan pengukuran 

yang efektif atas penggunaan aset perusahaan. Rasio X4 mengindikasikan 

seberapa besar aset perusahaan dapat turun nilainya sebelum hutang perusahaan 

melebihi asetnya. Rasio X5 mengukur kemampuan pemanfaatan aset dalam 

meningkatkan penjualan perusahaan (Altman :1968). 

Altman berhasil membuktikan model yang disusun dengan menemukan 

bahwa 95% kebangkrutan perusahaan dapat diramalkan atas dasar informasi 

laporan keuangan satu tahun sebelum kebangkrutan dan 72% berdasarkan 

informasi dua tahun sebelumnya. 

Model yang telah di kembangkan oleh Altman ini mengalami suatu revisi. 

Model z-score yang dapat digunakan oleh perusahaan tertutup berbeda dengan 

model yang digunakan oleh perusahaan terbuka. Hal ini karena estimasi rasio X4 
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membutuhkan data mengenai harga saham. Pada tahun 1984, Altman melakukan 

penelitian kembali di berbagai negara dan melakukan estimasi ulang model z-

score awal. Ia menggantikan variabel X4 yang sebelumnya merupakan nilai 

market value of equity diganti dengan book value of equity agar dapat digunakan 

oleh tidak hanya oleh perusahaan privat namun juga oleh perusahaan publik.  

Model yang lama mengalami perubahan pada salah satu variabel yang digunakan 

menjadi (Altman :2000) dalam Prasetyo (2010:25) : 

 

Dimana: 

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 

Dua jenis model z-score Altman diatas, masih menimbulkan suatu masalah 

yaitu variabel X5 atau rasio perputaran asset. Rasio ini bervariasi tergantung dari 

karakteristik bisnis untuk setiap sektor industri (Prasetyo:2010). Oleh karena z-

score pada awalnya merupakan nilai yang umum bagi perusahaan manufaktur, 

maka akan menjadi bias apabila digunakan untuk sektor industri lain (Charles 

W,2008) dalam Prasetyo (2010:25). Oleh karena itu, Altman kembali 

mengembangkan model z-score yang lebih dikenal dengan model Z’’ dengan 

memasukkan dimensi internasional dan menghilangkan rasio perputaran aset dan 

dapat digunakan oleh perusahaan selain manufaktur baik yang go public maupun 

Z’ = 0.717Z1 + 0.847Z2 + 3.107Z3 + 0.420 Z4 + 0.998Z5 
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yang privat. Model tersebut diformulasikan (Altman,2000) dalam Prasetyo 

(2010:25) : 

  

Dimana : 

Z1 = (current assets – current liabilities)/Total Assets 

• Working capital atau modal kerja yang di sini dimaksud adalah 

selisih antara aktiva lancar (current assets) dengan hutang lancar 

(current liabilities). Sedangkan current assets pada perusahaan 

perbankan terdiri dari cash on hand and banks, placement in other 

banks, notes and securities, loan and investmen. Current liabilities 

terdiri dari demand deposit, time deposit, dan saving deposit. 

Sedangkan total assets adalah semua assets yang ada di dalam 

perusahaa tersebut (Fakhrurozie:2007;Nugraheni:2005). 

Z2 = Retained Earnings / Total Assets 

Retained Earnings atau laba ditahan merupakan laba yang tidak 

dibagikan kepada para pemegang saham. Dengan kata lain, laba 

ditahan menunjukkan berapa banyak pendapatan perusahaan yang 

tidak dibayarkan dalam bentuk dividen kepada para pemegang 

saham. Dengan demikian, laba ditahan yang dilaporkan dalam 

neraca bukan merupakan kas dan ’tidak tersedia’ untuk pembayaran 

dividen atau yang lain (Endri:2009). Sedangkan total assets adalah 

semua assets yang ada di dalam perusahaa tersebut. 

Z3 = Earnings Before Interest and Taxes / Total Assets 

Z” = 6,56Z1 + 3,26 Z2 + 6,72 Z3 + 1,05 Z4 
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EBIT (Earning Before Interest and Tax) adalah operating income 

yang diperoleh perusahaan tersebut. Sedangkan total assest adalah 

semua assets yang ada di dalam perusahaan tersebut 

(Fakhrurozie:2007;Nugraheni:2005).  

Z4 = Book value of equity /Total liabilities  

Book value of equity pada perbankan terdiri dari total ekuitas yang 

dimiliki dikurangi dengan laba yang belum terealisasi (jika ada). 

Sedangkan total liabilites terdiri dari semua kewajiban yang harus 

ditanggung oleh perusahaan perbankan tersebut. 

Dalam model nilai z”-score > 2,60 menunjukkan bahwa perusahaan tersebut 

dalam kondisi sehat. Nilai z”score < 1,10 menunjukkan bahwa kemungkinan 

perusahaan tersebut akan bangkrut tinggi sekali, dan nilai z-score antara 1,10 

sampai 2,60 masuk dalam grey area (rawan). 

c.  The Springate Model 

Model ini dikembangkan oleh Springate (1978) dalam Fanny dan Saputra 

(2005) dengan menggunakan analisis multidiskriminan, dengan menggunakan 

40 perusahaan sebagai sampelnya. Model ini dapat digunakan untuk 

memprediksi kebangkrutan dengan tingkat keakuratan 92,5%. Dengan 

menggunakan model yang sama, Botheras (1979) dalam Fanny dan Saputra 

(2005) mendapatkan hasil dengan tingkat keakuratan 88%. Sands (1980) dalam 

Fanny dan Saputra (2005) melakukan pengujian dengan tingkat keakuratan 

mencapai 83%. Model yang berhasil dikembangkan oleh Springate adalah 
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Dimana: 

 A = working capital / total asset 

• Working capital atau modal kerja yang di sini dimaksud adalah selisih 

antara aktiva lancar (current assets) dengan hutang lancar (current 

liabilities). Sedangkan current assets pada perusahaan perbankan 

terdiri dari cash on hand and banks, placement in other banks, notes 

and securities, loan and investmen.  

• Current liabilities terdiri dari demand deposit, time deposit, dan saving 

deposit. Sedangkan total assets adalah semua assets yang ada di dalam 

perusahaa tersebut (Fakhrurozie:2007;Nugraheni:2005). 

B = net profit before interest and taxes / total asset 

Net Profit Before Interest and taxes diasumsikan sama dengan EBIT  

karena pajak dan bunga sifatnya mengurangi laba operasi sebelum pada 

akhirnya memperoleh laba bersih. Sedangkan total assets adalah semua 

assets yang ada di dalam perusahaa tersebut 

(Fakhrurozie:2007;Nugraheni:2005). 

C = net profit before taxes / current liabilities 

Net Profit Before taxes merupakan Nilai EBIT setelah dikurangi dengan 

bunga yang ditanggung perusahaan selama periode tersebut. Sedangkan 

kewajiban lancar perbankan terdiri dari demand deposit, time deposit, 

dan saving deposit. 

D = sales / total asset 

S = 1.03A + 3.07B + 0.66C + 0.4 D 
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Rasio ini merupakan rasio yang mengukur aktivitas perusahaan. Sales 

disini yang dipakai pada perusahaan perbankan adalah revenue. 

Sedangkan total assest adalah semua assets yang ada di dalam 

perusahaan tersebut. (Nugraheni:2005;Fakhrurozie:2007). 

Ketika nilai S < 0,862 maka perusahaan akan dikategorikan dalam kondisi 

bangkrut 

2.2 Kerangka Berpikir 

 Adapun kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

GAMBAR 2.2 KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 menjelaskan mengenai kerangka berpikir yang akam dilakukan 

penulis yaitu mencari hubungan model prediksi kebangkrutan yang dalam hal ini 

adalah Zmijewski model,Revised Altman II model, dan Springate model terhadap 

ketepatan opini audit dengan modifikasi going concern. Arah pengujian yang 

diharapkan adalah negatif yang menandakan semakin besar nilai yang dihasilkan 

-
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dari ketiga model prediksi tersebut maka semakin kecil kemungkinan perusahaan 

akan memperoleh opini audit dengan modifikasi going concern 

2.3 Hipotesis Penelitian  

2.3.1 Hubungan antara Model Revised Altman II (Z”-score) dengan 

Ketepatan Opini Audit Modifikasi Going Concern 

       Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Fanny dan Saputra (2005) pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ menghasilkan bahwa model prediksi 

Altman merupakan model prediksi terbaik di antara ke-2 model Zmijewski dan 

Springate. Sedangkan Santosa dan Wedari (2007) melakukan penelitian 

menggunakan empat model prediksi kebangkrutan yaitu Zmijewski models (X-

score), Altman models (Z-score), Revised Altman models (Z’score-), dan  

Springate models (S-score). Pada penelitian ini, keempat model kebangkrutan 

merupakan proksi yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan yang 

dikaitkan dengan penerimaan opini audit modifikasi going concern pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Hasilnya adalah kondisi keuangan 

berpengaruh terhadap kecenderungan penerimaan opini audit going concern 

ketika proksi model kebangkrutan yang digunakan adalah Altman models dan 

Springate models. Selain itu terdapat konsistensi pengujian antara Revised Altman 

models dan Zmijewski models serta antara The Altman Models dan Springate 

Models. Pratama dan Badera (2009) variabel  model  prediksi kebangkrutan (Z 

score) menunjukkan koefisien regresi negatif tingkat signifikansi sebesar 0,000 

yang lebih kecil daripada α (5%). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

model prediksi kebangkrutan (Z-score) berpengaruh pada penerimaan opini audit 
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going concern. Iwan (2001) dalam Praseti (2010:30) menerangkan penggunaan 

model analisis Altman (Z-score), Ohlson (Y-score), dan Zmijewski (Model X-

score) untuk memprediksi kebangkrutan suatu perusahaan pada sektor industry 

asuransi untuk periode 1995-1999. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa 

pada tahun 1997, sebagian besar perusahaan yang diteliti (9 dari 11 perusahaan) 

menunjukkan z-score yang menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, 

bahkan beberapa diantaranya menurun sangat drastis. Namun pada tahun-tahun 

selanjutnya, perusahaan-perusahaan tersebut berhasil mengatasi penurunan z-

scorenya. Hal ini terbukti dalam nilai z-score pada tahun 1999, ketika 6 

perusahaan dikategorikan sehat, 3 perusahaan dikategorikan dalam kondisi kritis 

dan 2 perusahaan diprediksikan mengalami kebangkrutan.  

Pada penelitian yang dilakukan Fakhrurozie (2007) mengenai analisis 

pengaruh kebangkrutan bank dengan metode Altman Z-score terhadap harga 

saham perusahaan perbankan di BEI diperoleh kesimpulan bahwa metode Altman 

Z-score ternyata berpengaruh terhadap harga saham dan bank-bank yang masuk 

dalam kategori bangkrut pada prakteknya tetap mampu menjalankan operasinya 

dan memperoleh nasabah. Penelitian ini menggunakan formulasi Revised Altman I 

atau Z’-score. Hal ini juga selaras dengan penelitian Supardi dan Mastuti (2003) 

dalam Setianingsih (2005:12) bahwa metode Altman sering digunakan untuk 

menilai terjadinya kebangkrutan pada lembaha perbankan khususnya lembaga 

perbankan yang go public  untuk dijadikan penguji kemungkinan terjadinya 

likuidasi. Namun, dalam pelaksanaan di Indonesia banyak kebijakan dari 

pemerintah dan banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga bank yang 
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terlikuidasi, dinilai dengan metode Altman termasuk kategori bangkrut, 

kenyataanya masih menjalankan kegiatan operasi perbankan. 

Model ini dianggap memberikan hasil prediksi yang terbaik karena dalam 

variabel-variabel penyusun metode ini merupakan variabel yang berhubungan 

langsung dengan  indikator terjadinya kebangkrutan. Pada variabel Z1 yaitu 

current asset (aset lancar)-current liabilities (kewajiban lancar)/  total assets 

merupakn rasio yang mendeteksi likuiditas dari total aktiva dan posisi modal kerja 

(neto). Selisih antara aset lancar dan kewajiban lancar juga sering disebut sebagai 

working capital (modal kerja). Proksi ini dapat langsung dihubungkan dengan 

indikasi-indikasi terjadinya kebangkrutan yang terkait dengan likuiditas seperti 

indikator-indikator internal yaitu ketidakcukupan kas, utang dagang membengkak, 

utilisasi modal (harta kekayaan) menurun, penambahan utang yang tak terkendali 

dan beberapa indikator lainnya.  Dalam penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo 

(2010) nilai signifikansi adalah 0,000 yang menunjukkan bahwa hipotesis yang 

menandakan bahwa akan terdapat perbedaan  pada rasio likuiditas  yang diukur 

menggunakan Revised Altman II  antara perusahaan dalam kondisi sehat, rawan, 

dan bangkrut. 

Rasio Z2 yaitu Retained Earnigs/Total Assets dan rasio Z3 yaitu Earnings 

Before Interest and Taxes (EBIT)/Total Assets yang dalam hal ini mewakili 

profitabilitas yaitu rasio yang mendeteksi kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan ditinjau dari kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh keuntungan, ditinjau dari kemampuan perusahaan yang bersangkutan 

dalam memperoleh laba dibandingkan dengan kecepatan perputaran operating 
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assets sebagai ukuran efisiensi usaha (Adnan dan Taufiq :2001). Dibandingkan 

menggunakan ROA proksi ini lebih akurat dalam memprediksi kebangkrutan 

karena ROA hanya mempertimbangkan faktor total assets dalam menghasilkan 

keuntungan. Saat nilai Z2 menunjukkan negatif maka perusahaan memiliki 

ketergantungan yang sangat besar terhadap pendanaan dari pihak eksternal dalam 

kegiatan operasi perusahaan (Prasetyo:2010). Sedangkan ketika nilai dari rasio Z3 

menunjukkan angka yang semakin besar hal ini menandakan    bahwa kinerja 

yang baik dari perusahaan yaitu semakin efektifnya perusahaan dalam 

menggunakan sumber dayanya untuk menghasilkan laba.  

