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ABSTRAK 

 

 

PENGARUH KONDISI KEUANGAN PERUSAHAAN, PERTUMBUHAN 

PERUSAHAAN DAN OPINI AUDIT TAHUN SEBELUMNYA TERHADAP 

OPINI AUDIT DENGAN MODIFIKASI GOING CONCERN 

 

 

Oleh: 

Wendi Nurdyanto 

 

Dosen Pembimbing: 

Nurul Fachriyah, SE., MSA., Ak. 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kondisi keuangan 

perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan opini audit tahun sebelumnya terhadap 

kemungkinan penerimaan opini audit going concern (GCAO). Populasi penelitian 

ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

pada tahun 2008 dan 2009 yaitu sebanyak 152 perusahaan. Sampel penelitian 

berjumlah 36 perusahaan yang dipilih dengan metode purposive sampling. Data 

sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) tersebut kemudian 

diolah dengan menggunakan alat analisis regresi logistik. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan dan opini audit tahun 

sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit going 

concern. Sementara itu, variabel pertumbuhan perusahaan tidak terbukti 

berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. 

 

 

Kata kunci: Z Score Altman, Rasio Pertumbuhan Penjualan, Opini Audit 

Tahun Sebelumnya, Opini Audit Going Concern, Regresi 

Logistik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

THE EFFECT OF COMPANY’S FINANCIAL CONDITION, 

COMPANY’S GROWTH AND PREVIOUS YEAR AUDIT OPINION 

ON GOING CONCERN AUDIT OPINION 

 

 

By: 

Wendi Nurdyanto 

 

Advisor Lecturer: 

Nurul Fachriyah, SE., MSA., Ak. 

 

 

This research has a purpose to attempt empirically the effect of company’s 

financial condition, company’s growth and previous year audit opinion on going 

concern audit opinion possibility. Population of this research are 152 

manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2008 and 

2009. Sample of this research totaled 36 companies selected by purposive 

sampling method. Secondary data obtained from the Indonesian Stock Exchange 

(IDX) processed by using logistic regression analysis. The results indicate that 

company’s financial condition and previous year audit opinion are significantly 

affect the going concern audit opinion. Meanwhile, company’s growth does not 

have effect on going concern audit opinion. 

 

 

Keywords: Z Score Altman, Sales Growth Ratio, Previous Year Audit Opinion, 

Going Concern Audit Opinion, Logistic Regression 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

       Auditor sebagai pihak yang independen memiliki peran penting dan tanggung 

jawab kepada para pemakai jasa profesionalnya karena mereka mengemban 

kepercayaan publik. Salah satu tugas auditor independen yaitu memberikan jasa 

audit terhadap laporan keuangan yang dibuat manajemen perusahaan. Jasa audit 

tersebut bertujuan untuk menyatakan atau memberikan pendapat bahwa laporan 

keuangan yang dibuat manajemen telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan 

prinsip akuntansi yang berlaku umum. Auditor memberikan kepastian bahwa 

laporan keuangan tidak mengandung salah saji informasi yang material. Opini 

yang dinyatakan oleh auditor dalam laporan auditor independen merupakan 

bagian penting informasi yang disampaikan oleh auditor ketika mengaudit laporan 

keuangan suatu perusahaan. Informasi yang disampaikan auditor adalah relevan 

dan akan berguna bagi pihak pengguna laporan keuangan hasil auditan untuk 

membuat keputusan ekonomi. 

Tujuan auditor dalam melakukan general audit adalah untuk menyatakan 

pendapat/opini mengenai kewajaran laporan keuangan suatu entitas. Opini yang 

diberikan berdasar pada apakah laporan keuangan telah sesuai dengan standar 

akuntansi yang berlaku umum atau tidak, sehingga meskipun auditor memberikan 

pendapat unqualified, tidak berarti perusahaan dalam kondisi sehat atau tidak akan 

mengalami kebrangkutan. Bagi pemakai laporan keuangan auditan yang kurang 



 

 

 

memahami hal tersebut akan salah mengartikannya. Mereka kadang tidak 

memahami, kurang mengerti dan bisa membaca laporan keuangan auditan 

sehingga menyimpulkan bahwa laporan keuangan auditan yang memperoleh 

pendapat wajar tanpa pengecualian akan menjamin perusahaan tersebut sehat. Hal 

ini memunculkan kesenjangan harapan antara apa yang pemakai laporan keuangan 

auditan harapakan dengan apa yang auditor yakini sebagai tanggung jawabnya.  

Para pemakai laporan keuangan auditan mengharapkan auditor lebih 

bertanggungjawab mengkomunikasikan kepada pemakai laporan keuangan. 

Informasi yang berguna termasuk peringatan awal kemungkinan kegagalan bisnis 

(Hadiyana, 2007). Sehubungan dengan hal tersebut, auditor dituntut untuk 

melaksanakan audit sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut 

Akuntan Publik Indonesia. Di samping harus mematuhi kode etik akuntan 

Indonesia, auditor juga diberi tanggung jawab untuk mengevaluasi status 

kelangsungan hidup perusahaan dalam setiap pekerjaan auditnya dan 

mengkomunikasikan hasil evaluasinya tersebut atau memberikan peringatan awal 

tentang kemungkinan kegagalan bisnis. 

Tanggung jawab auditor tersebut tercantum dalam Statement on Auditing 

Standards (SAS) No. 59 The Auditor’s Consideration of an Entity’s Ability to 

Continue as Going Concern, yang meminta auditor untuk mempertimbangkan 

kemampuan suatu entitas untuk melanjutakan usahanya (going concern) dalam 

audit tahunan yang auditor lakukan. Going concern adalah kemampuan satuan 

usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya selama periode waktu 

pantas, yaitu tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan keuangan auditan 



 

 

 

(SPAP, 2004: 341.2). Opini going concern merupakan asumsi dalam pelaporan 

keuangan suatu entitas sehingga jika suatu entitas mengalami kondisi yang 

berlawanan dengan asumsi kelangsungan usaha, maka entitas tersebut 

dimungkinkan mengalami masalah untuk survive. Laporan audit dengan 

modifikasi mengenai going concern merupakan suatu indikasi bahwa dalam 

penilaian auditor terdapat risiko auditee tidak dapat bertahan dalam bisnis. 

Ramalan bahwa suatu perusahaan akan bangkrut atau tidak, termasuk dalam 

salah satu pertimbangan dalam penerbitan keputusan going concern. Isyana 

(2006) menyatakan bahwa indikasi kebangkrutan dapat dilihat dari apakah suatu 

perusahaan mengalami suatu kesulitan keuangan (financial distress) yaitu suatu 

situasi dimana arus kas operasi perusahaan tidak mencukupi untuk memenuhi 

kewajiban lancarnya dan perusahaan dipaksa untuk mengambil suatu langkah 

perbaikan. Going concern perusahaan diragukan saat mengalami kesulitan 

keuangan yang akan mengakibatkan perusahaan mengalami arus kas negatif, 

gagal bayar (default) pada perjanjian hutang dan akhirnya mengarah kepada 

kebangkrutan. 

Pertumbuhan penjualan perusahaan juga termasuk dalam salah satu 

pertimbangan dalam penerbitan keputusan going concern. Pertumbuhan penjualan 

menunjukkan pertumbuhan kekuatan perusahaan dalam operasinya. Pertumbuhan 

penjualan mengindikasikan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan 

kelangsungan usahanya. Sebuah perusahaan yang mempunyai sales growth positif 

mempunyai kecenderungan untuk dapat mempertahankan kelangsungan usahanya 

(going concern). 



 

 

 

Mutchler (1984), melakukan wawancara dengan praktisi auditor yang 

menyatakan bahwa perusahaan yang menerima opini audit going concern pada 

tahun sebelumnya lebih cenderung untuk menerima opini yang sama pada tahun 

berjalan. Mutchler (1984), menguji pengaruh ketersediaan informasi publik 

terhadap prediksi opini audit going concern, yaitu tipe opini audit yang telah 

diterima perusahaan. Hasilnya menunjukkan bahwa model discriminant analysis 

yang memasukkan tipe opini audit tahun sebelumnya mempunyai akurasi prediksi 

keseluruhan yang paling tinggi sebesar 89,9 persen dibanding model yang lain. 