Rasio Z4 pada Revised Altman II merupakan proksi yang digunakan untuk 

mengukur solvabilitas atau kemampuan perusahaan dalam menjamin hutangnya. 

Pada model ini, variabel market value of equity diganti dengan book value of 

equity sehingga model ini dapat digunakan untuk perusahaan privat maupun 

publik.. Sedangkan variabel Z5 arau rasio perputaran asset yang ada pada model 

Altman yang sebelumnya dalam model ini dihilangkan karena variabel Z5 yang 

semula ada pada model Altman yang sebelumnya tergantung pada karakteristik 

bisnis untuk setiap sektor industri sehingga tidak bisa digunakan secara 

menyeluruh pada semua jenis perusahaan.  Hal ini diharapkan akan membuat hasil 

prediksi yang dihasilkan lebih akurat dan tidak bias. 

 Selain itu, jika ditinjau dari nilai koefisien masing-masing proksi atau 

variabel pada model ini  maka terlihat bahwa rasio Z3 memiliki koefisien yang 

paling besar yang dapat diasumsikan bahwa model ini mengacu atau menaruh 

proporsi yang besar  untuk menggunakan profitabilitas ( yang dilihat dari cara 
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pengelolaan aset untuk penghasil keuntungan) sebagai pertimbangan utama 

memprediksi kebangkrutan perusahaan. Hal ini dapat dinilai dengan logis karena 

semakin besar kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan maka hal itu 

tidak hanya akan memudahkan perusahaan memenuhi kewajibannya (terkait 

dengan likuiditas dan solvabilitas) namun juga menarik investor untuk 

menanamkan modalnya sehingga perusahaan berada dalam kondisi aman dan 

dapat melanjutkan kelangsungan usahanya dengan baik.    

Menurut Adnan dan Taufiq (2001) rasio-rasio yang digunakan dalam metode 

Altman tidak hanya terfokus pada bagian keuangan perusahaan saja tetapi juga 

dikorelasikan dengan beberapa indikator yang dapat mempengaruhi rasio tersebut. 

Hal ini berarti Altman tidak hanya mendeteksi kemungkian terjadinya 

kebnagkrutan namun juga mengarahkan perusahaan untuk segera membenahi 

bagian-bagian perusahaan yang sedang mengalami masalah. 

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan  dengan melakukan modifikasi maka 

konsisten dengan penelitian sebelumnya  hipotesis yang dirumuskan adalah 

sebagai berikut : 

H1: Penggunaan Model Revised Altman II (Z”-score) merupakan metode 

yang paling baik dalam memprediksi kebangkrutan terkait ketepatan 

opini audit modifikasi going concern pada industri perbankan yang 

terdaftar di BEI jika dibandingkan dengan model Zmijewski dan model 

Springate 
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2.3.2 Hubungan antara Model Springate dengan Ketepatan Opini Audit 

Modifikasi Going Concern 

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan Fanny dan Saputra (2005) 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ menghasilkan bahwa model 

prediksi Altman merupakan model prediksi terbaik di antara ke-2 model prediksi 

lainnya, selanjutnya diikuti oleh model Springate. Sedangkan pada Santosa dan 

Wedari (2007) yang melakukan penelitian menggunakan empat model prediksi 

kebangkrutan yaitu The Zmijewski models (X-score), The Altman models (Z-

score), The Revised Altman models (Z’score-), dan The Springate models (S-

score). Pada penelitian ini, keempat model kebangkrutan merupakan proksi yang 

menunjukkan kondisi keuangan perusahaan yang dikaitkan dengan penerimaan 

opini audit modifikasi going concern pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEJ. Hasilnya adalah kondisi keuangan berpengaruh terhadap kecenderungan 

penerimaan opini audit modifikasi going concern ketika proksi model 

kebangkrutan yang digunakan adalah The Altman models dan The Springate 

models. 

Secara umum model ini mirip dengan  Revised Altman II namun pada 

beberapa variabel model ini memakai proksi yang berbeda.  Untuk mengukur 

solvabilitas model ini menggunakan net profit before taxes/current liability. Jika 

dibandingkan dengan model Altman yang menggunakan book value of 

equity/book value of debt maka rasio solvabillitas pada model Springate ini dinilai 

kurang kuat dalam memprediksi kebangkrutan dari segi solvabilitas-nya karena 

jika dilihat dari penyusunnya maka dalam model ini solvabillitas hanya dillihat 
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sebatas dari kemampuan perusahaan dalam memenuhi hutang lancar saja dengan 

asumsi bahwa tanggung jawab auditor tidak laebih dari satu tahun sejak tanggal 

laporan keuangan yang sedang diaudit . Padahal untuk menentukan kelangsungan  

hidup suatu perusahaan auditor juga harus mempertimbangkan bagaimana 

perusahaan dapat mempersiapkan untuk menanggung kewajibannya yang akan 

jatuh tempo dalam di waktu yang akan datang dan dalam hal ini kewajiban tidak 

hanya sebatas hutang namun juga tanggung jawan perusahaan pada investor. Oleh 

sebab itu, jika dibandingkan dengan Revised Altman II    model ini tidak dianggap 

lebih baik.  

Pada rasio D model Springate yang berkaitan dengan perputaran aset juga 

dianggap kurang tepat dan akan bias jika digunakan untuk seluruh jenis 

perusahaan. Rasio ini hanya cocok jika digunakan untuk perusahaan manufaktur 

dan akan bias jika digunakan untuk perusahaan jenis lainnya (Charles W., 2008) 

pada Prasetyo (2010:25).  

Secara umum, dapat dikatakan model Springate memang tidak lebih baik dari 

Revised Altman II namun jika dibandingkan dengan Zmijewski maka model ini 

tetap meninjau dengan lebih kompleks faktor-faktor untuk memprediksi 

kebangkrutan Jika melihat besarnya koefisien tiap2 rasio model ini juga terdapat 

kesamaan dengan Revised Altman II yaitu menekankan pada profitabilitas dalam 

memprediksi kebangkrutan. Maka konsisten dengan penelitian sebelumnya 

hipotesis yang dirumuskan adalah  

H2: Penggunaan model Springate merupakan metode yang paling baik kedua 

setelah model Altman dalam memprediksi kebangkrutan terkait 

ketepatan opini audit modifikasi going concern concern pada industri 
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perbankan yang terdaftar di BEI jika dibandingkan dengan model 

Revised Altman II dan model Zmijewski 

 

2.3.3 Hubungan antara Model Zmijewski dengan Ketepatan Opini Audit 

Modifikasi Going Concern 

Pada penelitian Fanny dan Saputra (2005) penggunaan model Zmijewski 

memberikan performance terburuk dalam prediksi kebangkrutan. Pada penelitian 

yang dilakukan Hardian (2001) dalam Setianingsih (2005:20) model analisa probit 

Zmijewski juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi penurunan kinerja 

perusahaan. Pada penelitian yang dilakukan Santosa dan Wedari (2007) model 

Zmijewski dianggap kurang tepat digunakan sebagai proksi kondisi keuangan 

perusahaan.  

Selain itu, jika melihat dari komponen yang menyusun model Zmijewski 

maka model ini memprediksi tidak secara  kompleks terkait indikator-indikator 

kebangkrutan.  Model ini menggunakan rasio lancar untuk   mengukur likuiditas 

sebuah perusahaan. Rasio lancar ini diperoleh dengan membandingkan antara aset 

lancar dan kewajiban lancar. Hal ini dianggap kurang memadai untuk 

menghasilkan suatu informasi yang menggambarkan likuiditas perusahaan karena 

sebuah likuiditas atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya 

yang jatuh tempo (Keown et. al, 1999). Hal ini dikarenakan kemampuan 

perusahaan untuk membiayai kewajibannnya tidak hanya ditentukan oleh aset 

lancar saja dan selain itu dalam aset  lancar ada unsur persediaan yang  lebih baik 

dikeluarkan karena penggunaan persediaan untuk memenuhi kewajiban dengan 

cepat sesuai jatuh tempo dengan menjualnya tanpa mengalami jatuh tempo  
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merupakan suatu hal yang belum dapat dipastikan keberhasilannya. Selain itu, 

pertumbuhan aset juga belum tentu diikuti dengan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba serta meningkatkan saldo labanya (Fannydan Saputra :2005).  

Sedangkan indikator  profitabilitas yang digunakan dalam model ini adalah 

Return On Asset (ROA). ROA merupakan indikator yang paling umum digunakan 

untuk  mengukur kinerja suatu pusat investasi ((Steve H. Karnadi, 17)  dalam 

Hany,dkk (2003:4).  Penggunaan proksi ini untuk mengukur profitabilitas 

memang bukan  merupakan suatu yang salah namun kurang kompleks jika untuk 

memprediksi suatu kebangkrutan perusahaan karena hanya berfokus pada pusat 

investasi saja.   Keputusan pendanaan atau solvabilitas yang digunakan dalam 

model ini adalah debt ratio atau rasio hutang. Penulis berasumsi bahwa proksi ini 

terlalu umum untuk digunakan dalam memprediksi kebangkrutan perusahaan 

karena pada kenyataannya tidak semua aset digunakan untuk melunasi hutang 

perusahaan. Berdasarkan asumsi-asumsi diatas maka penulis menerapkan 

hipotesis yang konsisten dengan penelitian sebelumnya yakni model ini 

menghasilkan sebuah prediksi yang paling lemah diantara kedua model yang 

lainnya. Jika dilihat dari besarnya koefisien pada masing-masing rasio maka 

model ini berbeda dengan dua model yang lainnnya yaitu model ini menekankan 

pada likuiditas. 

Maka  konsisten dengan penelitian sebelumnya maka hipotesis yang 

dirumuskan adalah sebagai berikut : 

H3: Penggunaan model Zmijewski merupakan metode terburuk dalam  

dalam memprediksi kebangkrutan terkait ketepatan opini audit 

modifikasi going concern concern pada industri perbankan yang 
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terdaftar di BEI jika dibandingkan dengan model Revised Altman II 

dan model Springate 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

 Populasi dari penelitian ini adalah seluruh bank yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Penelitian ini adalah termasuk penelitian populasi, yaitu ingin melihat 

dan meneliti semua populasi. Sedangkan populasi sasaran dalam penelitian ini 

adalah perusahan perbankan di Bursa Efek Indonesia. 

Sample yang digunakan dalam  penelitian ini diperoleh dengan metode 

purposive sampling  dengan kriteria sebagai berikut : 

1. Perusahaan perbankan yang listing di BEI sejak 31 Desember 2006 dan masih 

terdaftar sampai 31 Desember 2009. 

      Hal ini dikarenakan penelitian ingin difokuskan pada industri perbankan 

dengan periode penelitian tahun 2007-2009 sehingga perusahaan perbankan 

yang dapat menjadi sampel harus telah listing atau terdaftar di BEI mulai 31 

Desember 2006. Demi konsistensi dalam penelitian ini maka 

perusahaansampel harus tetap terdaftar di BEI sampai 31 Desember 2009. 

2. Perusahaan perbankan tersebut telah menerbitkan laporan keuangan yang 

disertai laporan auditor independen untuk periode yang berakhir 31 Desember 

2007 sampai 31 Desember 2009. 

      Hal ini dikarenakan variabel penelitian terkait dengan data-data yang ada 

dalam laporan keuangan yang disertai laporan auditor independen pada 
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periode penelitian. Selain itu, penelitian ini menghubungkan keterkaitan opini 

audit yang ada dalam laporan auditor independen dengan data-data keuangan 

yang ada dalam laporan keuangan.  

3. Perusahaan perbankan tersebut mempunyai data-data yang lengkap. 

    Hal ini bertujuan agar data yang dibutuhkan pada periode penelitian dapat 

terpenuhi. 

4. Perusahaan perbankan yang mendapatkan opini audit Unqualified non going 

concern ataupun Unqualified going concern. 

     Hal ini disebabkan karena opini audit yang tepat adalah jika perusahaan 

klien menerima atau tidak menerima opini audit going concern dalam tahun 

berjalan dan di waktu berikutnya perusahaan tersebut tidak mengalami 

kebangkrutan (Mutchler:1986) dalam Fanny dan Saputra (2005:9). Selain itu 

adapula pertimbangan adakalanya auditor segan untuk menerbitkan opini 

audit going concern dikarenakan khawatir akan kehilangan kliennya dan 

tentunya akan mengakibatkan hilangnya pendapatan mereka (Kida 1980; 

Barnes dan Huan 1993). 

5. Perusahaan perbankan tersebut tidak delisting selama periode penelitian. 

      Hal ini bertujuan agar data yang dibutuhkan pada periode penelitian dapat 

terpenuhi dan menjaga konsistensi data-data yang digunakan dalam penelitian. 

Berikut ini, merupakan tabel yang akan menunjukkan sampel yang diperoleh 

berdasarkan kriteria berikut: 
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Tabel 3.1 

Jumlah Sampel Berdasarkan Kriteria 

Kriteria Jumlah 

1. Perusahaan perbankan yang listing di BEI sejak 31 

Desember 2006 dan masih terdaftar sampai 31 

Desember 2009. 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

2. Perusahaan perbankan tersebut telah menerbitkan  

laporan keuangan yang disertai laporan auditor 

independen untuk periode yang berakhir 31 

Desember 2007 sampai 31 Desember 2009. 