Pengeluaran opini going concern yang tidak diharapkan oleh perusahaan, 

berdampak pada kemunduran harga saham, kesulitan dalam meningkatkan modal 

pinjaman, ketidakpercayaan investor, kreditur, pelanggan dan karyawan terhadap 

manajemen perusahaan. Hilangnya kepercayaan publik terhadap citra perusahaan 

dan manajemen perusahaan tersebut akan memberi imbas yang sangat signifikan 

terhadap keberlanjutan bisnis perusahaan ke depan. Memburuknya citra 

perusahaan serta hilangnya kepercayaan dari kreditur akan menyulitkan 

perusahaan apabila perusahaan membutuhkan tambahan dana guna membiayai 

operasional usahanya. Begitu juga dengan pelanggan, hilangnya pelanggan akan 

mengakibatkan terhentinya bisnis perusahaan. Bahkan yang lebih parah lagi 

adalah timbulnya persepsi manajemen bahwa suatu laporan yang dimodifikasi 

dapat mempercepat perusahaan mengalami kebangkrutan (Hadiyana, 2007). 

Apabila perusahaan tidak segera mengambil tindakan penanganan maka 

kebangkrutan usaha akan benar-benar terjadi. 



 

 

 

Namun, fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa banyak dari 

perusahaan go public menerima opini audit going concern. Bahkan tidak sedikit 

dari auditor yang gagal memberikan opini going concern kepada auditee. Hal 

tersebut merupakan keadaan dimana perusahaan yang tidak sehat namun 

menerima pendapat unqualified. Kesalahan dalam memberikan opini audit akan 

berakibat fatal bagi para pemakai laporan keuangan tersebut. Pihak yang 

berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut sudah barang tentu akan 

mengambil tindakan/kebijakan yang salah pula. Hal ini berarti, menuntut auditor 

untuk lebih mewaspadai hal-hal potensial yang dapat mengganggu kelangsungan 

hidup suatu satuan usaha. Inilah alasan mengapa auditor turut bertanggung jawab 

atas kelangsungan hidup suatu entitas meskipun dalam batas waktu tertentu yaitu 

satu tahun sejak tanggal penerbitan laporan auditor. Pemberian opini audit going 

concern atas laporan keuangan auditee memiliki pengaruh yang begitu besar. 

Pengaruh tersebut yaitu hilangnya kepercayaan publik terhadap manajemen 

perusahaan dalam mengelola bisnisnya. Berdasarkan latar belakang yang 

diuraikan di atas,  maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“PENGARUH KONDISI KEUANGAN PERUSAHAAN, PERTUMBUHAN 

PERUSAHAAN DAN OPINI AUDIT TAHUN SEBELUMNYA TERHADAP 

OPINI AUDIT DENGAN MODIFIKASI GOING CONCERN”. 

 

  

 

 



 

 

 

1.2 Motivasi Penelitian  

Motivasi penelitian ini adalah karena sejauh yang peneliti ketahui, penelitian 

tentang opini audit going concern di Indonesia yang dipublikasikan masih jarang 

dilakukan. Peneliti yang melakukan penelitian tersebut antara lain Hani dkk. 

(2003), Fanny dan Saputra (2005), Setyarno (2006), Isyana (2006) dan Hadiyana 

(2007). Penelitian Hani dkk. menguji pengaruh rasio-rasio keuangan auditee 

(rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio leverage) terhadap opini audit going 

concern dan menemukan bahwa rasio profitabilitas dan rasio likuiditas 

berpengaruh negatif terhadap penerbitan opini audit going concern. Penelitian 

Fanny dan Saputra menguji pengaruh kondisi keuangan perusahaan, pertumbuhan 

penjualan dan reputasi auditor terhadap opini audit going concern dan 

menemukan bahwa kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap 

penerbitan opini audit going concern. Penelitian Setyarno menguji 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 dan 

menemukan bahwa rasio likuiditas dan opini audit tahun sebelumnya berpengaruh 

terhadap opini going concern. Penelitian Isyana menguji pengaruh kondisi 

keuangan perusahaan dan pertumbuhan perusahaan terhadap opini audit going 

concern dan menemukan bahwa kondisi keuangan perusahaan berpengaruh 

terhadap penerbitan opini audit going concern. Penelitian Hadiyana menguji 

pengaruh kondisi keuangan perusahaan, pertumbuhan penjualan dan opini audit 

tahun sebelumnya terhadap opini audit going concern dan menemukan bahwa 



 

 

 

kondisi keuangan perusahaan dan opini audit tahun sebelumnya berpengaruh 

terhadap opini going concern. Motivasi lain penelitian ini adalah karena dari dua 

tahun penelitian yaitu tahun 2008 dan 2009, perusahaan penerima opini audit 

going concern cukup banyak yaitu sebesar 54,17%. Oleh karena itu, peneliti ingin 

mengetahui faktor-faktor penyebab perusahaan-perusahaan tersebut menerima 

opini audit going concern. Selain itu, motivasi penelitian ini adalah karena 

terdapat perbedaan variabel independen yang digunakan dalam penelitian-

penelitian sebelumnya. Variabel-variabel tersebut antara lain kondisi keuangan 

perusahaan, pertumbuhan perusahaan, leverage, opini audit tahun sebelumnya dan 

reputasi auditor/kualitas audit. Berdasarkan pengembangan pemikiran tersebut, 

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan tiga dari 

lima variabel independen dari penelitian-penelitian terdahulu. Variabel-variabel 

tersebut yaitu kondisi keuangan perusahaan, pertumbuhan perusahaan dan opini 

audit tahun sebelumnya. Variabel leverage dan reputasi auditor/kualitas audit 

tidak dimasukkan dalam penelitian ini karena variabel-variabel tersebut terbukti 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemungkinan pemberian opini audit 

going concern. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan 

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu apakah kondisi keuangan 

perusahaan, pertumbuhan perusahaan dan opini audit tahun sebelumnya 

mempengaruhi kemungkinan penerimaan opini audit going concern (GCAO)? 



 

 

 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji apakah kondisi keuangan 

perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan opini audit tahun sebelumnya 

mempengaruhi kemungkinan penerimaan opini audit going concern (GCAO). 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini mampu menjelaskan dan memprediksi serta dapat 

memberikan bukti empiris ada tidaknya pengaruh kondisi keuangan perusahaan, 

pertumbuhan perusahaan, dan opini audit tahun sebelumnya terhadap 

kemungkinan penerimaan opini audit going concern (GCAO). 

 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis penelitian ini antara lain: 

1. Bagi auditor, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pedoman, bahan 

pertimbangan dan bahan referensi bagi auditor dalam melaksanakan proses 

auditnya terutama dalam hal pemberian opini audit terhadap klien yang 

menyangkut masalah pemberian opini audit going concern. 

2. Bagi manajemen perusahaan, penelitian ini dapat menjadi wacana serta 

referensi bagi penentuan kebijakan-kebijakan perusahaan serta dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh manajemen 

perusahaan. 



 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Landasan Teori 

2.1.1  Opini Audit 

       Pendapat auditor (opini audit) merupakan bagian dari laporan audit yang 

merupakan informasi utama dari laporan audit. Opini audit diberikan oleh auditor 

melalui beberapa tahap audit sehingga auditor dapat memberikan simpulan atas 

opini yang harus diberikan atas laporan keuangan yang diauditnya. Arens (1996), 

mengemukakan bahwa laporan audit adalah langkah terakhir dari seluruh proses 

audit sehingga auditor dalam memberikan pendapat sudah didasarkan pada 

keyakinan profesionalnya. 

Opini audit tersebut dinyatakan dalam paragraf pendapat dalam laporan audit. 

Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan 

keuangan secara keseluruhan. Laporan keuangan yang dimaksud dalam standar 

pelaporan tersebut adalah meliputi neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan 

ekuitas, laporan arus kas, dan semua catatan kaki serta penjelasan dan tambahan 

informasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penyajian laporan 

keuangan. Oleh karena itu, dalam standar pelaporan yang ketiga tersebut di atas, 

auditor diharuskan menyampaikan kepada pemakai laporannya mengenai 

informasi penting yang menurut auditor perlu diungkapkan. 

Tujuan dalam standar pelaporan tersebut adalah untuk memungkinkan 

pemegang saham, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pihak lain yang 



 

 

 

berkepentingan terhadap laporan keuangan menentukan seberapa jauh laporan 

keuangan yang dilaporkan oleh auditor dalam laporan audit dapat dipercaya. 

Opini Auditor terdiri atas 5 jenis (Mulyadi, 2002: 416) yaitu: 

a. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) 

Auditor dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, menyatakan bahwa 

laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum di Indonesia. Laporan 

audit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian diterbitkan oleh auditor jika 

kondisi berikut ini terpenuhi: 

1. Semua laporan neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas, dan 

laporan arus kas terdapat dalam laporan keuangan. 

2. Dalam pelaksanaan perikatan, seluruh standar umum dapat dipenuhi oleh 

auditor. 

3. Bukti cukup dapat dikumpulkan oleh auditor, dan auditor telah 

melaksanakan perikatan sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk 

melaksanakan tiga standar pekerjaan lapangan. 

4. Laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima 

umum di Indonesia. 

5. Tidak ada keadaan yang mengharuskan auditor untuk menambah paragraf 

penjelas atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit. 

 

 



 

 

 

b. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelas (Unqualified 

Opinion with Explanatory Language) 

Auditor dalam keadaan tertentu menambahkan suatu paragraf penjelas (atau 

bahasa penjelas lain) dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi 

pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan auditan. Keadaan 

yang menjadi penyebab utama ditambahkannya suatu paragraf penjelas atau 

modifikasi kata-kata dalam laporan audit baku antara lain: 

1. Ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi berterima umum. 

2. Keraguan besar tentang kelangsungan hidup entitas. 

3. Auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang 

dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 

4. Penekanan atas suatu hal. 

5. Laporan audit yang melibatkan auditor lain. 

c. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (Qualified Opinion) 

Pendapat wajar dengan pengecualian diberikan apabila auditee menyajikan 

secara wajar laporan keuangan, dalam semua hal yang material sesuai dengan 

prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal 

yang dikecualikan. Pendapat wajar dengan pengecualian dinyatakan dalam 

keadaan: 

1. Tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan 

terhadap lingkup audit. 



 

 

 

2. Auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip 

akuntansi berterima umum di Indonesia, yang berdampak material, dan ia 

berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat tidak wajar. 

d. Pendapat Tidak Wajar (Adverse Opinion) 

Pendapat tidak wajar diberikan oleh auditor apabila laporan keuangan auditee 

tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima 

umum. 

e. Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer of Opinion) 

Auditor menyatakan tidak memberikan pendapat jika ia tidak melaksanakan 

audit yang berlingkup memadai untuk memungkinkan auditor memberikan 

pendapat atas laporan keuangan. Pendapat ini juga diberikan apabila ia dalam 

kondisi tidak independen dalam hubungannya dengan klien. 

 

2.1.2  Going Concern 

Going concern menurut Belkaoi (2000: 135) adalah suatu dalil yang 

menyatakan bahwa kesatuan usaha akan menjalankan terus operasinya dalam 

jangka waktu yang cukup lama untuk mewujudkan proyeknya, tanggung jawab 

serta aktivitas-aktivitasnya yang tidak berhenti. Dalil ini memberi gambaran 

bahwa suatu entitas akan diharapkan untuk beroperasi dalam jangka waktu yang 

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

operasi yang berlanjut dan berkesinambungan untuk menciptakan suatu 

konsekuensi bahwa laporan keuangan yang terbit di suatu periode mempunyai 



 

 

 

sifat sementara sebab masih merupakan satu rangkaian laporan keuangan yang 

berkelanjutan. 

Mewujudkan proyek, tanggung jawab, dan aktivitas merupakan petunjuk 

adanya operasi suatu entitas. Dampak dari operasi itu akan tergambar pada 

laporan keuangan sehingga laporan keuangan juga mencerminkan kebijakan yang 

dipilih atau ditetapkan manajemen untuk menjalankan operasinya. 

Going concern merupakan asumsi dalam pelaporan keuangan suatu entitas 

sehingga jika suatu entitas mengalami kondisi yang berlawanan dengan asumsi 

kelangsungan usaha, maka entitas tersebut menjadi bermasalah. Kajian atas going 

concern dapat dilakukan dengan melihat kondisi internal perusahaan dan prospek 

perusahaan dimasa mendatang. Prediksi tentang kemungkinan bangkrut atau 

tidaknya suatu perusahaan termasuk salah satu komponen keputusan tentang 

going concern (Isyana, 2006). 

Going concern adalah kelangsungan hidup suatu entitas sehingga dengan 

adanya going concern, suatu entitas dianggap akan mampu mempertahankan 

kegiatan usahanya dalam jangka panjang atau tidak akan dilikuidasi dalam jangka 

pendek. Suatu entitas dianggap going concern apabila perusahaan dapat 

melanjutkan operasinya dan memenuhi kewajibannya. Apabila perusahaan dapat 

melanjutkan usahanya dan memenuhi kewajibannya dengan menjual aset dalam 

jumlah yang besar, perbaikan operasi yang dipaksakan dari luar, merestrukturisasi 

hutang, atau dengan kegiatan serupa yang lain, hal yang demikian akan 

menimbulkan keraguan besar terhadap giong concern perusahaan. 

 



 

 

 

2.1.3  Manfaat Informasi Going Concern 

Informasi kebangkrutan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak seperti berikut 

ini: 

1. Pemberi pinjaman (Kreditur) 

Informasi kebangkrutan dapat bermanfaat untuk mengambil keputusan siapa 

yang akan diberi pinjaman, dan kemudian bermanfaat untuk kebijakan 

memonitor pinjaman yang ada. 

2. Investor 

Investor saham dan obligasi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan tentunya 

akan sangat berkepentingan melihat adanya kemungkinan bangkrut atau 

tidaknya perusahaan yang menjual surat berharga tersebut. Investor yang 

menganut strategi aktif akan mengembangkan model prediksi kebangkrutan 

untuk melihat tanda-tanda kebangkrutan seawal mungkin dan kemudian 

mengantisipasi kemungkinan tersebut. 

3. Pihak pemerintah 

Pada beberapa sektor usaha, lembaga pemerintah mempunyai tanggung jawab 

untuk mengawasi jalannya usaha tersebut (misal sektor perbankan). 

Pemerintah juga mempunyai badan-badan usaha (BUMN) yang harus selalu 

diawasi. Lembaga pemerintah mempunyai kepentingan untuk melihat tanda-

tanda kebangkrutan lebih awal supaya tindakan-tindakan yang perlu dapat 

dilakukan lebih awal. 

 

 



 

 

 

4. Akuntan 

Akuntan memiliki kepentingan terhadap informasi kelangsungan suatu usaha 

karena akuntan akan melihat kemampuan going concern suatu perusahaan. 

5. Manajemen 

Kebangkrutan berarti munculnya biaya-biaya yang berkaitan dengan 

kebangkrutan dan biaya ini cukup besar. Suatu penelitian menunjukkan biaya 

kebangkrutan bisa mencapai 11% – 17% dari nilai perusahaan. Contoh biaya 

kebangkrutan yang langsung adalah biaya akuntan dan biaya penasehat 

hukum, sedangkan contoh biaya kebangkrutan yang tidak langsung adalah 

hilangnya kesempatan penjualan dan keuntungan karena beberapa hal seperti 

pembatasan yang mungkin diberlakukan oleh pengadilan. Apabila 

manajemen bisa mendeteksi kebangkrutan ini lebih awal, maka tindakan-

tindakan penghematan bisa dilakukan, misalnya dengan melakukan merger 

atau restrukturisasi keuangan sehingga biaya kebangkrutan bisa dihindari. 

 

2.1.4  Opini Audit Going Concern 

Laporan audit dengan modifikasi mengenai going concern merupakan suatu 

indikasi bahwa dalam penilaian auditor terdapat resiko auditee tidak dapat 

bertahan dalam bisnis. Dari sudut pandang auditor, keputusan tersebut melibatkan 

beberapa tahap analisis. Auditor harus mempertimbangkan hasil dari operasi, 

kondisi ekonomi yang mempengaruhi perusahaan, kemampuan membayar hutang, 

dan kebutuhan likuiditas di masa yang akan datang. 



 

 

 

Going concern dipakai sebagai asumsi dalam pelaporan keuangan sepanjang 

tidak terbukti adanya informasi yang menunjukkan hal berlawanan (contrary 

information). Biasanya informasi yang secara signifikan dianggap berlawanan 

dengan asumsi kelangsungan hidup satuan usaha adalah berhubungan dengan 

ketidakmampuan satuan usaha dalam memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo 

tanpa melakukan penjualan sebagian besar aktiva kepada pihak luar melalui bisnis 

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

kegiatan serupa yang lain (SPAP, 2004: 341.3). 

SPAP (PSA No. 30) memberikan pedoman kepada auditor tentang dampak 

kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya 

terhadap opini auditor sebagai berikut: 

a. Jika auditor yakin bahwa terdapat kesangsian mengenai kemampuan satuan 

usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu 

pantas, ia harus: 

1. memperoleh informasi mengenai rencana manajemen yang ditujukan 

untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa tersebut. 