3. Perusahaan perbankan  tersebut mempunyai data-

data yang lengkap 

4. Perusahaan perbankan yang  mendapatkan opini 

audit non going concern audit opinion ataupun going 

concern audit opinion. 

5. Perusahaan perbankan  pernah delisting selama 

periode penelitian. 

(2) 

Total Sampel 28 
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Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka peneliti telah menemukan 28 

perusahaan perbankan yang akan dijadikan sampel, yang terdiri dari : 

1 PT. Bank Agroniaga Tbk. 

2 PT. Bank ICB Bumiputera Tbk 

3 Bank Capital Indonesia Tbk. 

4 Bank Ekonomi Raharja Tbk. 

5 Bank Central Asia Tbk. 

6 BNI (Persero) Tbk. 

7 Bank Nusantara Parahyangan Tbk. 

8 Bank Rakyat Indonesia Tbk 

9 Bank Mutiara Tbk. 

10 Bank Danamon Indonesia Tbk. 

11 Bank Eksekutif Internasional Tbk. 

12 Bank Kesawan Tbk 

13 Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

14 Bank Bumi Artha Tbk. 

15 Bank CIMB Niaga Tbk. 

16 Bank Internasional Indonesia Tbk 

17 Bank Permata Tbk 

18 Bank Swadesi Tbk. 

19 Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. 
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20 Bank Victoria International Tbk. 

21 Bank Mayapada Tbk. 

22 Bank Windu Kentjana Int'l Tbk. 

23 Bank Mega Tbk. 

24 Bank OCBC NISP Tbk 

25 Bank Pan Indonesia Tbk. 

26 Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk. 

27 Bank Bukopin,Tbk 

28 Bank Artha Graha,Tbk 

 

3.2 Data Penelitian 

3.2.1 Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini merupakan penelitian yang menguji secara empiris variabel-

variabel  yang dapat mempengaruhi ketepatan opini audit dengan modifikasi 

going concern dengan objek penelitian industri perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia.  Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, 

yakni data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara 

(Indriantoro dan Supomo, 2002). Data-data tersebut mencakup seluruh data-data 

keuangan yang terkait dengan variabel dependen (variabel terikat) dan variabel 

independen (variabel bebas) yang digunakan dalam penelitian  ini. Untuk 

kebutuhan data tersebut, maka sumber data yang diperoleh berupa: 
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1. Laporan keuangan tahunan dari setiap perusahaan sampel. 

2. Laporan monitoring penyampaian laporan keuangan tahunan per 31 

Desember. 

3. Laporan auditor independen dari setiap perusahaan sampel.  

Semua kebutuhan sumber data tersebut diperoleh dari Pusat Referensi 

Pasar Modal (PRPM) yang terdapat di Bursa Efek Indonesia, dengan cara 

mengakses langsung ke www.bapepam.go.id dan www.idx.co.id, serta dari ICMD 

tahun 2007, 2008, dan 2009.  

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode 

dokumenter, yaitu dengan mempelajari, mengklasifikasikan, dan menganalisis 

data sekunder berupa laporan auditor indepen, laporan keuangan, maupun 

informasi lainnya yang terkait dengan lingkup penelitian ini. Penulis 

mengumpulkan data dengan cara penelusuran secara manual dan penulusuran 

melalui sarana media elektronik. Penelusuran secara manual ini merupakan data 

yang disajikan dalam format kertas hasil cetakan sedangkan penelusuran dengan 

komputer menghasilkan data berupa softcopy laporan-laporan dari sampel yang 

digunakan yang terkait dengan penelitian 

3.3 Variabel Penelitian 

3.3.1 Variabel Dependen 

Variabel Dependen penelitian ini adalah ketepatan opini audit Unqualified 

dengan modifikasi going concern (OGC). Menurut Mutchler (1986) indikasi 

ketepatan adalah ketika perusahaan menerima atau tidak menerima opini audit 
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going concern dalam tahun berjalan, dan di waktu berikutnya ia mengalami atau 

tidak mengalami kebangkrutan.  Ketiadaan opini audit dengan modifikasi going 

concern pada perusahaan yang masuk dalam grey area atau perusahaan yang 

rawan kebangkrutan menunjukkan bahwa auditor merasa yakin terhadap upaya 

perusahaan klien untuk memperbaiki perputaran dan kinerja perusahaannya di 

masa yang akan datang dengan menerapkan rencana-rencana seperti 

restrukturisasi utang, rencana rekonstruksi (Mutchler 1986; Barnes dan Huan 

1993) dalam Fanny dan Saputra (2005:9). Sedangkan auditor juga terkadang 

merasa segan untuk mengeluarkan opini audit dengan modifikasi going concern 

karena self fulfilling propechy (Mutchler 1984; Taffler dan Tseung 1984) dalam 

Fanny dan Saputra (2005:9). Dummy variable akan digunakan untuk 

mengklasifikasikan tepat atau tidaknya sebuah opini audit going concern. Opini 

audit Unqulaified Going Concern (UGC)  diberi nilai 1 dan opini audit Unqulified 

Non-Going Concern diberi nilai 0 (UNGC). 

3.3.2 Variabel Independen 

Dalam satu hubungan setidak-tidaknya terdapat satu variabel dependen 

dan satu variabel independen (Cooper & Emory, 1996:40). Menurut Sekaran 

(2006:117), variabel independen atau yang disebut juga variabel bebas adalah 

variabel yang memengaruhi variabel dependen, baik secara positif ataupun 

negatif. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini  model prediksi 

kebangkrutan yaitu antara lain adalah: 
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1. The Zmijewski Model 

Zmijewski menggunakan probit analisis yang diterapkan pada 40 

perusahaan yang telah bangkrut dan 800 perusahaan yang masih bertahan 

saat itu. Model yang berhasil dikembangkan yaitu: 

 

Dimana: 

 X1 = return on asset (ROA) 

 ROA (Pengembalian atas aktiva) = Laba Bersih/Total Aset 

(Kieso,et.,al.:2002) 

 X2 = debt ratio 

 Debt  Ratio (Rasio Hutang) = Total Kewajiban/Total Aset 

• Total Aset pada perbankan terdiri dari semua aset yang ada 

dalam perusahaan perbankan tersebut. 

• Total Kewajiban pada perbankan terdiri dari semua kewajiban 

yang harus ditanggung oleh perusahaan perbankan tersebut. 

 X3 = current ratio 

Current Ratio (Rasio Lancar) = Aset lancar/Kewajiban Lancar 

• Aset lancar pada perusahaan perbankan terdiri dari cash on hand and 

banks, placement in other banks, notes and securities, loan and 

investment. (Fakhrurozie:2007;Nugraheni:2005) 

• Kewajiban lancar perusahaan perbankan terdiri dari demand deposit, 

time deposit, dan saving deposit. (Fakhrurozie:2007;Nugraheni:2005) 

X = -4.3-4.5X1+5.7X2-0.004X3 
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Cut off dari probit ini adalah 0,5 (<0,5 memiliki resiko kebangkrutan 

tinggi) 

2. Revised Altman Models II (Z”-score estimated for Non-Manufacturer 

Industrials &Emerging Market Credits) 

Dua jenis model z-score Altman sebelumnya (Z-score dan Z’-score) 

ternyata masih menimbulkan suatu masalah yaitu variabel X5 atau rasio 

perputaran asset. Rasio ini bervariasi tergantung dari karakteristik bisnis 

untuk setiap sektor industri (Prasetio:2010). Oleh karena z-score pada 

awalnya merupakan nilai yang umum bagi perusahaan manufaktur, maka 

akan menjadi bias apabila digunakan untuk sektor industri lain (Charles 

W,2008) dalam Prasetio (2010:25). Oleh karena itu, Altman kembali 

mengembangkan model z-score yang lebih dikenal dengan model Z’’ 

dengan memasukkan dimensi internasional dan menghilangkan rasio 

perputaran aset dan dapat digunakan oleh perusahaan selain manufaktur 

baik yang go public maupun yang privat. Model tersebut diformulasikan 

(Altman,2000) dalam Prasetio (2010:25) : 

 

Dimana : 

Z1 = (current assets – current liabilities)/Total Assets 

• Working capital atau modal kerja yang di sini dimaksud adalah 

selisih antara aktiva lancar (current assets) dengan hutang lancar 

(current liabilities). Sedangkan current assets pada perusahaan 

Z” = 6,56Z1 + 3,26 Z2 + 6,72 Z3 + 1,05 Z4 
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perbankan terdiri dari cash on hand and banks, placement in other 

banks, notes and securities, loan and investmen. Current liabilities 

terdiri dari demand deposit, time deposit, dan saving deposit. 

Sedangkan total assets adalah semua assets yang ada di dalam 

perusahaa tersebut (Fakhrurozie:2007;Nugraheni:2005). 

Z2 = Retained Earnings / Total Assets 

Retained Earnings atau laba ditahan merupakan laba yang tidak 

dibagikan kepada para pemegang saham. Dengan kata lain, laba 

ditahan menunjukkan berapa banyak pendapatan perusahaan yang 

tidak dibayarkan dalam bentuk dividen kepada para pemegang 

saham. Dengan demikian, laba ditahan yang dilaporkan dalam 

neraca bukan merupakan kas dan ’tidak tersedia’ untuk pembayaran 

dividen atau yang lain (Endri:2009). Sedangkan total assets adalah 

semua assets yang ada di dalam perusahaa tersebut. 

Z3 = Earnings Before Interest and Taxes / Total Assets 

EBIT (Earning Before Interest and Tax) adalah operating income 

yang diperoleh perusahaan tersebut. Sedangkan total assest adalah 

semua assets yang ada di dalam perusahaan tersebut 

(Fakhrurozie:2007;Nugraheni:2005).  

Z4 = Book value of equity /Total liabilities  

Book value of equity pada perbankan terdiri dari total ekuitas yang 

dimiliki dikurangi dengan laba yang belum terealisasi (jika ada). 
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Sedangkan total liabilites terdiri dari semua kewajiban yang harus 

ditanggung oleh perusahaan perbankan tersebut. 

Dalam model nilai z”-score > 2,60 menunjukkan bahwa perusahaan 

tersebut dalam kondisi sehat. Nilai z”score < 1,10 menunjukkan bahwa 

kemungkinan perusahaan tersebut akan bangkrut tinggi sekali, dan nilai z-

score antara 1,10 sampai 2,60 masuk dalam grey area (rawan). 

3. The Springate Model 

Model ini dikembangkan oleh Springate (1978) dalam Fanny dan Saputra 

(2005) dengan menggunakan analisis multidiskriminan, dengan 

menggunakan 40 perusahaan sebagai sampelnya. Model yang berhasil 

dikembangkan oleh Springate adalah 

 

Dimana: 

 A = working capital / total asset 

• Working capital atau modal kerja yang di sini dimaksud adalah selisih 

antara aktiva lancar (current assets) dengan hutang lancar (current 

liabilities). Sedangkan current assets pada perusahaan perbankan 

terdiri dari cash on hand and banks, placement in other banks, notes 

and securities, loan and investmen.  

• Current liabilities terdiri dari demand deposit, time deposit, dan saving 

deposit. Sedangkan total assets adalah semua assets yang ada di dalam 

perusahaa tersebut (Fakhrurozie:2007;Nugraheni:2005). 

S = 1.03A + 3.07B + 0.66C + 0.4 D 
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B = net profit before interest and taxes / total asset 

Net Profit Before Interest and taxes diasumsikan sama dengan EBIT  

karena pajak dan bunga sifatnya mengurangi laba operasi sebelum pada 

akhirnya memperoleh laba bersih. Sedangkan total assets adalah semua 

assets yang ada di dalam perusahaa tersebut 

(Fakhrurozie:2007;Nugraheni:2005). 

C = net profit before taxes / current liabilities 

Net Profit Before taxes merupakan Nilai EBIT setelah dikurangi dengan 

bunga yang ditanggung perusahaan selama periode tersebut. Sedangkan 

kewajiban lancar perbankan terdiri dari demand deposit, time deposit, 

dan saving deposit. 

D = sales / total asset 

Rasio ini merupakan rasio yang mengukur aktivitas perusahaan. Sales 

disini yang dipakai pada perusahaan perbankan adalah revenue. 

Sedangkan total assest adalah semua assets yang ada di dalam 

perusahaan tersebut. (Nugraheni:2005;Fakhrurozie:2007). 

Ketika nilai S < 0,862 maka perusahaan akan dikategorikan dalam  

3.4 Model Analisis Data 

Pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

analisis regresi logistik (logistic regression) karena variabel dependennya bersifat 

dichotomous atau dummy. Analisis regresi logistik ini tidak memerlukan asumsi 

normalitas multivariat (Ghozali, 2006). Regresi logistik tidak memerlukan asumsi 

normalitas. Gujarati (2003)  dalam Ramadhany (2004:42) menyatakan bahwa 
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regresi logistik mengabaikan heterosedacity artinya variabel dependen tidak 

memerlukan homosedacity terhadap variabel independennya. 

       Teknik pengolahan data pada penelitian ini menggunakan aplikasi Statistical 

Package for Social Science (SPSS) versi 16. 