2. menetapkan kemungkinan bahwa rencana tersebut secara efektif 

dilaksanakan. 

b. Jika manajemen tidak memiliki rencana yang mengurangi dampak kondisi dan 

peristiwa terhadap kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan 

kelangsungan hidupnya, auditor memper-timbangkan untuk memberikan 

pernyataan tidak memberikan pendapat. 



 

 

 

c. Jika manajemen memiliki rencana tersebut, langkah selanjutnya yang harus 

dilakukan oleh auditor adalah menyimpulkan efektivitas rencana tersebut. 

1. Jika auditor berkesimpulan rencana tersebut tidak efektif, auditor 

menyatakan tidak memberikan pendapat. 

2. Jika auditor berkesimpulan rencana tersebut efektif dan klien 

mengungkapkan dalam catatan laporan keuangan, auditor menyatakan 

pendapat wajar tanpa pengecualian. 

3. Jika auditor berkesimpulan rencana tersebut efektif akan tetapi klien tidak 

mengungkapkan dalam catatan laporan keuangan, auditor memberikan 

pendapat tidak wajar. 

Bagaimanapun juga, hampir tidak ada panduan yang jelas atau hasil 

penelitian yang dapat dijadikan pemilihan tipe Going Concern Report yang harus 

dipilih karena pemberian status Going Concern bukanlah suatu tugas yang mudah. 

Jika auditor menyimpulkan keragu-raguan atas kemampuan perusahaan untuk 

melanjutkan usahanya, pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf 

penjelas perlu dibuat, terlepas dari pengungkapan dalam laporan keuangan. PSA 

30 membolehkan tetapi tidak menganjurkan pernyataan tidak memberikan 

pendapat karena adanya kesangsian atas kelangsungan hidup. 

Mc Keown et al. (1991) dalam Hadiyana (2007), berpendapat bahwa auditor 

mungkin saja gagal untuk memberikan pendapat tentang adanya indikasi 

kebangkrutan kepada suatu perusahaan yang ternyata mengalami kebangkrutan 

dalam beberapa tahun mendatang. Hal ini disebabkan karena perusahaan tersebut 



 

 

 

sedang dalam posisi ambang batas antara kebangkrutan dengan kelangsungan 

usahanya. 

Gambar 2.1 

Pedoman Pernyataan Pendapat Going Concern 
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Sumber: IAI: SPAP 2004 

 

2.1.5  Tanggung Jawab Auditor terhadap Going Concern 

Auditor dalam penugasan umum, ditugasi untuk memberi opini atas laporan 

keuangan suatu satuan usaha. Opini yang diberikan merupakan pernyataan 

kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus 
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kas sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum (SPAP, 2004: 410.2). 

Berdasarkan pernyataan ini, auditor memiliki tanggung jawab atas opini yang 

diberikannya terhadap laporan keuangan baik yang tampak maupun tidak. Auditor 

harus menilai hal-hal dibalik yang tampak tersebut seperti masalah eksistensi 

kontinuitas entitas. Sebab seluruh aktivitas/transaksi yang telah dan akan terjadi 

secara implisit terkandung di dalam laporan keuangan, oleh karena itu juga ikut 

untuk diaudit. Hal ini berarti, menuntut auditor untuk lebih mewaspadai hal-hal 

potensial yang dapat mengganggu kelangsungan hidup entitas. Inilah alasan 

mengapa auditor turut bertanggungjawab atas kelangsungan hidup entitas 

meskipun dalam batas waktu tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal penerbitan 

laporan auditor. 

Seorang auditor harus memiliki tanggung jawab terhadap kelangsungan usaha 

(going concern) perusahaan, yaitu dengan membuat keputusan etis tentang 

laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan. Keputusan etis 

(ethical decision) adalah sebuah keputusan yang baik secara legal maupun moral 

dapat diterima oleh masyarakat luas (Hadiyana, 2007). Faktor-faktor yang dapat 

dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan etis seorang akuntan ketika 

menghadapi dilema etika adalah: 

1. Pengalaman Kerja Auditor 

Pengalaman kerja telah dipandang sebagai suatu faktor penting dalam 

memprediksi kinerja auditor. Pengalaman auditor akan semakin berkembang 

dengan bertambahnya pengalaman audit, diskusi mengenai audit dengan 

rekan sekerja, pengawasan dan review oleh akuntan senior, mengikuti 



 

 

 

program pelatihan dan penggunaan standar auditing. Larkin (2000) 

melakukan penelitian yang melibatkan auditor di lembaga keuangan dan 

menyatakan bahwa auditor yang berpengalaman mempunyai hubungan yang 

positif dalam pengambilan keputusan etis. 

2. Komitmen Profesional 

Komitmen profesional diartikan sebagai intensitas identifikasi dan 

keterlibatan individu dengan profesinya. Definisi komitmen profesional 

banyak digunakan dalam literatur akuntansi adalah sebagai berikut: 1) suatu 

keyakinan dan penerimaan tujuan dan nilai-nilai di dalam organisasi profesi, 

2) kemauan untuk memainkan peran tertentu atas nama organisasi profesi, 3) 

gairah untuk mempertahankan keanggotaan pada organisasi profesi (Jeffrey 

dan Weatherholt, 1996 dalam Hadiyana, 2007). Mereka menguji hubungan 

antara komitmen profesional, pemahaman etika, dan sikap ketaatan terhadap 

aturan. Hasilnya menunjukkan bahwa akuntan dengan komitmen profesional 

yang kuat maka perilakunya lebih mengarah kepada ketaatan terhadap aturan 

dibandingkan dengan akuntan dengan komitmen profesional yang rendah. 

3. Orientasi Etika 

Orientasi etika (ethical orientation) berarti mengenai konsep diri dan perilaku 

pribadi yang berhubungan dengan individu dalam diri seseorang. Orientasi 

etika menunjukkan pandangan yang diadopsi oleh masing-masing individu 

ketika menghadapi situasi masalah yang membutuhkan pemecahan dan 

penyelesaian etika atau dilema etika. Tujuan utama akuntan sebagai sebuah 

profesi audit adalah juga termasuk menghindari kerugian yang diterima oleh 



 

 

 

pengguna laporan keuangan, sehingga seorang auditor yang memiliki 

orientasi etika idealis akan selalu merujuk kepada tujuan dan arahan yang ada 

pada standar profesionalnya. 

4. Nilai Etika Organisasi 

Nilai etika organisasi (corporate ethical value) adalah sebuah sistem nilai-

nilai etis yang ada di dalam organisasi. Sistem nilai ini dihasilkan dari proses 

akulturisasi dari berbagai nilai-nilai yang ada, baik yang berasal dari dalam 

maupun dari luar organisasi. Nilai etika organisasi dapat digunakan untuk 

menetapkan dan sebagai patokan dalam menggambarkan apa-apa yang 

dikerjakan merupakan hal yang baik atau etis dan hal yang tidak baik atau 

tidak etis dalam organisasi. 

Auditor memiliki suatu tanggung jawab untuk mengevaluasi status 

kelangsungan hidup perusahaan dalam setiap pekerjaan auditnya. Mengacu 

kepada Statement On Auditing Standard (SAS, 1988) Nomor 59, auditor harus 

memutuskan apakah mereka yakin bahwa perusahaan klien akan dapat bertahan di 

masa yang akan datang. Pernyataan Standar Akuntansi (PSA) Nomor 29 paragraf 

11 huruf c menyatakan bahwa keragu-raguan besar tetang kemampuan satuan 

usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya (going concern) merupakan 

keadaan yang mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelas (atau bahasa 

penjelas lain) dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar 

tanpa pengecualian (unqualified opinion), yang dinyatakan oleh auditor. 

IAI disamping menerbitkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 

No. 4, juga menerbitkan Interpretasi Pernyataan Standar Auditing (IPSA) No. 



 

 

 

30.01 tentang “Laporan Auditor Independen tentang Dampak Memburuknya 

Kondisi Ekonomi Indonesia Terhadap Kelangsungan Hidup Entitas”. IPSA 

tersebut menganggap auditor perlu untuk mempertimbangkan tiga hal yaitu: 

1. Kewajiban auditor untuk memberikan saran bagi kliennya dalam 

mengungkapkan dampak kondisi ekonomi tersebut (jika ada) terhadap 

kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. 

2. Pengungkapan peristiwa kemudian yang timbul sebagai akibat kondisi 

ekonomi tersebut. 

3. Modifikasi laporan audit bentuk baku jika memburuknya kondisi ekonomi 

tersebut berdampak pada kemampuan entitas untuk mempertahankan 

kelangsungan hidupnya. 

Walaupun auditor mempunyai tanggung jawab untuk menilai kelangsungan 

hidup entitas, namun auditor tidak bertanggungjawab untuk memprediksi kondisi 

atau peristiwa yang akan datang. Fakta bahwa satuan usaha kemungkinan akan 

berakhir kelangsungan hidupnya setelah menerima laporan dari auditor yang tidak 

memperlihatkan kesangsian besar, bahkan dalam jangka waktu satu tahun setelah 

tanggal laporan keuangan, tidak berarti menunjukkan kinerja auditor tidak 

memadai. Oleh karena itu, tidak dicantumkannya kesangsian besar dalam laporan 

audit tidak seharusnya dipandang sebagai jaminan mengenai kemampuan satuan 

usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. 

 

 

 



 

 

 

2.1.6  Prosedur Audit dalam Menilai Going Concern 

Auditor tidak perlu merancang prosedur audit dengan tujuan tunggal untuk 

mengidentifikasi kondisi going concern. Hasil prosedur audit yang dirancang 

dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan audit yang lain harus cukup untuk 

tujuan tersebut. Berikut adalah contoh prosedur yang dapat mengidentifikasi 

kondisi going concern: 

1. Prosedur analitis 

2. Penelaahan peristiwa kemudian 

3. Penelaahan kepatuhan terhadap syarat-syarat utang dan perjanjian penarikan 

utang. 

4. Pembacaan notulen rapat pemegang saham, dewan komisaris, dan  komite 

atau panitia penting yang dibentuk. 

5. Pengajuan pertanyaan kepada penasehat hukum auditee tentang perkara 

pengadilan, tuntutan, dan pendapatnya mengenai hasil suatu perkara 

pengadilan yang melibatkan auditee. 

6. Konfirmasi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan 

pihak ketiga mengenai rincian perjanjian penyediaan atau pemberian bantuan 

keuangan. 

 

2.1.7  Pertimbangan Going Concern atas Kondisi dan Peristiwa 

Auditor dalam pelaksanaan prosedur audit, dapat mengidentifikasi informasi 

mengenai kondisi atau peristiwa tertentu yang jika dipertimbangkan secara 

keseluruhan menunjukkan adanya kesangsian besar tentang kemampuan satuan 



 

 

 

usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu 

pantas. Signifikan atau tidaknya kondisi atau peristiwa tersebut akan tergantung 

atas keadaan, dan beberapa diantaranya kemungkinan hanya menjadi signifikan 

jika ditinjau bersama-sama dengan kondisi atau peristiwa yang lain. 

Berikut ini beberapa contoh, namun tidak terbatas pada kondisi dan peristiwa 

berikut: 

1. Trend negatif, misalnya kerugian operasi berulang kali, kekurangan modal 

kerja, arus kas negatif, rasio keuangan penting yang jelek. 

2. Petunjuk lain tentang kemungkinan kesulitan keuangan, misalnya kegagalan 

dalam memenuhi kewajiban utangnya atau perjanjian serupa, penunggakan 

pembayaran deviden, penjualan sebagian besar aktiva. 

3. Masalah intern, misalnya pemogokan kerja, ketergantungan besar atas 

suksesnya suatu proyek. 

4. Masalah ekstern, misalnya pengaduan gugatan pengadilan, keluarnya undang-

undang yang mengancam keberadaan perusahaan, kehilangan franchise, 

lisensi atau paten yang penting, bencana yang tidak diasuransikan, kehilangan 

pemasok atau pelanggan utama. 

 

2.1.8  Pertimbangan Going Concern atas Rencana Manajemen 

Jika setelah mempertimbangkan kondisi atau peristiwa yang telah 

diidentifikasi secara keseluruhan, auditor yakin bahwa terdapat kesangsian besar 

mengenai kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan 

hidupnya dalam jangka waktu pantas, ia harus mempertimbangkan rencana 



 

 

 

manajemen dalam menghadapi dampak merugikan kondisi atau peristiwa tersebut. 

Auditor harus memperoleh informasi tentang rencana manajemen tersebut, dan 

mempertimbangkan apakah ada kemungkinan dampak negatif rencana tersebut 

dapat dikurangi dalam jangka waktu pantas, serta apakah rencana tersebut dapat 

secara efektif dilaksanakan. 

Pertimbangan auditor yang berhubungan dengan rencana manajemen dapat 

meliputi: 

1. Rencana untuk menjual aktiva 

2. Rencana penarikan utang atau restrukturisasi utang 

3. Rencana untuk mengurangi atau menunda pengeluaran 

4. Rencana untuk menaikkan modal pemilik 

Auditor harus mengidentifikasi unsur-unsur yang terutama signifikan untuk 

mengatasi dampak negatif kondisi atau peristiwa dan harus merencanakan serta 

melaksanakan prosedur audit untuk memperoleh bukti audit tentang hal tersebut 

dalam mengevaluasi rencana manajemen. Sebagai contoh, auditor harus 

mempertimbangkan cukup atau tidaknya dukungan tentang kemampuan 

perusahaan untuk mendapatkan tambahan pembelanjaan aktiva yang telah 

direncanakan. 

Jika informasi keuangan prospektif sangat signifikan bagi rencana 

manajemen, auditor harus meminta kepada manajemen untuk menyediakan 

informasi tersebut dan harus mempertimbangkan cukup atau tidaknya dukungan 

terhadap asumsi signifikan yang melandasi informasi itu. Auditor harus menaruh 

perhatian khusus atas asumsi yang: 



 

 

 

1. Material bagi informasi keuangan prospektif 

2. Rentan atau mudah sekali berubah 

3. Tidak konsisten dengan trend masa lalu 

Pertimbangan auditor harus didasarkan atas pengetahuannya mengenai satuan 

usaha, bisnis, dan manajemennya dan harus meliputi: 

1. membaca informasi keuangan prospektif dan asumsi yang melandasinya. 

2. membandingkan informasi keuangan prospektif periode lalu dengan hasil 

sesungguhnya yang dicapai sampai saat ini. 

Jika auditor mulai menyadari faktor-faktor yang dampaknya tidak tecermin dalam 

informasi keuangan prospektif tersebut, ia harus membicarakan faktor-faktor 

tersebut dengan manajemen dan jika perlu, auditor harus meminta perbaikan atas 

informasi keuangan prospektif tersebut. 

 

2.1.9 Pertimbangan Dampak Informasi Going Concern terhadap Laporan 

Keuangan 

Bila setelah mempertimbangkan rencana manajemen, auditor berkesimpulan 

terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan satuan usaha dalam 

mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas, auditor 

harus mempertimbangkan dampak yang mungkin timbul atas laporan keuangan 

dan cukup atau tidaknya pengungkapannya. Beberapa informasi yang dapat 

diungkapkan meliputi: 



 

 

 

1. Kondisi atau peristiwa yang menimbulkan kesangsian besar mengenai 

kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya 

dalam jangka waktu pantas. 

2. Dampak yang mungkin ditimbulkan oleh kondisi atau peristiwa tersebut. 

3. Evaluasi manajemen terhadap signifikan atau tidaknya kondisi atau peristiwa 

dan faktor-faktor yang melemahkan dampak negatifnya. 

4. Kemungkinan dihentikannya operasi satuan usaha. 

5. Rencana manajemen (termasuk informasi keuangan prospektif yang relevan). 

6. Informasi mengenai kemungkinan pulihnya kembali keadaan satuan usaha, 

atau klasifikasi aktiva yang dicatat atau klasifikasi utang. 

 

2.1.10 Kondisi Keuangan Perusahaan 

Kondisi keuangan perusahaan adalah suatu tampilan atau keadaan secara utuh 

atas keuangan perusahaan selama periode/kurun waktu tertentu. Kondisi keuangan 

merupakan gambaran atas kinerja sebuah perusahaan. Media yang dapat dipakai 

untuk meneliti kondisi kesehatan perusahaan adalah laporan keuangan yang terdiri 

dari neraca, perhitungan laba rugi, ikhtisar laba yang ditahan, dan laporan posisi 

keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir proses akuntansi. 

Kondisi keuangan perusahaan menggambarkan tingkat kesehatan perusahaan 

sesungguhnya (Setyarno, 2006). Mc Keown dkk (1991) dalam Setyarno (2006), 

menemukan bahwa auditor hampir tidak pernah memberikan opini audit going 

concern pada perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan. Carcello dan 

Neal (2000), menyatakan bahwa semakin buruk kondisi keuangan perusahaan 



 

 

 

maka semakin besar probabilitas perusahaan menerima opini going concern. Hasil 

penelitian Ramadhany (2004) dengan menggunakan model prediksi Z Score 

Altman, selaras dengan penelitian Mc Keown, Carcello dan Neal. 