Model umum regresi logistik yang digunakan adalah : 

Ln GC  = α1 + β1X1 +ε1 
                                                    1-GC 
 

Ln GC  = α2 + β1X2 +ε2 
                                                    1-GC 
 

Ln GC  = α3 + β1X3 +ε3 
                                                    1-GC 
 
 
 
Keterangan : Ln  GC   
                          1-GC  = Opini Audit Modifikasi Going Concern 

       Dummy variabel, UGC : 1 

              UNGC : 0 

α =  konstanta 

β1-β3 = koefisien  regresi dari MPK 

X1 = .X-score : Zmijewski Models 

X2 =  Z”-score :Revised Altman Models II 

X3 =  S-score : The Springate Model 

3.5 Statistik Deskriptif 

      Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan suatu gambaran mengenai 

data yang diuji dengan cara menginterpretasikan hasil pengolahan data nominal 
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empirik dan deskripsi data seperti mean,median, dan standar deviasi untuk 

mengetahui keadaan data berdasarkan hasil penelitian. 

3.6 Pengujian Hipotesis 

Uji regresi logistik sendiri dialkukan dengan menggunakan beberapa 

tahapan pengujian hipotesis, yaitu: 

  3.6.1  Menilai Kelayakan Model Regresi 

      Kelayakan model regresi dinilai dengan Hosmer and Lemeshow’s Goodness of 

Fit Test untuk menguji hipotesis nol yakni data empiris cocok atau sesuai dengan 

model (tidak ada perbedaan model dengan data sehingga model dapat dikatakan 

fit). Selain itu, Hosmer and Lomeshow’s Goodness of Fit Test digunakan untuk 

menilai kelayakan model regresi yaitu untuk menilai baik atau tidaknya suatu  

model regresi. Jika nilai statistik Hosmer and Lomeshow’s Goodness of Fit lebih 

besar daripada 0,05 maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan berarti model 

mampu memprediksi nilai observasinya. Namun jika sebaliknya, nilai statistik 

Hosmer and Lomeshow’s Goodness of Fit sama dengan atau kurang dari  0,05 

maka hipotesis nol ditolak dan hal tersebut menandakan terdapat perbedaan 

signifikan antara model dengan nilai observasinya (Ghozali,2006). 

3.6.2 Menilai Model fit 

    Menurut Ghozali (2006), langkah pertama adalah menilai overall fit model 

terhadap data. Hipotesis untuk menilai model fit adalah: 

H0 : Model yang dihipotesakan fit dengan data 

H1 : Model yang dihipotesakan tidak fit dengan data 
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Dari hipotesis ini jelas bahwa kita tidak akan menolak hipotesis nol agar 

model fit dengan data. Statistik yang digunakan berdasarkan pada fungsi 

likelihood. Likelihood L dari model adalah probabilitas bahwa model yang 

dihipotesakan menggambarkan data input. Untuk menguji hipotesis nol dan 

alternatif, L ditransformasikan menjadi -2LogL. 

3.6.3 Koefisien Determinasi (R2) 

Pengujian koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur dan 

mengetahui persentase pengaruh variabel independen terhadap perubahan variabel 

dependen. Jika nilai R2 mendekati 1 maka dapat dikatakan semakin 

kuatkemampuan variabel bebas dalam model regresi tersebut dalam menerangkan 

variasi variabel terikatnya. Sebaliknya jika R2 mendekati 0 maka semakin lemah 

variabel bebas menerangkan variasi variabel terikat (Algifari, 2000) dalam 

Fakhrurozie (2007:37). 

3.6.4 Estimasi Paramater dan Interpretasinya 

       Estimasi paramater dapat ditinjau melalui koefisien regresi. Koefisen regresi 

dari tiap variabel yang diuji dalam penelitian menunjukkan hubungan antara 

variabel. Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan nilai 

probabilitas (sig.) dengan tingkat signifikansi (α). Pada penelitian ini tingkat 

signifikansi atau ditentukan sebesar 0,05 sehingga hipotesis alternatif dapat 

diterima apabila nilai sig lebih kecil dari tingkat signifikansi begitupun sebaliknya 

jika nilai sig lebih besar dari 0,05 maka hipotesis alternatif ditolak. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 
 
 

4.1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

 Statistik deskriptif yang ditampilkan dalam variabel 4.1 menunjukkan nilai 

maksimum dan minimum, nilai rata-rata, serta standar deviasi dari setiap variabel 

yang diuji dalam penelitian ini. Hal ini mencakup variabel bebas (independent 

variable) maupun variabel terikat (dependent variable) yang diperoleh 

berdasarkan 28 perusahaan sampel tahun 2007-2009. 

Tabel 4.1 

Statistik Deskriptif Keseluruhan Data Tahun 2007-2009 

Variabel Minimum Maksimum Mean Std. 

Deviasi 

OGCa 0 1 0,07 0,259 

X-SCORE -179,5600 59,5076 3,613994 21,0913782

Z”-SCOREb -1,481 1,66 -2,03 16,66 

S-SCOREb -3,994 0,87 -3,83 4,37 
avariabel dummy 

  
 
Pada tabel 4.1 dijelaskan bahwa x-score atau nilai dari proksi kebangkrutan 

yang diukur dengan menggunakan Zmijewski model memiliki rata-rata 3,61 

dengan standar deviasi 21,091. Hal ini menandakan bahwa rata-rata perusahaan 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki x-score diatas batas bawah 

dari probit zmijewski models  yaitu 0,5 dan hal itu menandakan sebagiab besar 
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perusahaan sampel pada periode penelitian dalam aman dari kebangkrutan pada 

berdasarkan Zmijewski models.  

Nilai rata-rata yang ditunjukkan  oleh z”-score atau nilai prediksi 

kebangkrutan berdasarkan revised Altman II adalah sebesar -2,03 dengan standar 

deviasi 16,66. Hal ini menandakan sebagian besar perusahaan perbankan yang 

tercatat di BEI sebenarnya berada di area dengan kemungkinan bangkrut yang 

tinggi. Hal ini bertentangan dengan opini audit yang mayoritas adalah Unqualified 

Non-Going Concern. Nilai maksimum sebesar 1,66 juga masih berada dalam grey 

area yakni daerah rawan mengalami kebangkrutan.  

Pada model springate diketahui bahwa rata-rata -3,83 dengan stndar deviasi 

4,37. Hasil yang sama dengan Revised Altman II, bahwa model ini memprediksi 

sebagian besar perusahaan perbankan yang listing di BEI pada periode penelitian 

2007-2009 yang digunakan sebagai sampel penelitian berada dalam posisi 

beresiko tinggi mengalami kebangkrutan.  Berbeda dengan Revised Altman II 

yang memiliki tingkatan grey area, springate models hanya memiliki satu batas 

yaitu 0,862. Nilai maksimum dari springate models pada perusahaan sampel 

adalah 0,87. Hal ini menandakan nilai maksimu berada di daerah yang aman dari 

kebangkrutan namun belum dapat dipastikan apakah aman dalam hal ini 

merupakan safety value atau masih dalam kondisi rawan. 

Adanya kondisi yang bertentangan antara opini audit yang dikeluarkan oleh 

auditor dan hasil yang ditunjukkan model Revised Altman II dan Springate ini 

menunjukkan bahwa auditor merasa yakin terhadap upaya perusahaan klien untuk 

memperbaiki perputaran dan kinerja perusahaannya di masa yang akan datang 
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dengan menerapkan rencana-rencana seperti restrukturisasi hutang, rencana 

rekonsktruksi  (Mutchler 1986; Barnes dan Huan 1993) dalam Fanny dan Saputra 

(2005:7), auditor segan mengeluarkan opini audit dengan modifikasi going 

concern karena auditor khawatir dengan memberikan opini audit going concern ia  

maka  ia akan kehilangan kliennya (Kida 1980;Barnes dan Huan 1993) dalam 

Fanny dan Saputra (2005:7). Selain itu, karena kebijakan pemerintah bukan 

berdasarkan ketiga model yang digunakan dalam penelitian maka bank tetap 

beroperasi meskipun jika ditinjau melalui Zmijewski,Revised Altman II, dan 

Springate perusahaan dalam kategori beresiko tinggi mengalami kebangkrutan.  

Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif Data Tahun 2007 

Descriptive Statistics 
 

N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
OGC 

28 0 1 .07 0, 262 

X-SCORE 28 0,75 5,65 5,1494 0.89180 

Z”-SCORE 
28 -3.10 1.62 -.0025 1.06251 

S-SCORE 
28 -.43 .32 .0634 .17719 

Valid N 
(listwise) 

28 
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Tabel 4.3 

Statistik Deskriptif Data Tahun 2008 

Descriptive Statistics 
 

N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

OGC 28 0 1 0,07 0,262 
X-SCORE 28 -179,56 5,65 -1,3245 34,93165 

Z”-SCORE 
28 -148.14 1.66 -5.0355 28.05466 

S-SCORE 
28 -39.94 .31 -1.3353 7.56727 

Valid N 
(listwise) 

28 
    

 

Tabel 4.4 

Statistik Deskriptif Data Tahun 2009 

Descriptive Statistics
 

N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

OGC 28 0 1 0,07 0,262 
X-SCORE 28 0,51 59,51 7,0170 10,33095 

Z”-SCORE 
28 -37.20 1.34 -1.0548 7.12128 

S-SCORE 
28 -.47 .87 .1218 .21333 

Valid N 
(listwise) 

28 
     

 

Pada data tabel 4.2 sampai dengan tabel 4.4 terlihat kecenderungan kenaikan 

atau penurunan data untuk setiap model prediksi kebangkrutan. Jika ditinjau dari 
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nilai rata-rata x-score setiap tahun maka terlihat bahwa nilai x-score pada tahun 

2008 merupakan nilai yang paling rendah sehingga dapat dikatakan bahwa pada 

tahun 2008 zmijewski model  memprediksi banyak bank yang beresiko tinggi 

mengalami kebangkrutan pada tahun 2008. Seperti yang telah dijelaskan pada bab 

II bahwa hal ini mungkin terjadi disebabkan bisa karena pengaruh kondisi 

perekonomian pada saat itu maupun dipengaruhi dari kondisi internal atau 

eksternal perusahaan itu sendiri. Pada 2009 rata-rata s-score mengalami 

peningkatan dibanding dua tahun sebelumnya, hal ini diasumsikan bahwa 

sebagian besar perusahaan sampel telah melakukan perbaikan berdasarkan catatan 

dan rekomendasi yang diberikan oleh auditor eksternal. 

Sedangkan berdasarkan hasil rata-rata z”-score pada masing-masing tahun 

penelitian terlihat bahwa z”-score menghasilkan hasil yang tidak jauh berbeda 

dengan x-score yakni menjadikan tahun 2008 sebagai tahun yang paling beresiko 

untuk perusahaan sampel mengalami kebangkrutan dan tahun 2009 yang paling 

menunjukkan performa yang terbaik. Namun terdapat sisi perbedaan   antara hasil 

yang ditunjukkan x-score dan z”-score. Jika berdasarkan x-score maka 

perusahaan sampel sebagian besar berada dalam safety area pada tahun 2007 dan 

2009, sedangkan berdasarkan z”-score  dalam 3 tahun tersebut mayoritas 

perusahaan sampel berada tetap dalam kondisi beresiko tinggi mengalami 

kebangkrutan meskipun terjadi kenaikan pada tahun 2009. 

Jika ditinjau berdasarkn nilai rata-rata s-score maka hasil yang sama akan 

terlihat bahwa rata-rata s-score yang paling rendah terjadi pada tahun 2008 dan 

yang tertinggi terjadi pada tahun 2009. S-score lebih tepatnya menunjukkan hasil 
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yang sama dengan yang ditunjukkan oleh z”-score yaitu dalam 3 tahun tersebut 

mayoritas perusahaan sampel berada tetap dalam kondisi beresiko tinggi 

mengalami kebangkrutan meskipun terjadi kenaikan pada tahun 2009.  

Tabel 4.5 

Distribusi Observasi Berdasarkan Opini Audit 

 2007 2008 2009 Total 

UGC 2 7,1% 2 7,1% 2 7,1% 6 7,1% 

UNGC 26 92,9% 26 92,9% 26 92,9% 78 92,9% 

Total 28 100% 28 100% 28 100% 84 100% 

 

       Jika ditinjau berdasarkan opini audit yang diberikan auditor pada 

perusahaan sampel penelitian ini, maka terlihat bahwa terjadi konsistensi baik 

untuk perusahaan yang menerima unqulified going concern opinion (UGC) atau 

unqulified non-going concern opinion (UNGC). Sebesar 7,1% atau setara dengan 

2 perusahaan sampel memperoleh unqulified going concern opinion (UGC) mulai 

tahun 2007-2009 yaitu PT Bank Mutiara Tbk atau yang sebelumnya bernama 

Bank Century dan PT. Bank Eksekutif dan sisanya atau sebesar 92.9% menerima 

unqulified non-going concern opinion (UNGC). Kedua bank ini masuk ke dalam 

kategori perusahaan yang terancam bangkrut ketika diprediksi menggunakan 

Zmijewski model, Revised Altman II model, dan Springate model. Kedua bank ini 

memiliki working capital yang sangat rendah, mengalami kerugian yang cukup 

besar (nilai laba ditahan dan EBIT negatif), bahkan PT. Bank Mutiara,Tbk 
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memiliki nilai yang negatif untuk nilai buku ekuitas pada tahun 2008.  Kedua 

bank ini memiliki nilai x-score,z”-score dan s-score  yang paling rendah. 