Mengacu pada penelitian yang dilakukan Fanny dan Saputra (2005), dalam 

penelitian ini digunakan model prediksi kebangkrutan untuk mengukur kondisi 

keuangan perusahaan yaitu The Altman Model. Beberapa penelitian sebelumnya 

menyimpulkan bahwa model prediksi kebangkrutan menggunakan rasio-rasio 

keuangan lebih akurat dibandingkan pendapat auditor dalam mengelompokkan 

perusahaan bangkrut dan tidak bangkrut (Altman dan McGough,1974; Koh dan 

Killough,1990; Koh,1991 dalam Fanny dan Saputra, 2005). Edward I Altman di 

New York University pada pertengahan tahun 1960 menggunakan analisis 

diskriminan dengan menyusun suatu model untuk memprediksi kebangkrutan 

perusahaan. Dalam studinya setelah menyeleksi 22 rasio keuangan, Altman 

menemukan lima jenis rasio yang dapat dikombinasikan untuk melihat perbedaan 

antara perusahaan yang bangkrut dan berlanjut. Fungsi diskriminan Z (Zeta) yang 

ditemukannya adalah: 

Z = 0,012Z1 + 0,014Z2 + 0,033Z3 + 0,006Z4 + 0,999Z5 

Dimana:  

Z1 = working capital/total asset 

Z2 = retained earnings/total asset 

Z3 = earnings before interest and taxes/total asset 

Z4 = market capitalization/book value of debt 

Z5 = sales/total asset 



 

 

 

Model yang telah dikembangkan oleh Altman ini mengalami suatu revisi. 

Revisi yang dilakukan oleh Altman merupakan penyesuaian agar model prediksi 

kebangkrutan ini tidak hanya untuk perusahaan-perusahaan manufaktur yang go 

public melainkan juga dapat diaplikasikan untuk perusahaan-perusahaan di sektor 

swasta baik yang go public maupun non go public. Persamaan baru yang 

diperoleh sebagai berikut: 

Z = 0,717Z1 + 0,847Z2 + 3,107Z3 + 0,420Z4 + 0.998Z5 

Dimana: 

Z1 = working capital/total asset 

Z2 = retained earnings/total asset 

Z3 = earnings before interest and taxes/total asset 

Z4 = market capitalization/book value of debt 

Z5 = sales/total asset 

Z Score yang dikembangkan Altman tersebut selain dapat digunakan untuk 

menentukan kecenderungan kebangkrutan, dapat juga digunakan sebagai ukuran 

dari keseluruhan kinerja keuangan perusahaan. Hal yang menarik mengenai Z 

Score adalah keandalannya sebagai alat analisis tanpa memperhatikan bagaimana 

ukuran perusahaan. Meskipun seandainya perusahaan sangat makmur, bila Z 

Score mulai turun dengan tajam, lonceng peringatan harus berdering. Atau, bila 

perusahaan baru saja survive, Z Score bisa digunakan untuk membantu 

mengevaluasi dampak yang telah diperhitungkan dari perubahan upaya-upaya 

manajemen perusahaan. 



 

 

 

Definisi dari kelima rasio yang dikembangkan Altman tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Rasio Z1 = Modal kerja terhadap total harta/ratio working capital to total 

assets digunakan untuk mengukur likuiditas aktiva perusahaan relatif terhadap 

total kapitalisasinya. Aktiva liquid bersih atau modal kerja didefinisikan 

sebagai total aktiva lancar dikurangi total kewajiban lancar. Umumnya bila 

perusahaan mengalami kesulitan keuangan, modal kerja akan turun lebih cepat 

dari pada total aktiva menyebabkan rasio ini turun. 

2. Rasio Z2 = Laba ditahan terhadap total harta/ratio retained earnings to total 

assets digunakan untuk mengukur profitabilitas kumulatif. Pada beberapa 

tingkat, rasio ini juga mencerminkan umur perusahaan, karena semakin muda 

perusahaan, semakin sedikit waktu yang dimilikinya untuk membangun laba 

kumulatif. Bias yang menguntungkan perusahaan-perusahaan yang lebih 

berumur ini tidak mengherankan, karena pemberian tingkat kegagalan yang 

tinggi kepada perusahaan yang lebih muda merupakan hal yang wajar. Bila 

perusahaan mulai merugi, tentu saja nilai dari total laba mulai turun. Bagi 

banyak perusahaan, nilai laba ditahan dan rasio Z2 akan menjadi negatif. 

3. Rasio Z3 = Pendapatan sebelum pajak dan bunga terhadap total harta/ratio 

earning before interest and tax to total assets digunakan untuk mengukur 

produktivitas yang sebenarnya dari aktiva perusahaan. Rasio ini juga dapat 

digunakan untuk mengukur kemampulabaan, yaitu tingkat pengembalian dari 

aktiva, yang dihitung dengan membagi laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) 

tahunan perusahaan dengan total aktiva pada neraca akhir tahun. Bila rasio ini 



 

 

 

lebih besar dari rata-rata tingkat bunga yang dibayar, maka berarti perusahaan 

menghasilkan uang yang lebih banyak dari pada bunga pinjaman. 

4. Rasio Z4 = Nilai pasar ekuitas terhadap nilai buku dari hutang/ratio market 

value of equity to book value of total debt digunakan untuk mengukur 

seberapa banyak aktiva perusahaan dapat turun nilainya sebelum jumlah utang 

lebih besar dari pada aktivanya dan perusahaan menjadi pailit. Nilai pasar 

ekuitas adalah jumlah saham perusahaan dikalikan dengan harga pasar per 

lembar sahamnya. 

5. Rasio Z5 = Penjualan terhadap total harta/ratio sales to total assets digunakan 

untuk mengukur kemampuan manajemen dalam menghadapi kondisi 

persaingan. 

Untuk menghitung Z Score dapat dilakukan dengan menghitung angka-angka 

kelima rasio yang diambil dari laporan keuangan, dengan cara mengalikan angka-

angka tersebut dengan koefisien yang diturunkan Altman, kemudian hasilnya 

dijumlahkan. Menurut Altman, semua perusahaan yang mempunyai Z Score lebih 

besar dari 2,99 menunjukkan perusahaan yang tidak mempunyai permasalahan 

(non bankrupt company). Perusahaan yang mempunyai Z Score antara 2,67 

sampai 2,99 menunjukkan indikasi sedikit masalah (meskipun tidak serius). 

Perusahaan yang mempunyai Z Score antara 1,8 sampai 2,67 memberikan indikasi 

apabila perusahaan tidak melakukan perbaikan yang radikal, perusahaan mungkin 

akan mengalami ancaman kebangkrutan dalam jangka waktu 2 tahun. Z Score 

dibawah 1,8 menunjukkan indikasi perusahaan menghadapi ancaman 



 

 

 

kebangkrutan yang serius sehingga para investor dan kreditur seharusnya berhati-

hati dalam melakukan investasi. 

 

2.1.11 Pertumbuhan Perusahaan 

Pertumbuhan perusahaan dalam penelitian ini, diproksikan dengan rasio 

pertumbuhan penjualan. Sales growth ratio atau rasio pertumbuhan penjualan 

mengukur seberapa baik perusahaan mempertahankan posisi ekonominya, baik 

dalam industrinya maupun dalam kegiatan ekonomi secara keseluruhan (Weston 

& Copeland, 1992 dalam Setyarno, 2006). 

Pertumbuhan penjualan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk dapat 

bertahan dalam kondisi persaingan. Pertumbuhan penjualan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan kenaikan biaya akan mengakibatkan kenaikan laba 

perusahaan. Jumlah laba yang diperoleh secara teratur serta kecenderungan atau 

trend keuntungan yang meningkat merupakan suatu faktor yang sangat 

menentukan perusahaan untuk tetap survive. Sementara perusahaan dengan rasio 

pertumbuhan penjualan negatif berpotensi besar mengalami penurunan laba 

sehingga apabila manajemen tidak segera mengambil tindakan perbaikan, 

perusahaan dimungkinkan tidak akan dapat mempertahankan kelangsungan 

hidupnya. 

Penjualan merupakan kegiatan operasi utama auditee. Auditee yang 

mempunyai rasio pertumbuhan penjualan yang positif mengindikasikan bahwa 

Auditee dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya (going concern). 

Penjualan yang terus meningkat dari tahun ketahun akan memberikan peluang 



 

 

 

auditee untuk memperoleh peningkatan laba. Semakin tinggi rasio pertumbuhan 

penjualan auditee, akan semakin kecil kemungkinan auditor untuk menerbitkan 

opini audit going concern (GCAO). 