Tabel 4.6 
Analisis Deskriptif Data Berdasarkan Opini Audit  

Unqualified Going Concern 
 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation 

OGC 6 1 1 1.00 .000 

X-SCORE 6 -179.56 59.51 -16.7537 82.69845 

Z”-SCORE 6 -148.14 -.47 -31.7466 58.80406 

S-SCORE 6 -39.94 .87 -6.6654 16.30885 

Valid N 

(listwise) 
6 

    

 

Tabel 4.7 
Analisis Deskriptif Data Berdasarkan Opini Audit 

 Unqualified Non- Going Concern 

 
 

N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
OGC 78 0 0 .00 .000 

X-SCORE 78 .51300 5.74862 5.180740 .77741696 

Z”-SCORE 78 -3.09920 1.66404 .2548558 .80461765 

S-SCORE 78 -.43260 .31528 .0998899 .13500193 
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Jika membandingkan data yang ada pada tabel 4.6 dan tabel 4.7 terlihat bahwa 

rata-rata x-score atau nilai dari prediksi dengan menggunakan model zmijewski 

pada kategori data yang termasuk unqualified going concern  jauh lebih rendah 

dibandingkan dengan yang masuk dalam kategori data unqualified non going 

concern. Pada tabel 4.6 diketahui bahwa rata-rata x-score untuk kategori 

unqualified going concern  adalah -16,7537 dengan standar deviasi 82,69845, 

sedangkan untuk kategori unqualified non going concern diketahui nilai rata-rata 

sebesar 5,74862 dengan standar deviasi 5,1807407. Nilai maksimum untuk 

kategori unqualified going concern adalah sebesar  yang dimiliki oleh PT. Bank 

Mutiara pada tahun 2009. Nilai yang begitu besar itu terjadi setelah bank ini 

mendapat suntikan dana dari pemerintah sehinggan terselamatkan dan 

melanjutkan operasionalnya kembali. Nilai minimum untuk kategori ini adalah  

-179,56 yang dimiliki oleh  PT. Bank Mutiara,Tbk  pada tahun 2008 yaitu pada 

saat bank ini tersangkut kasus dan dinyatakan sebagai bank gagal.  Sedangkan 

nilai maksimum untuk kategori  unqualified non going concern adalah 5,74862 

yang dimiliki oleh PT. Artha Graha,Tbk pada tahun 2009 dan nilai minimum 

sebesar 0.51300 yang dimiliki oleh PT. Bank Ekonomi Raharja,Tbk pada tahun 

2009. Nilai minimum dan maksimum x-score pada kategori ini  berada diatas 0,5 

yakni berada dalam kondisi aman dari ancaman kebangkrutan. 

Valid N 

(listwise) 
78 
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Sedangkan selisih rata-rata z”-score pada kategori data yang termasuk 

unqualified going concern  dan  yang masuk dalam kategori data unqualified non 

going concern ternyata juga cukup besar. Pada tabel 4.6 diketahui bahwa rata-rata 

z”-score untuk kategori unqualified going concern  adalah -31,7466 dengan 

standar deviasi 58,8046 dan  untuk kategori unqualified non going concern 

diketahui nilai rata-rata sebesar 0,2548558 dengan standar deviasi 0,80461765. 

Nilai maksimum untuk kategori unqualified going concern adalah sebesar -0,47 

yang dimiliki oleh PT. Bank Mutiara pada tahun 2007 saat bank ini mulai 

menunjukkan tanda-tanda kebangkrutan dan nilai minimum untuk kategori ini 

adalah -148.14 yang dimiliki oleh  PT. Bank Mutiara,Tbk  pada tahun 2008 yaitu 

pada saat bank ini tersangkut kasus dan dinyatakan sebagai bank gagal oleh 

BAPEPAM dan hal ini menandakan adanya kesamaan prediksi untuk zmijewski 

model dan Revised Altman II model dalam hal memprediksi bank yang paling 

mendekati kebangkrutan atau bahkan bisa dinyatakan telah mengalami 

kebangkrutan. Sedangkan nilai maksimum untuk kategori  unqualified non going 

concern adalah 1.66404 yang dimiliki oleh PT. Bank Capital Indonesia,Tbk pada 

tahun 2008 dan nilai minimum sebesar -3.09920 yang dimiliki oleh PT. Bank 

CIMB Niaga pada tahun 2007. Nilai maksimum yang dihasilkan dalam kategori 

ini masih tergolong dalam grey area karena nilainya diantara 2,6-1,1 sehingga 

dapat dikatakan bahwa bank ini harus senantiasa waspada terutama terkait dengan 

likuiditas yang menjadi fokus utama perbankan. Sedangkan nilai minimum dari 

kategori ini justru berada dalam kondisi beresiko tinggi mengalami kebangkrutan 

karena nilainya dibawah 1,1. Meskipun demikian bank ini tetap beroperasi dan 
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mendapatkan unqualified non-going concern opinion dan pada tahun berikutnya 

terbukti x-score-nya mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi 0, 109. 

Pada model prediksi menggunakan Springate, s-score menunjukkan selisih 

rata-rata pada kategori data yang termasuk unqualified going concern  dan  yang 

masuk dalam kategori data unqualified non going concern ternyata juga cukup 

besar. Pada tabel 4.6 diketahui bahwa rata-rata s-score untuk kategori unqualified 

going concern  adalah -6,6654 dengan standar deviasi 16,30885 dan  untuk 

kategori unqualified non going concern diketahui nilai rata-rata sebesar 

0,0998899 dengan standar deviasi 0,13500193. Nilai maksimum untuk kategori 

unqualified going concern adalah sebesar 0,87 yang dimiliki oleh PT. Bank 

Mutiara pada tahun 2009 saat bank ini mulai melakukan tahapan pemulihan dan 

mendapat suntikan dana dari pemerintah sehingga terselamatkan dan melanjutkan 

operasionalnya kembali sehingga wajar jika nilai s-score-nya diatas 0,862  dan 

selanjutnya nilai minimum untuk kategori ini adalah -39.942 yang dimiliki oleh  

PT. Bank Mutiara,Tbk  pada tahun 2008 yaitu pada saat bank ini tersangkut kasus 

dan dinyatakan sebagai bank gagal oleh BAPEPAM dan hal ini menandakan 

adanya kesamaan prediksi dengan zmijewski model dan Revised Altman II model 

dalam hal memprediksi bank yang paling mendekati kebangkrutan atau bahkan 

bisa dinyatakan telah mengalami kebangkrutan. Sedangkan nilai maksimum untuk 

kategori  unqualified non going concern adalah 0.31528 yang dimiliki oleh PT. 

Bank Tabungan Negara Nasional,Tbk pada tahun 2007 pada tahun 2008 dan nilai 

minimum sebesar -0,43260 yang dimiliki oleh PT. Bank CIMB Niaga pada tahun 

2007. Nilai maksimum dan minimum yang dihasilkan dalam kategori ini berada di 
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bawah 0,862 yang menjadi cut-off dalam springate model namun sayangnya 

model ini tidak membuat range untuk perusahaan yang hanya rawan mengalami 

kebangkrutan dengan yang memang beresiko tinggi dan dipertanyakan 

kelangsungan hidupnya. Nilai maksimum s-score justru mengalami penurunan 

pada tahun berikunya sedangkan nilai minimum s-score mengalami kenaikan 

pada tahun berikutnya sehingga opini wajar tanpa pengecualian yang diberikan 

tanpa modifikasi going concern dianggap masih dalam batas kewajaran. 

Tabel 4.8 

Distribusi Berdasarkan Variabel –variabel dalam Zmijewski Model 

  ROA Rasio Utang Rasio Lancar 

  + - + - + - 

2007 27 0 28 0 28 0 

2008 26 2 28 0 28 0 

2009 27 1 28 0 28 0 

   

   

 
Tabel 4.9 

Distribusi Berdasarkan Variabel-variabel dalam model Revised Altman II 

  

Working 

Capital 

Total 

Aset 

Laba 

Ditahan EBIT 

Nilai 

Buku 

Ekuitas 

Total 

Kewajiban

  + - + - + - + - + - + - 

2007 11 17 28 0 23 5 27 1 28 0 28 0
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2008 12 16 28 0 23 5 25 3 27 1 28 0

2009 15 13 28 0 22 6 27 1 28 1 28 0

 
Tabel 4.10 

 
Distribusi Berdasarkan Variabel-variabel dalam Model Springate 

 

  

Working 

Capital 

Total 

Aset NPBIT NPBT 

Kewajiban 

Lancar 

Sales 

(Revenue)

  + - + - + - + - + - + - 

2007 11 17 28 0 27 1 28 0 28 0 28 0

2008 12 16 28 0 25 3 26 2 28 0 28 0

2009 15 13 28 0 27 1 27 1 28 0 28 0

 

Jika ditinjau dari variabel-variabel yang menyusun 3 model prediksi 

kebangkrutan maka ada beberapa variabel yang mempunyai bagian yang cukup 

besar dalam menentukan baik itu x-score, z”-score, maupun s-score. Jika ditinjau 

dari variabel-variabel yang menyun x-score maka dapat terlihat bahwa nilai ROA 

(Return On Asset) terbagi menjadi 2 kelompok yaitu perusahaan yang memiliki 

ROA positif dan negatif. Nilai  ROA negatif terjadi karena nilai laba bersih yang 

negatif. Pendapatan yang diperoleh perusahaan ternyata belum mampu menutup 

beban yang terjadi selama periode tersebut. Selain itu menurut Santoso (1996) 

dalam Mulyaningrum (2008:13) mengatakan bahwa ROA menunjukkan 

kemampuan bank untuk menghasilkan income dari setiap unit aset yang dimiliki. 

ROA merupakan indikator profitabilitas dalam hubungannya dengan aset 
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perusahaan. Rasio ini merupakan pengukuran yang baik untuk membandingkan 

kinerja antar perusahaan karena independen dari keputusan pembiayaan (Boynton 

et.al:2003). Sedangkan untuk variabel rasio utang dan rasio lancar nilainya positif 

untuk semua perusahaan sampel. Hal ini menandakan bahwa likuiditas dan 

solvabilitas perusahaan sampel berada dalam keadaan baik. Ketika perusahaan 

berada dalam tingkat likuiditas yang baik maka perusahaan memiliki kemampuan 

untuk memenuhi semua kewajibannya yang sudah jatuh tempo pada periode 

tersebut (Keown,et.al.:1999). Pada perusahaan perbankan likuiditas menjadi hal 

yang sangat penting karena bank karena bank sebagai financial intermediary 

memang diharuskan memiliki bank harus memiliki dana dari pihak ke-3 dengan 

jumlah yang cukup besar  dan dana tersebut masuk ke dalam hutang lancar 

sehingga bank harus memiliki likuiditas yang baik agar mampu memenuhi 

pelunasan hutang lancarnya. Rasio hutang merupakan indikator solvabilitas yaitu 

kemampuan perusahaan melunasi semua hutangnya baik itu jangka panjang 

maupun jangka panjang. 

Selanjutnya, meninjau pada variabel-variabel yang menyusun model prediksi 

kebangkrutan Revised Altman II terlihat bahwa nilai working capital perusahaan 

sampel sebagian besar bernilai negatif. Hal ini wajar terjadi pada industri 

perbankan karena sebagai financial intermediary dengan modal sendiri yang rata-

rata di bawah 10%, bank harus memiliki dana dana pihak ke-3 dengan jumlah 

yang cukup besar (termasuk hutang lancar) sementara untuk memaksimalkan 

penggunaan dana tersebut bank harus menyalurkan ke dalam instrumen yang 

paling optimum yaitu kredit (non aktiva lancar). Working capital nantinya akan 
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dibandingkan dengan total aset untuk kemudan menjadi indikator likuiditas 

dengan  dapat langsung dihubungkan dengan indikasi-indikasi terjadinya 

kebangkrutan yang terkait dengan likuiditas seperti indikator-indikator internal 

yaitu ketidakcukupan kas, utang dagang membengkak, utilisasi modal (harta 

kekayaan) menurun, penambahan utang yang tak terkendali dan beberapa 

indikator lainnya. Selanjutnya meninjau nilai laba ditahan yaitu terda 5 

perusahaan pada tahun 2007 dan 2008 dan 6 perusahaan pada tahun 2008 yang 

memiliki nilai laba ditahan negatif. Pada model Revised Altman II  laba ditahan 

akan dibandingkan dengan total aset dan menjadi indikator yang  mewakili 

profitabilitas yaitu rasio yang mendeteksi kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan ditinjau dari kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh keuntungan, ditinjau dari kemampuan perusahaan yang bersangkutan 

dalam memperoleh laba dibandingkan dengan kecepatan perputaran operating 

assets sebagai ukuran efisiensi usaha (Adnan dan Taufiq :2001). Dibandingkan 

menggunakan ROA proksi ini lebih akurat dalam memprediksi kebangkrutan 

karena ROA hanya mempertimbangkan faktor total assets dalam menghasilkan 

keuntungan. Saat nilai laba ditahan/total aset menunjukkan negatif maka 

perusahaan memiliki ketergantungan yang sangat besar terhadap pendanaan dari 

pihak eksternal dalam kegiatan operasi perusahaan (Prasetyo:2010). Indikator 

profitabilitas lainnya dalam model prediksi Revised Altman II  adalah EBIT/Total 

Assets. Pada data yang ditunjukkan pada tabel 4.9 terdapat 1 perusahaan pada 

tahun 2007 dan 2009 serta 3 perusahaan pada tahun 2008  yang memiliki nilai 

EBIT  negatif.  Saat EBIT/Total Assets menunjukkan angka yang semakin besar 
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hal ini menandakan   bahwa kinerja yang baik dari perusahaan yaitu semakin 

efektifnya perusahaan dalam menggunakan sumber dayanya untuk menghasilkan 

laba. Selanjutnya jika meninjau pada variabel nilai buku ekuitas maka terlihat 

bahwa ada 1 perusahaan yang pada tahun 2008 dan 2009 memiliki nilai buku 

ekuitas yang negatif yaitu PT. Bank Mutiara, Tbk pada tahun 2008 dan PT. Bank 

Ekeskutif, Tbk pada tahun 2009. Nilai buku ekuitas ini akan dibandingkan dengan 

nilai buku kewajiban dan akan menjadi indikator solvabilitas atau kemampuan 

perusahaan dalam menjamin seluruh hutang-hutangnya.  

Sedangkan untuk variabel-variabel yang ada pada model springate tidak jauh 

pada model springate digunakan pula variabel NPBT (Net Profitt Before Interest 

and Tax)  yang akan dibandingkan dengan kewajiban lancar yang digunakan 

sebagai indikator solvabilitas. Pada tahun 2007 semua nilai NPBT  positif dan 

serta ada 2 perusahaan untuk tahun 2008 dan 1 perusahaan untuk tahun 2009 yang 

memiliki nilai NPBT negatif. Selain itu, model springate menggunakan variabel 

sales dan dalam penelitian ini (mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnnya) 

sales dikonversikan menjadi revenue. Nilai revenue selama periode penelitian 

konsisten pada nilai yang positif. Variabel ini nantinya akan dibandingkan dengan 

total aset dan digunakan untuk mengukur profitabilitas. Namun, terdapat 

kemungkinan variabel ini akan menimbulkan bias karena tidak sesuai dengan 

karakteristik perusahaan sampel. 

4.2 Hasil Pengujian Hipotesis 

Pengujian terhadap hipotesis bertujuan untuk membuktikan apakah variable 

model prediksi kebangkrutan yaitu Zmijewski model, Revised Altman II model, 
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dan Springate model . Karena pada penelitian ini variabel terikatnya 

menggunakan skala nominal dan variabel bebasnya menggunakan skala rasio, 

maka pengujian terhadap hipotesis menggunakan uji regresi logistik dengan α = 

5%. Teknik ini tidak memerlukan uji normalitas dan uji asumsi klasik pada 

variabel bebasnya (Ghozali,2006). Tahapan dalam pengujian dengan 

menggunakan uji regresi logistik dapat dijelaskan sebagai berikut: 

4.2.1 Menilai Kelayakan Model Regresi 

Kelayakan model regresi dinilai  dengan menggunakan Hosmer and 

Lemeshow’s Goodness of Fit Test. Model ini digunakan untuk menguji hipotesis 

nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak ada perbedaan 

model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit) (Gozhali, 2006). Hasil 

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

ditunjukkan pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.11 

Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test 

 Chi-square Df Sig. 

Zmijewski model 6.838 8 0.554 

Revised Altman II model 1,626 8 0.990 

Springate model 7,948 8 0.439 

 

Pada tabel 4.11 diketahui bahwa nilai Hosmer and Lemeshow’s untuk model 

Zmijewski adalah 6.838 dengan signifikansi 0.554. Hal ini menunjukkan bahwa 

model ini dapat dikatakan fit dan mampu memprediksi nilai observasinya karena 
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nilai signifikansinya diatas 0,05. Begitupun dengan model Revised Altman II yang 

memiliki nilai Hosmer and Lemeshow’s 1,626 dengan signifikansi 0,990 yang 

juga diatas 0,05 dan model Springate yang memiliki nilai Hosmer and 

Lemeshow’s dengan signifikansi 0,439.  

4.2.2 Menilai Model Fit 

Pada penelitian ini model fit dapat diuji dengan menggunakan overall fit 

model  yaitu dengan membandingkan nilai antara -2 Log Likehood (-2LL) pada 

awal (block number = 0) dengan nilai -2 Log Likehood (-2LL) pada akhir (block 

number = 1). Jika nilai -2LL pada block number = 1 lebih besar daripada yang ada 

pada block number = 0 maka dapat dikatakan model regresi tersbut baik. Penilaian 

model fit dijelaskan dalam tabel berikut: 

Tabel 4.12 

Perbandingan Nilai -2LL Awal dengan Nilai -2LL Akhir 

 

 -2LL awal 

(block)=0)  

-2LL 

(block =1) 

Zmijewski model 48,391 40,468 

Revised Altman II model 48,391 22,451 

Springate model 48,391 35,998 

  

Berdasarkan data yang ditunjukkan pada tabel 4.12 maka model regresi untuk 

ketiga model prediksi kebangkrutan dapat dikatakan baik karena ketiganya 

memiliki nilai -2LL awal yang lebih besar daripada -2LL akhir.  
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4.2.3 Menilai koefisien determinasi (R2) 

Nilai koefisien determinasi pada model regresi logistik dapat diketahui 

melalui nilai Nagelkerke R Square. Nilai Nagelkerke R Square dapat 

diinterpretasikan seperti nilai R Square pada regresi berganda. Hasil perhitungan 

ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

 Tabel 4.13 

Nagelkerke R Square 

 

 -2 Log Likehood 

(block=1) 

Cox & Snell 

R Square 

Nagelkerke 

R Square 

Zmijewski model 40,468 0,032 0,080 

Revised Altman II model 22,451 0,219 0,545 

Springate model 35,998 0,082 0,205 

 

Jika ditinjau melalui nilai Nagelkerke R Square maka Zmijewski model yang 

memiliki nilai R2 sebesar 0,08 yang menandakan bahwa model ini hanya mampu 

menjelaskan variabel terikat dengan sangat terbatas yaitu sebesar 8% dan sisanya 

dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian. Sedangkan Revised 

Altman II model  memiliki nilai R2 sebesar 0,545 yang artinya model ini mampu 

menjelaskan variabel terikat sebesar 54,5% dan sisanya dijelaskan oleh variabel-

variabel lain diluar penelitian ini. Untuk nilai R2 Springate model  adalah sebesar 

0,205 yang menandakan bahwa model ini mampu menjelaskan variabel terikat 

sebesar 20,5% dan sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar penelitian 

ini.  
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Melalui hasil pengamatan R2 pada  masing-masing model prediksi 

kebangkrutan yang digunakan dalam penelitian ini terlihat bahwa model Revised 

Altman II  paling baik dalam menjelaskan variabel terikat yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu opini audit dengan modifikasi going concern. Selanjutnya 

model Springate menempati posisi kedua dan Zmijewski menempati posisi 

terakhir. 

 4.2.4 Estimasi Parameter dan Interpretasinya 

Estimasi parameter akan dilihat melalui koefisen regresi yang terbentuk untuk 

setiap model prediksi kebangkrutan yang digunakan dalam penelitian ini. 

Pengujian hipotesis nantinya juga dapat dilakukan melalui nilai signifikansi setiap 

model dan kemudian dibandingkan dengan tingkat signifikansi yang telah 

ditentukan yaitu sebesar 0,05 atau 5%. Berikut adalah rincian dari koefisen regresi 

masing-masing model prediksi kebangkrutan yang digunakan dalam penelitian ini 

sekaligus dengan nilai signifikansinya. 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Koefisien Regresi Logistik 

 Constant B Sig. Keterangan

Zmijewski model -2,580 

(Sig=0,000) 

-0,020 0,108 Tidak 

Signifikan 

Revised Altman II model -3,633 

(Sig =0,000) 

-1.641 0,009 Signifikan 

Springate model -2,586 

(Sig=0,000) 

-3,354 0,167 Tidak 

Signifikan 
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Dari hasil yang ditunjukkan pada tabel 4.14 maka hasil pengujian 

terhadap koefisien regresi menghasilkan model sebagai berikut: 

(1) Ln GC  = -2,569-0,020X1  (untuk Zmijewski Model) 
                  1-GC 
 

(2)  Ln GC  = -3,633-1,641X2  (untuk Revised Altman II Model) 
                  1-GC 
 

(3) Ln GC  = -2,586-0,167X3  (untuk Springate Model) 
                  1-GC 

 
Model regresi yang terbentuk di atas akan menjelaskan hasil pengujian 

terhadap hipotesis berikut ini: 

a. H1: Penggunaan Model Revised Altman II (Z”-score) merupakan metode 

yang paling baik dalam memprediksi kebangkrutan terkait ketepatan 

opini audit modifikasi going concern pada industri perbankan yang 

terdaftar di BEI jika dibandingkan model Zmijewski dan model Springate 

      Variabel Revised Altman II  menunjukkan koefisien regresi negatif sebesar 

1,641 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,009 yang lebih besar dari 0,05. 

Arah pengujian yang bernilai negatif menunjukkan bahwa semakin besar nilai 

z”-score  maka semakin kecil kemungkinan perusahaan memperoleh opini 

audit dengan modifikasi going concern. Hal ini telah sesuai dengan hasil 

pengujian yang diharapkan. Jika membandingkan dengan koefisien regresi dan 

signifikansi dari 2 model yang lain yaitu model Zmijewski yang koefisien 

regresinya negatif sebesar 0,020 dengan signifikansi 0,108 (lebih besar dari 

0,05) dan model Springate yang menunjukkan koefisien regresi negatif sebesar 

3,354 dengan signifikansi 0,167 (lebih besar dari 0,05) membutikan bahwa 
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Revised Altman II merupakan model yang terbaik untuk memprediksi 

kebangkrutan terkait ketepatan opini audit modifikasi going concern pada 

industri perbankan yang terdaftar di BEI.  

b. H2: Penggunaan model Springate merupakan metode yang paling baik 

kedua setelah model Altman dalam memprediksi kebangkrutan terkait 

ketepatan opini audit modifikasi going concern pada industri perbankan 

yang terdaftar di BEI jika dibandingkan dengan model Revised Altman II 

dan model Zmijewski 

     Berdasarkan tabel 4.14 maka diketahui bahwa koefisen regresi variabel 

Springate adalah negatif sebesar 3,354 dan signifikan pada nilai 0,167. 

Meskipun arah pengujian telah sesuai dengan yang diharapkan namun karena 

nilai signifikansi lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditentukan yaitu 

sebesar 0,05 maka H2 dinyatakan tidak dapat dibuktikan oleh fakta empiris 

dalam penelitian ini sehingga H2 tidak dapat diterima. Hal ini berarti model 

Springate tidak mempengaruhi atau tidak berhubungan dengan ketepatan opini 

audit modifikasi going concern. 

c. H3: Penggunaan model Zmijewski merupakan metode terburuk dalam  

dalam memprediksi kebangkrutan terkait ketepatan opini audit 

modifikasi going concern concern pada industri perbankan yang 

terdaftar di BEI jika dibandingkan dengan model Revised Altman II dan 

model Springate 

      Berdasarkan hasil uji regresi logistik yang ditunjukkan pada tabel 4.14, 

model Zmijewski memiliki koefisien regresi negatif sebesar  0,021 dengan nilai 
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signifikansi 0,109. Meskipun arah pengujian telah sesuai dengan yang 

diharapkan namun karena model ini signifikan dengan nilai diatas 0,05 maka 

hal ini berarti hipotesis H2 tidak mampu didukung oleh fakta empiris dan tidak 

bisa diterima sehingga  dapat disimpulkan bahwa model Zmijewski tidak 

mempengaruhi atau tidak berhubungan dengan ketepatan opini audit 

modifikasi going concern.  

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.3.1 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis 1 

  Berdasarkan hasil uji H1 maka berhasil dibuktikan bahwa model Revised 

Altman II  merupakan model terbaik yang dapat mempengaruhi ketepatan opini 

audit modifikasi going concern. Hasil ini mendukung penelitian Adnan dan 

Taufik (2001) yang menyatakan bahwa metode Altman dapat diimplementasikan 

dalam memprediksi kemungkinan terjadinya likuidasi pada lembaga perbankan. 

Banyaknya perusahaan yang mempunyai nilai z”-score dibawah 1,1 namun tetap 

beroperasi bukan berarti penggunaan alat prediksi potensi kebangkrutan Altman 

z”-score tidak cocok digunakan di Indonesia tetapi karena adanya kebijakan dari 

pihak pemerintah dalam melikuidasi atau menutup suatu bank (Nugraheni:2005). 

Selama ini Indonesia menggunakan CAMEL sebagai alat ukur kinerja perusahaan 

perbankan,  Bank Indonesia (BI)  menggunakan rasio CAMEL untuk menentukan 

tingkat kesehatan bank umum seperti tertuang dalam Surat keputusan Direksi BI 

nomor 26/23/Kep/Dir tanggal 29 Mei 1993 tentang tata cara Penilaian Tingkat 

kesehatan Bank dan surat Edaran Gubernur BI nomor 26/5/BPPP, tanggal 29 Mei 

1993 tentang Tata cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan diperbarui 
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lagi dengan Surat keputusan Direksi Bank Indonesia no. 30/11/KEP/DIR tanggal 

30 April 1997 tentang Tatacara penilaian tingkat kesehatan bank umum 

(Surifah:2002). Oleh karena itu, pada penelitian selanjunya lebih baik jika 

digunakan pula rasio CAMEL  untuk mendukung  penelitian yang terkait dengan 

pengaruh model prediksi kebangkrutan terhadap hubungan ketepatan opini audit 

modifikasi going concern. Banyaknya nilai z”-score dibawah 1,1 namun 

perusahaan tetap mendapat opini unqulified non-going concern opinion juga 

disebabkan karena nilai working capital  negatif dari bank-bank tersebut yang 

masih dianggap sebagai suatu yang wajar karena bank merupakan lembaga 

financial intermediary yang mempunyai modal sendiri rata-rata dibawah 10% dan 

menghimpun dana dari pihak ke-3 cukup besar sehingga tak jarang nilai 

kewajiban lancarnya lebih besar dari aset lancarnya. Penelitian ini juga konsisten 

dengan penelitian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mutchler (1985), 

Dopuch et al., (1987) Peel (1989), Mc Keown et al., (1991), dan Citron dan 

Taffler (1992), dimana hasilnya menunjukkan bahwa opini audit going concern 

lebih banyak diberikan kepada klien yang memiliki nilai prediksi z-score yang 

rendah hanya saja penelitian kali ini yang digunakan adalah z”-score karena 

menyesuaikan dengan objek penelitian yang merupakan sektor non-manufaktur. 