Menurut Fabozzi (2000) dalam Fanny dan Saputra (2005), pertumbuhan 

penjualan merupakan perubahan penjualan pada laporan keuangan pertahun. 

Pertumbuhan penjualan yang di atas rata-rata bagi suatu perusahaan pada 

umumnya didasarkan pada pertumbuhan yang cepat yang diharapkan dari industri 

dimana perusahaan itu beroperasi. Perusahaan dapat mencapai tingkat 

pertumbuhan di atas rata-rata dengan jalan meningkatkan pangsa pasar dari 

permintaan industri keseluruhan. 

Analisis dalam menghitung pertumbuhan penjualan dilakukan dengan 

menghitung tingkat pertumbuhan penjualan tahun majemuk pada saat 

mempelajari trend jangka panjang dalam hal penjualan dan variabel-variabel lain. 

Tingkat pertumbuhan tahun majemuk merupakan tingkat yang jika diterapkan 

setiap tahun selama kurun waktu tertentu pada saldo awal akan menyebabkan 

neraca berkembang sehingga mencapai nilai akhir yang maksimal. Peningkatan 

pangsa pasar harus sejalan dengan strategi pemasaran yang tepat dan perusahaan 

selalu melakukan inovasi, hal ini bermakna bahwa dengan strategi yang tepat 

dapat meningkatkan pertumbuhan penjualan melalui pengembangan produk yang 

diminati konsumen. 

Pertumbuhan penjualan dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Pertumbuhan Penjualan =  x 100% 

 



 

 

 

Dimana: 

Penjualan Bersih t   = Penjualan bersih sekarang 

Penjualan Bersih t-1 = Penjualan bersih tahun lalu 

 

2.1.12 Opini Audit Tahun Sebelumnya 

Opini audit tahun sebelumnya adalah opini audit yang diterima auditee pada 

tahun sebelumnya atau satu tahun sebelum tahun penelitian. Opini audit tahun 

sebelumnya ini dikelompokkan menjadi 2 yaitu auditee dengan opini going 

concern (GCAO) dan tanpa opini going concern (NGCAO). 

Mutchler (1984), melakukan wawancara dengan praktisi auditor yang 

menyatakan bahwa perusahaan yang menerima opini audit going concern pada 

tahun sebelumnya lebih cenderung untuk menerima opini yang sama pada tahun 

berjalan. Mutchler (1984), menguji pengaruh ketersediaan informasi publik 

terhadap prediksi opini audit going concern, yaitu tipe opini audit yang telah 

diterima perusahaan. Hasilnya menunjukkan bahwa model discriminant analysis 

yang memasukkan tipe opini audit tahun sebelumnya mempunyai akurasi prediksi 

keseluruhan yang paling tinggi sebesar 89,9 persen dibanding model yang lain. 

Penelitian oleh Carcello dan Neal (2000) serta Ramadhany (2004), 

memperkuat bukti mengenai opini audit going concern yang diterima tahun 

sebelumnya dengan opini audit going concern tahun berjalan. Ada hubungan 

positif yang signifikan antara opini audit going concern tahun sebelumnya dengan 

opini audit going concern tahun berjalan. Apabila pada tahun sebelumnya auditor 

telah menerbitkan opini audit going concern, maka akan semakin besar 



 

 

 

kemungkinan auditor untuk menerbitkan kembali opini audit going cocern pada 

tahun berikutnya. 

 

2.2  Penelitian Terdahulu 

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. Penelitian Setyarno (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 secara signifikan berpengaruh terhadap opini 

going concern. 

Penelitian yang menghubungkan antara variabel keuangan dengan variabel 

non-keuangan masih terbatas. Sebagai contoh adalah penelitian yang dilakukan 

oleh Barbadillo dkk. (2004), dimana dalam penelitian tersebut menguji bagaimana 

pengaruh kualitas audit terhadap keputusan going concern. Beberapa penelitian di 

Indonesia yang selaras dengan penelitian ini antara lain: 

1. Penelitian Setyarno dkk. 

       Penelitian ini menggunakan 4 variabel, yaitu 2 variabel keuangan 

(kondisi keuangan perusahaan dan pertumbuhan penjualan) serta 2 variabel 

non-keuangan (kualitas audit dan opini audit tahun sebelumnya). Populasi 



 

 

 

dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada tahun 2000-2004. Sampel dalam penelitian ini 

dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling dan terpilih 

sebanyak 295 perusahan. 

       Hasil dari penelitian ini dengan menggunakan alat analisis regresi 

logistik, memberikan bukti empiris bahwa variabel kondisi keuangan 

perusahaan dan opini audit tahun sebelumnya berpengaruh signifikan 

terhadap penerimaan opini audit going concern. Variabel kualitas audit dan 

pertumbuhan perusahaan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan 

terhadap penerimaan opini audit going concern. 

       Serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyarno ini, penelitian 

yang akan dilakukan kali ini menggunakan beberapa variabel dependen yang 

sama yaitu kondisi keuangan perusahaan, pertumbuhan perusahaan dan opini 

audit tahun sebelumnya. Namun periode penelitian yang akan dilakukan 

berbeda, yaitu tahun 2008 dan 2009. 

2. Penelitian Fanny dan Saputra 

       Penelitian yang dilakukan oleh Fanny dan Saputra ini menggunakan 1 

variabel non-keuangan yaitu reputasi kantor akuntan publik dan 2 variabel 

keuangan yaitu model prediksi kebangkrutan dan pertumbuhan perusahaan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada tahun 1998-2002. Sampel dalam 

penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling dan 

terpilih sebanyak 93 perusahaan.  



 

 

 

       Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi logistik, diperoleh hasil 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara model prediksi kebangkrutan 

dan pertumbuhan perusahaan terhadap penerimaan opini audit going concern. 

Variabel non-keuangan yaitu reputasi kantor akuntan publik tidak dapat 

menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan opini audit 

going concern. 

       Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian kali ini, 

yaitu menggunakan opini audit tahun sebelumnya sebagai variabel dependen 

non-keuangan. Periode penelitian yang akan dilakukan pun berbeda, yaitu 

tahun 2008 dan 2009. Namun serupa dengan penelitian yang akan dilakukan 

yaitu menggunakan variabel dependen keuangan model prediksi 

kebangkrutan atau kondisi keuangan perusahaan dan pertumbuhan 

perusahaan. 

 

2.3  Kerangka Berpikir dan Hipotesis 

Seorang auditor sesuai dengan SPAP tahun 2004: 410.2, memiliki tanggung 

jawab atas opini yang diberikannya terhadap laporan keuangan baik yang tampak 

maupun tidak. Auditor harus menilai hal-hal dibalik yang tampak tersebut seperti 

masalah eksistensi kontinuitas entitas. Hal ini berarti, menuntut auditor untuk 

lebih mewaspadai hal-hal potensial yang dapat mengganggu kelangsungan hidup 

entitas. Inilah alasan mengapa auditor turut bertanggung jawab atas kelangsungan 

hidup entitas meskipun dalam batas waktu patas, yaitu tidak lebih dari satu tahun 

sejak tanggal penerbitan laporan auditor. 



 

 

 

Seorang auditor dalam memberikan opini atas kelangsungan hidup auditee, 

harus memperhatikan beberapa hal diantaranya adalah: kondisi keuangan 

perusahaan, pertumbuhan perusahaan serta opini audit yang diterima tahun 

sebelumnya. Pemberian opini audit going concern tersebut mempunyai 

keterkaitan yang erat dengan kondisi keuangan perusahaan yang diproksikan 

dengan analisis prediksi kebangkrutan Altman Z Score, pertumbuhan perusahaan 

yang diproksikan dengan sales growth ratio, dan opini audit yang diterima pada 

tahun sebelumnya. Keterkaitan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Hubungan antara prediksi kebangkrutan Altman Z Score dengan opini audit 

going concern. 

       Analisis diskriminan untuk memprediksi kebangkrutan merupakan 

peringatan awal bagi perusahaan akan keberlanjutan usahanya. Kebangkrutan 

adalah suatu kondisi di saat perusahaan mengalami ketidakcukupan dana 

untuk menjalankan usahanya. Kebangkrutan biasanya dihubungkan dengan 

kesulitan keuangan. Analisis diskriminan Z Score ini selain berguna untuk 

memprediksi kebangkrutan, dapat juga digunakan sebagai ukuran dari 

keseluruhan kinerja keuangan perusahaan. 