Selain itu, pilihan auditor untuk tetap memberikan opini unqulified non-going 

concern pada bank yang nilai z”-score-nya kurang dari 1,1 adalah karena adanya 

kemungkinan bahwa auditor yakin bahwa klien akan memperbaiki  auditor merasa 

yakin terhadap upaya perusahaan klien untuk memperbaiki perputaran dan kinerja 

perusahaannya di masa yang akan datang dengan menerapkan rencana-rencana 
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seperti restrukturisasi hutang, rencana rekonsktruksi  (Mutchler 1986; Barnes dan 

Huan 1993) dalam Fanny dan Saputra (2005:7), auditor segan mengeluarkan opini 

audit dengan modifikasi going concern karena auditor khawatir dengan 

memberikan opini audit going concern  maka  ia akan kehilangan kliennya(Kida 

1980;Barnes dan Huan 1993) dalam Fanny dan Saputra (2005:7). Hal ini juga 

selaras juga masih selaras dengan penelitian Supardi dan Mastuti (2003) dalam 

Setianingsih (2005:12) bahwa metode Altman sering digunakan untuk menilai 

terjadinya kebangkrutan pada lembaga perbankan khususnya lembaga perbankan 

yang go public  untuk dijadikan penguji kemungkinan terjadinya likuidasi. 

Namun, dalam pelaksanaan di Indonesia banyak kebijakan dari pemerintah dan 

banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga bank yang terlikuidasi, dinilai 

dengan metode Altman termasuk kategori bangkrut, kenyataanya masih 

menjalankan kegiatan operasi perbankan. 

 Hasil penelitian ini ternyata juga mendukung penelitian Carcello dan Neal 

(2000) dalam Ramadhany (2004:71) bahwa opini going concern yang diterima 

pada tahun sebelumnya mempengaruhi keputusan auditor untuk menerbitkan 

kembali opini audit going concern di tahun berikutnya. Hal ini trebukti bahwa PT 

Bank Mutiara,Tbk dan PT. Bank Eksekutif memperoleh opini audit unqualified 

going concern  selama periode penelitian. 

4.3.2 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis 2 

Berdasarkan hasil uji regresi terhadap hipotesis H2 maka diperoleh fakta 

bahwa model springate tidak berpengaruh terhadap ketepatan opini audit 

modifikasi going concern. Berbeda dengan penelitian sebelum-sebelumnya yang 
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menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang menghasilkan hasil bahwa 

model Springate merupakan model terbaik kedua setelah Altman yang dapat 

digunakan dalam memprediksi kebangkrutan dan mempengaruhi ketepatan opini 

audit going concern. Penelitian-penelitian yang menemukan hal tersebut antara 

lain penelitian Fanny dan Saputra (2005) ,Santosa dan Wedari  (2007),serta 

Pratama dan Badera (2009).  

Arah pengujian yang dhasilkan oleh model ini sebenarnya telah sesuai dengan 

yang diharapkan namun nilai signifikansi yang melebihi tingkat yang telah 

ditetapkan bahwa model ini tidak berpengaruh terhadap ketepatan opini audit 

going concern jika diterapkan pada perusahaan perbankan. Hal ini menimbulkan 

asumsi bahwa rasio D model Springate yang berkaitan dengan perputaran asset  

dianggap kurang tepat dan akan bisa jika digunakan untuk seluruh jenis 

perusahaan. Rasio ini hanya cocok jika digunakan untuk perusahaan manufaktur 

dan akan bisa jika digunakan untuk perusahaan jenis lainnya (Charles W., 2008) 

pada Prasetyo (2010:25).  

4.3.3 Pembahasan hasil Uji Hipotesis 3 

Berdasarkan hasil uji regresi yang telah dilakukan sebelumnya ternyata 

diperoleh hasil bahwa model Zmijewski tidak berpengaruh pada ketepatan opini 

audit going concern. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Santosa 

dan Wedari (2007) yang juga menemui hasil yang sama pada penelitiannya yang 

memakai sampel perusahaan manufaktur. Sedangkan Fanny dan Saputra (2005) 

serta Pratama dan Badera (2009) menemukan  bahwa model zmijewski merupakan  

memberikan performance terburuk dalam prediksi kebangkrutan. Namun disisi 
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lain dijelaskan dalam penelitian Krishnan dan Krishnan (1996) dan Carcello dan 

Neal (200) dalam Ramadhany (2004:71) ditemukan bahwa auditor lebih 

cenderung mengeluarkan opini going concern ketika kemungkinan kebangkrutan 

adalah diatas 28% dengan menggunakan model probit Zmijewski (1984) dalam 

Ramadhany (2004:71). Hasil signifikansi lebih dari 0,05 yang dihasilkan 

Zmijewski dalam penelitian ini menimbulkan asumsi bahwa variabel-variabel 

dalam penelitian ini masih belum dapat menilai indikasi kebangkrutan secara 

akurat sehingga diharapkan kedepannya dapat dikembangkan dan disesuaikan 

dengan karakteristik perusahaan. 
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BAB V 

KESIMPULAN 
 
 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menyajikan bukti empiris terkait 

dengan pengaruh model prediksi kebangkrutan yang dalam hal ini adalah 

Zmijewski model, Revised Altman II model dan Springate model terhadap 

ketepatan opini audit dengan modifikasi.  Berdasarkan uraian yang telah 

dijelaskan sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengujian dengan menggunakan regresi logistik menemukan bahwa Model 

prediksi kebangkrutan Revised Altman II  merupakan model prediksi terbaik 

dalam memprediksi kebangkrutan pada perusahaan perbankan yang terdaftar 

di BEI. Model ini merupakan model terbaik jika dibandingkan dengan model 

Zmijewski dan model Springate. 

2.  Pengujian dengan regresi logistik menemukan bahwa hanya model Revised 

Altman II yang mempengaruhi opini audit dengan modifikasi going concern. 

Sedangkan model Zmijewski dan model Springate tidak berpengaruh terhadap 

ketepatan opini audit modifikasi going concern yang diterapkan pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. 

3. Analisa deskriptif menemukan bahwa sebagian besar bank tetap menerima 

opini audit unqualified non going concern meskipun sebagian besar nilai z”-

score perusahaan-perusahaan ini masuk dalam kategori beresiko tinggi 

mengalami kebangkrutan atau bahkan dapat dikatakan bangkrut. Bank-bank 
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ini tetap beroperasi meskipun nilai z”-score-nya dibawah 1,1 dikarenakan 

nilai working capital negatif pada industri perbankan merupakan suatu hal 

yang wajar mengingat fungsi bank sebagai financial intermediary yang 

menghimpun dana pihak ke-3 dengan nilai yang cukup besar sehingga 

kewajiban lancar menjadi semakin besar. 

4. Meskipun model prediksi Revised Altman II  dapat digunakan untuk 

memprediski kebangkrutan lembaga perbankan namun dalam belum 

diterapkan di Indonesia. Indonesia saat ini masih memakai rasio CAMEL 

dalam menilai kinerja perbankan di Indonesia. Oleh karena itu, sebagian 

besar lembaga perbankan yang menjadi sampel dalam penelitian ini 

memperoleh opini audit unqualified non-going concern meskipun nilai z”-

score dibawah batas 1,1 

5. Model prediksi kebangkrutan Springate tidak berpengaruh pada ketepatan 

opini audit going concern pada lembaga perbankan yang digunakan sebagai 

sampel karena diasumsikan terdapat variabel yang tidak sesuai dengan 

karakteristik lembaga perbankan yaitu variabel perputaran aset yang 

menggunakan prediktor penjualan. 

6. Model prediksi kebangkrutan Zmijewski tidak berpengaruh pada ketepatan 

opini audit going concern pada lembaga perbankan yang digunakan sebagai 

sampel karena diasumsikan adanya kemungkinan bahwa variabel-variabel 

dalam model ini masih terlalu umum sehingga kurang bisa mendeteksi secara 

detail. 
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5.2 Keterbatasan 

Adapun beberapa keterbatasan yang dtemui penulis selama penelitian ini, 

yakni antara lain : 

1. Penelitian ini hanya menguji 1 variabel bebas yaitu model prediksi 

kebangkrutan tanpa didukung variabel bebas lainnya. 

2. Penelitian ini tidak menggunakan rasio CAMEL yang selama ini digunakan 

dalam menilai kinerja perbankan di Indonesia sebagai pembanding. 

3.  Penelitian ini hanya menggunakan 3 model prediksi kebangkrutan sebagai 

tolak ukur. 

4. Penelitian ini hanya menggunakan 3 tahun sebagai periode penelitian. 

5. Jumlah sampel yang digunakan terlalu sedikit karena hanya menggunakan 

sampel perusahaan perbankan selama 3 tahun periode penelitian. 

6. Seluruh perusahaan yang dijadikan sample dalam penelitian ini merupakan 

perusahaan perbankan (28 bank). 

5.3 Rekomendasi 

      Berikut ini adalah rekomendasi yang dapat dilakukan untuk dapat 

mengembangkan penelitian ini, yakni antara lain: 

1. Menambahkan variabel independen lain yang dapat mendukung penelitian ini 

seperti misalnya ukuran perusahaan, skala auditor atau pertumbuhan 

perusahaan sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih memadai dan dapat 

menjelaskan hasil dengan lebih baik. 

2. Memperpanjang periode penelitian 
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3. Memperbanyak sampel penelitian dan memperluas populasi penelitian dari 

seluruh sektor perusahaan yang terdaftar di BEI dengan tetap membedakan 

sektor bank dan non-bank. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

LAMPIRAN 1 HASIL X-SCORE,Z”-SCORE,S-SCORE PERUSAHAAN 

SAMPEL 

Hasil X-score Perusahaan Perbankan Tahun 2007-2009 

No Nama Bank X-score 

      2007 2008 2009

1 PT. Bank Agroniaga Tbk. 5,255698 5,180938 5,030587

2 PT. Bank ICB Bumiputera Tbk 5,277215 5,238333 5,257007

3 Bank Capital Indonesia Tbk. 5,034715 5,049067 4,863997

4 Bank Ekonomi Raharja Tbk. 5,526101 5,186729 0,513004

5 Bank Central Asia Tbk. 5,561063 5,61152 5,600893

6 BNI (Persero) Tbk.  5,255448 5,376991 5,427387

7 Bank Nusantara Parahyangan Tbk. 5,388671 5,328269 5,30226

8 Bank Rakyat Indonesia Tbk 5,612337 5,646602 5,65194

9 Bank Mutiara Tbk.  5,316219 -179,561 59,50759

10 Bank Danamon Indonesia Tbk. 5,442162 5,381697 5,077437

11 Bank Eksekutif Internasional Tbk. 5,216385 4,945007 4,052497

12 Bank Kesawan Tbk  5,406516 5,366976 5,29567

13 Bank Mandiri (Persero) Tbk. 5,438283 5,498092 5,537944

14 Bank Bumi Artha Tbk.  4,818175 4,860376 4,939441

15 Bank CIMB Niaga Tbk.  5,428361 5,306221 5,379167
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16 Bank Internasional Indonesia Tbk 5,267846 5,348131 5,176068

17 Bank Permata Tbk  0,754152 5,399111 5,362807

18 Bank Swadesi Tbk.  5,228067 4,785029 5,03912

19 

Bank Tabungan Pensiunan Nasional 

Tbk. 5,652268 5,558157 5,539692

20 Bank Victoria International Tbk. 5,441219 5,281927 5,220404

21 Bank Mayapada Tbk.  4,67161 4,856415 5,057563

22 Bank Windu Kentjana Int'l Tbk. 4,975618 5,016872 5,193346

23 Bank Mega Tbk.  5,504786 5,505103 5,469274

24 Bank OCBC NISP Tbk 5,19986 5,270725 5,286835

25 Bank Pan Indonesia Tbk.  5,1164 5,13359 5,07008

26 Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk. 5,413205 5,486302 5,381359

27 Bank Bukopin,Tbk  5,578972 5,535663 5,494547

28 Bank Artha Graha,Tbk   5,402917 5,320872 5,748616

 

Hasil Z”-score Perusahaan Perbankan Tahun 2007-2009 

No Nama Bank Z"-score 

      2007 2008 2009 

1 PT. Bank Agroniaga Tbk. 0,313298 -0,21455 0,645846

2 PT. Bank ICB Bumiputera Tbk -0,31241 -0,03342 -0,24738

3 Bank Capital Indonesia Tbk. 1,307159 1,664039 1,259188

4 Bank Ekonomi Raharja Tbk. 0,26325 0,212117 0,856503
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5 Bank Central Asia Tbk. -1,04879 -0,48612 -0,4826

6 BNI (Persero) Tbk.  -1,01703 -0,62601 -0,48588

7 Bank Nusantara Parahyangan Tbk. 0,024845 0,318755 -0,82795

8 Bank Rakyat Indonesia Tbk -0,39822 0,592414 0,512269

9 Bank Mutiara Tbk.  -0,46991 -148,149 -37,1967

10 Bank Danamon Indonesia Tbk. 0,460601 0,460521 0,640248

11 Bank Eksekutif Internasional Tbk. -1,28553 -1,54083 -1,84734

12 Bank Kesawan Tbk  -0,44691 -0,15273 -0,09834

13 Bank Mandiri (Persero) Tbk. -1,28441 -0,96447 -0,87151

14 Bank Bumi Artha Tbk.  0,711111 1,180959 0,981016

15 Bank CIMB Niaga Tbk.  -3,09921 0,108757 0,377297

16 Bank Internasional Indonesia Tbk -0,06883 -0,02504 -0,43723

17 Bank Permata Tbk  0,04906 -0,29182 0,249383

18 Bank Swadesi Tbk.  0,478511 -0,0574 1,249825

19 

Bank Tabungan Pensiunan Nasional 

Tbk. 1,235975 0,922134 0,444815

20 Bank Victoria International Tbk. 0,493438 0,8262 0,620195

21 Bank Mayapada Tbk.  1,556052 1,184517 0,820735

22 Bank Windu Kentjana Int'l Tbk. -1,76314 0,017101 0,082608

23 Bank Mega Tbk.  0,216045 0,792535 0,671738

24 Bank OCBC NISP Tbk 0,827235 0,405186 0,864018

25 Bank Pan Indonesia Tbk.  1,621736 1,239533 1,342284
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26 Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk. 0,741109 0,576037 0,572418

27 Bank Bukopin,Tbk  0,848822 0,774133 0,732445

28 Bank Artha Graha,Tbk   -0,02446 0,262488 0,035275

 

Hasil S-score Perusahaan Perbankan Tahun 2007-2009 

No Nama Bank 

  

S-score 

  

2007 2008 2009 

1 PT. Bank Agroniaga Tbk. 0,092129 0,00496 0,139035

2 PT. Bank ICB Bumiputera Tbk -0,00542 0,032317 -0,00746

3 Bank Capital Indonesia Tbk. 0,244537 0,306113 0,219199

4 Bank Ekonomi Raharja Tbk. 0,083397 0,078657 0,311325

5 Bank Central Asia Tbk. -0,10292 -0,0129 -0,01652

6 BNI (Persero) Tbk.  -0,12859 -0,05895 -0,02556

7 Bank Nusantara Parahyangan Tbk. 0,039482 0,07582 -0,10156

8 Bank Rakyat Indonesia Tbk 0,044894 0,190357 0,159001

9 Bank Mutiara Tbk.  0,011046 -39,9421 0,874644

10 Bank Danamon Indonesia Tbk. 0,184019 0,151357 0,181351

11 Bank Eksekutif Internasional Tbk. -0,20054 -0,26195 -0,4739

12 Bank Kesawan Tbk  -0,02348 -0,00242 0,014905

13 Bank Mandiri (Persero) Tbk. -0,14741 -0,09307 -0,06847
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14 Bank Bumi Artha Tbk.  0,146305 0,213863 0,173356

15 Bank CIMB Niaga Tbk.  -0,43265 0,062038 0,120194

16 Bank Internasional Indonesia Tbk 0,014141 0,028392 -0,05512

17 Bank Permata Tbk  0,259198 0,036335 0,125721

18 Bank Swadesi Tbk.  0,093864 0,027133 0,265231

19 

Bank Tabungan Pensiunan Nasional 

Tbk. 0,315278 0,256763 0,153091

20 Bank Victoria International Tbk. 0,107739 0,156302 0,127103

21 Bank Mayapada Tbk.  0,282728 0,224216 0,168238

22 Bank Windu Kentjana Int'l Tbk. -0,21819 0,039235 0,055213

23 Bank Mega Tbk.  0,10429 0,309854 0,259811

24 Bank OCBC NISP Tbk 0,156725 0,082734 0,168679

25 Bank Pan Indonesia Tbk.  0,310716 0,229839 0,243313

26 Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk. 0,234576 0,200064 0,174179

27 Bank Bukopin,Tbk  0,154738 0,142555 0,127843

28 Bank Artha Graha,Tbk   0,153208 0,13517 0,098485
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LAMPIRAN 2 DISTRIBUSI OBSERVASI DAN RENTANG NILAI 

 

Distribusi Observasi Berdasarkan Opini Audit 

2007 2008 2009 Total 

UGC 2 7,1% 2 7,1% 2 7,1% 6 7,1% 

UNGC 26 92,9% 26 92,9% 26 92,9% 78 92,9% 

Total 28 100% 28 100% 28 100% 84 100% 

 

                  Distribusi Rentang Nilai  

Z"-score 

2007 2008 2009 

>2,60 0 0 0 

2,60-1,1 3 3 2 

<1,1 25 25 26 

Total 28 28 28 

 

           Distribusi Rentang Nilai X-

score 

2007 2008 2009 

>0,5 28 27 28 

<0,5 0 1 0 
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Total 28 28 28 

 

         Distribusi Rentang nilai S-score 

2007 2008 2009 

>0,862 0 0 1 

<0,862 28 28 27 

Total 28 28 28 

 

Distribusi Berdasarkan Variabel –variabel dalam Zmijewski Model 

  ROA Rasio Utang Rasio Lancar 

  + - + - + - 

2007 27 1 28 0 28 0 

2008 25 3 28 0 28 0 

2009 27 1 28 0 28 0 

 

 

Distribusi Berdasarkan Variabel-variabel dalam model Revised Altman II 

  

Working 

Capital Total Aset 

Laba 

Ditahan EBIT 

Nilai Buku 

Ekuitas 

Total 

Kewajiban 

  + - + - + - + - + - + - 

2007 11 17 28 0 23 5 27 1 28 0 28 0
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2008 12 16 28 0 23 5 25 3 27 1 28 0

2009 15 13 28 0 22 6 27 1 28 1 28 0

 

 

Distribusi Berdasarkan Variabel-variabel dalam Model Springate 

 

  

Working 

Capital Total Aset NPBIT NPBT 

Kewajiban 

Lancar 

Sales 

(Revenue)

  + - + - + - + - + - + - 

2007 11 17 28 0 27 1 28 0 28 0 28 0

2008 12 16 28 0 25 3 26 2 28 0 28 0

2009 15 13 28 0 27 1 27 1 28 0 28 0
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LAMPIRAN 3 ANALISIS DESKRIPTIF PERUSAHAAN SAMPEL 

 

Analisis Deskriptif Data Tahun 2007-2009 

 

Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

OGC 84 0 1 .07 .259

ZMIJEWSKI 84 -179.5600 59.5076 3.613994 21.0913782

ALTMAN 84 -148.1400 1.6640 -2.030961 16.6628854

SPRINGATE 84 -39.9420 .8746 -.383348 4.3717318

Valid N 

(listwise) 
84

    

 

 

Analisis Deskriptif Data Tahun 2007 

 

Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

OGC 28 .00 1.00 .0714 .26227 



115 

 

 

ZMIJEWSKI 28 .75 5.65 5.1494 .89180 

ALTMAN 28 -3.10 1.62 -.0025 1.06251 

SPRINGATE 28 -.43 .32 .0634 .17719 

Valid N 

(listwise) 
28

    

 

Analisis Deskriptif Data Tahun 2008 

 

Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

OGC 28 .00 1.00 .0714 .26227 

ZMIJEWSKI 28 -179.56 5.65 -1.3245 34.93165 

ALTMAN 28 -148.14 1.66 -5.0355 28.05466 

SPRINGATE 28 -39.94 .31 -1.3353 7.56727 

Valid N 

(listwise) 
28

    

 

 

 

 



116 

 

 

Analisis Deskriptif  Data Tahun 2009 

 

Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

OGC 28 .00 1.00 .0714 .26227 

ZMIJEWSKI 28 .51 59.51 7.0170 10.33095 

ALTMAN 28 -37.20 1.34 -1.0548 7.12128 

SPRINGATE 28 -.47 .87 .1218 .21333 

Valid N 

(listwise) 
28

    

 

 

Analisis Deskriptif Data Berdasarkan Opini Audit Unqualified Going Concern 

 

Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

OGC 6 1 1 1.00 .000 

Zmijewski 6 -179.56 59.51 -16.7537 82.69845 
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Altman 6 -148.14 -.47 -31.7466 58.80406 

Springate 6 -39.94 .87 -6.6654 16.30885 

Valid N 

(listwise) 
6

    

 

 

 

 

Analisis Deskriptif Data Berdasarkan Opini Audit Unqualified Non- Going 

Concern 

 

Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

OGC 78 0 0 .00 .000

ZMIJEWSKI 78 .51300 5.74862 5.1807407 .77741696

ALTMAN 78 -3.09920 1.66404 .2548558 .80461765

SPRINGATE 78 -.43260 .31528 .0998899 .13500193

Valid N 

(listwise) 
78
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LAMPIRAN 4 ANALISIS MODEL FIT 

Analisis Model Fit 

Zmijewski 

 

Iteration Historya,b,c 

Iteration 

-2 Log 

likelihood 

Coefficients

Constant 

Step 0 1 48.391 -1.714

2 43.525 -2.342

3 43.232 -2.545

4 43.230 -2.565

5 43.230 -2.565

a. Constant is included in the model. 

b. Initial -2 Log Likelihood: 43,230 

c. Estimation terminated at iteration 

number 5 because parameter estimates 

changed by less than ,001. 
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Iteration Historya,b,c,d 

Iteration 

-2 Log 

likelihood 

Coefficients 

Constant

ZMIJEWS

KI 

Step 1 1 46.370 -1.666 -.013 

2 40.872 -2.314 -.018 

3 40.473 -2.551 -.019 

4 40.468 -2.579 -.020 

5 40.468 -2.580 -.020 

a. Method: Enter   

b. Constant is included in the model.  

c. Initial -2 Log Likelihood: 43,230  

d. Estimation terminated at iteration number 5 

because parameter estimates changed by less than 

,001. 
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Revised Altman II 

 

Iteration Historya,b,c 

Iteration 

-2 Log 

likelihood 

Coefficients

Constant 

Step 0 1 48.391 -1.714 

2 43.525 -2.342 

3 43.232 -2.545 

4 43.230 -2.565 

5 43.230 -2.565 

a. Constant is included in the model. 

b. Initial -2 Log Likelihood: 43,230 

c. Estimation terminated at iteration 

number 5 because parameter estimates 

changed by less than ,001. 
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Iteration Historya,b,c,d 

Iteration 

-2 Log 

likelihood 

Coefficients 

Constant

ALTMA

N 

Step 1 1 41.626 -1.777 -.031 

2 33.608 -2.508 -.065 

3 30.525 -2.892 -.143 

4 29.484 -2.978 -.225 

5 24.798 -2.960 -.797 

6 22.607 -3.337 -1.462 

7 22.453 -3.593 -1.615 

8 22.451 -3.633 -1.641 

9 22.451 -3.633 -1.641 

a. Method: Enter   

b. Constant is included in the model.  

c. Initial -2 Log Likelihood: 43,230  

d. Estimation terminated at iteration number 9 

because parameter estimates changed by less than 

,001. 
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Springate 

 

Iteration Historya,b,c 

Iteration 

-2 Log 

likelihood 

Coefficients

Constant 

Step 0 1 48.391 -1.714 

2 43.525 -2.342 

3 43.232 -2.545 

4 43.230 -2.565 

5 43.230 -2.565 

a. Constant is included in the model. 

b. Initial -2 Log Likelihood: 43,230 

c. Estimation terminated at iteration 

number 5 because parameter estimates 

changed by less than ,001. 
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Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test 

 

Zmijewski Model 

 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 6.838 8 .554

 

 

Revised Altman II Models 

 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 1.626 8 .990

 

Springate Models 

 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 7.948 8 .439
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LAMPIRAN 5 KOEFISIEN DETERMINASI (R2) 

Koefisien Determinasi (R2) 

Zmijewski Models 

Model Summary 

Step 

-2 Log 

likelihood 

Cox & Snell 

R Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 40.468a .032 .080 

a. Estimation terminated at iteration number 5 

because parameter estimates changed by less than 

,001. 

 

Revised Altman II Models  

 

Model Summary 

Step 

-2 Log 

likelihood 

Cox & Snell 

R Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 22.451a .219 .545 
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Model Summary 

Step 

-2 Log 

likelihood 

Cox & Snell 

R Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 22.451a .219 .545 

a. Estimation terminated at iteration number 9 

because parameter estimates changed by less than 

,001. 

 

 

Springate Models 

 

Model Summary 

Step 

-2 Log 

likelihood 

Cox & Snell 

R Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 35.998a .082 .205 

a. Estimation terminated at iteration number 9 

because parameter estimates changed by less than 

,001. 
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LAMPIRAN 6 UJI KOEFISEN REGRESI LOGISTIK 

Uji Koefisien Regresi LogistiK 

 

Uji Koefisien Regresi Logistik 

 

 

 

Variables in the Equation 

  

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

95,0% C.I.for 

EXP(B) 

  Lower Upper 

Variables in the Equation 

  

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

95,0% C.I.for 

EXP(B) 

  Lower Upper

Step 1a ZMIJEW

SKI 
-.020 .012 2.576 1 .108 .981 .957 1.004

Constant -2.580 .441 34.150 1 .000 .076   

a. Variable(s) entered on step 1: 

ZMIJEWSKI. 

     



127 

 

 

Step 1a ALTMA

N 
-1.641 .629 6.819 1 .009 .194 .057 .664

Constant -3.633 .794 20.914 1 .000 .026   

a. Variable(s) entered on step 1: ALTMAN.      

 

 

 

Variables in the Equation 

  

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

95,0% C.I.for 

EXP(B) 

  

Lower 

Uppe

r 

Step 1a SPRINGAT

E 
-3.354 2.426 1.911 1 .167 .035 .000 4.060

Constant -2.586 .468 30.509 1 .000 .075   

a. Variable(s) entered on step 1: SPRINGATE.      
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