       Total skor Z dari perhitungan lima kategori rasio keuangan yaitu 

likuiditas, profitabilitas, leverage, rasio uji pasar dan aktivitas menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. 

Semakin tinggi nilai Z yaitu di atas 2,99 menunjukkan bahwa perusahaan 

tidak berpotensi bangkrut (non bankrupt company). Perusahaan yang 

mempunyai Z Score antara 2,67 sampai 2,99 menunjukkan indikasi sedikit 



 

 

 

masalah (meskipun tidak serius). Perusahaan yang mempunyai Z Score antara 

1,8 sampai 2,67 memberikan indikasi apabila perusahaan tidak melakukan 

perbaikan yang radikal, perusahaan mungkin akan mengalami ancaman 

kebangkrutan dalam jangka waktu 2 tahun. Dan Z Score dibawah 1,8 

menunjukkan indikasi perusahaan menghadapi ancaman kebangkrutan. 

       Dari kriteria tersebut, perusahaan dengan Z Score yang rendah berpotensi 

besar menerima opini going concen dari auditor, sedangkan perusahaan 

dengan Z Score yang tinggi tidak berpotensi menerima opini going concen 

dari auditor. 

H1: Kondisi keuangan perusahaan berpengaruh negatif terhadap kemungkinan 

penerimaan opini audit going concern. 

2. Hubungan antara sales growth ratio dengan opini audit going concern. 

       Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan 

penjualannya serta mempertahankan penjualannya ditengah-tengah kondisi 

persaingan. Pertumbuhan penjualan yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

kenaikan biaya akan mengakibatkan kenaikan laba perusahaan. Jumlah laba 

yang diperoleh secara teratur serta kecenderungan atau trend keuntungan 

yang meningkat merupakan suatu faktor yang sangat menentukan perusahaan 

untuk tetap survive. Sementara perusahaan dengan rasio pertumbuhan 

penjualan negatif berpotensi besar mengalami penurunan laba sehingga 

apabila manajemen tidak segera mengambil tindakan perbaikan, perusahaan 

dimungkinkan tidak akan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. 



 

 

 

       Trend penjualan yang cenderung meningkat menunjukkan kinerja 

manajemen yang bagus, yang berarti pula peningkatan kinerja keuangan 

perusahaan. Hal ini akan menurunkan resiko penerimaan opini audit going 

concern. Sementara sales growth ratio yang negatif menunjukkan 

ketidakmampuan perusahaan untuk bertahan ditengah kondisi persaingan. Hal 

tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan tidak tumbuh dan kemungkinan 

akan mengalami defisit laba sehingga berpotensi menerima opini audit going 

concern. 

H2: Pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif terhadap kemungkinan 

penerimaan opini audit going concern. 

3. Hubungan antara opini audit yang diterima tahun sebelumnya dengan opini 

audit going concern. 

       Perusahaan yang menerima opini going concern akan berdampak pada 

kemunduran harga saham, kesulitan dalam meningkatkan modal pinjaman, 

ketidakpercayaan investor, kreditur, pelanggan, dan karyawan. Bahkan yang 

lebih parah lagi adalah timbulnya persepsi manajemen bahwa suatu laporan 

yang dimodifikasi dapat mempercepat perusahaan mengalami kebangkrutan. 

Perusahaan dengan opini going concern akan semakin mengalami 

keterpurukan baik dari segi keuangan maupun eksistensinya dimata 

masyarakat. Kesulitan keuangan (financial distressed) pada perusahaan yang 

menerima opini audit going concern akan semakin parah apabila tidak ada 

tindakan perbaikan yang radikal dan efektif sesuai dengan permasalahan yang 

sedang dihadapai perusahaan. 



 

 

 

       Oleh karena itu, perusahaan yang pada tahun sebelumnya menerima opini 

going concern, berpotensi menerima opini going concern pada tahun 

sekarang. Sementara perusahaan dengan opini non going concern atas laporan 

keuangan pada tahun sebelumnya tidak berpotensi menerima opini going 

concern pada tahun sekarang. Karena pada dasarnya eksistensi sebuah 

perusahaan dapat diprediksi dengan menggunakan laporan keuangan 

perusahaan dua sampai dengan lima tahun sebelum perusahaan tersebut 

mengalami kegagalan dalam mempertahankan keberlangsungan usahanya. 

H3: Opini audit tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap kemungkinan 

penerimaan opini audit going concern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Jenis Penelitian 

       Penelitian ini berbentuk penelitian kuantitatif deskriptif yaitu penelitian yang 

mengungkap besar atau kecilnya suatu pengaruh atau hubungan antar variabel 

yang dinyatakan dalam angka-angka. Penelitian ini dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data yang merupakan faktor pendukung terhadap pengaruh antara 

variabel-variabel yang bersangkutan kemudian mencoba untuk dianalisis dengan 

menggunakan alat analisis yang sesuai dengan variabel-variabel dalam penelitian. 

 

3.2  Populasi dan Sampel Penelitian 

3.2.1  Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2002: 108). 

Populasi menurut Isyana (2006) adalah keseluruhan unsur-unsur yang akan diteliti 

atau yang dijadikan sebagai obyek penelitian. Menurut Hadi (2001),  populasi 

dibatasi sebagai sejumlah penduduk atau individu yang paling sedikit mempunyai 

satu sifat yang sama. Populasi juga dapat diartikan sebagai totalitas semua nilai 

yang mungkin, hasil menghitung ataupun pengukuran kuantitatif mengenai 

karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan lengkap dan jelas yang ingin 

dipelajari sifatnya. 

Setiap penelitian ilmiah selalu dihadapkan pada masalah populasi dan sampel, 

karena populasi dan sampel penelitian merupakan sumber data yang akan 



 

 

 

digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Populasi penelitian yang bersifat 

ilmiah dapat diperoleh dengan motede yang dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah pula. Metode penelitian adalah hal penting dalam suatu penelitian karena 

merode penelitian dapat memberikan petunjuk bagaimana melakukan penelitian 

untuk memperoleh hasil yang baik, sistematis, dan ilmiah. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan go public yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang bergerak dalam bidang manufaktur 

pada tahun 2008 dan tahun 2009. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 152 

perusahaan. 

 

3.2.2  Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi (Hadi, 1988: 220). Sampel adalah 

sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2002: 109), dengan demikian 

sampel lebih kecil dari populasi. Sampel penelitian ini adalah perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang bergerak dalam bidang manufaktur 

pada tahun 2008 dan 2009 yang dipilih dengan metode purposive sampling. 

Pemilihan kelompok subyek dalam purposive sampling, didasarkan pada ciri atau 

sifat yang dipandang memiliki sangkut paut yang erat dengan ciri atau sifat 

populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Menurut Arikunto (2002: 15), 

purposive sampling adalah menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu 

yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal. 



 

 

 

Pemilihan sampel dengan metode purposive sampling ini diharapkan dapat 

mewakili populasinya dan tidak menimbulkan bias bagi tujuan penelitian. Sampel 

dipilih dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Auditee sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebelum 1 Januari 

2007. 

2. Auditee tidak keluar (delisting) dari Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 

periode penelitian (tahun 2008-2009). 

3. Menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen 

selama tahun 2008-2009. 

4. Mengalami laba bersih setelah pajak yang negatif sekurangnya satu periode 

laporan keuangan (satu tahun) selama periode penelitian (tahun 2008-2009). 

Hal ini dikarenakan auditor hampir tidak pernah mengeluarkan opini going 

concern pada perusahaan yang mempunyai laba bersih setelah pajak positif. 

Proses seleksi sampel berdasarkan kriteria tersebut di atas, tampak sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabel 3.1 Proses Seleksi Sampel Berdasarkan Kriteria 

 

No. Kriteria 
Pelanggaran 

Kriteria 
Akumulasi 

1. Total perusahaan manufaktur yang listing di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2008 

dan 2009 

 152 

2. Auditee sudah terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) sebelum 1 Januari 2007 
-10 142 

3. Auditee tidak keluar (delisting) dari Bursa 

Efek Indonesia (BEI) selama periode 

penelitian (tahun 2008-2009) 

-30 112 

4. Menerbitkan laporan keuangan yang telah 

diaudit oleh auditor independen selama 

periode penelitian (tahun 2008-2009) 

-2 110 

5. Mengalami laba bersih setelah pajak yang 

negatif sekurangnya satu periode laporan 

keuangan (satu tahun) selama periode 

penelitian (tahun 2008-2009) 

-74 37 

Jumlah perusahaan sampel 36 

Tahun pengamatan (tahun) 2 

Total sampel selama periode penelitian 72 

 

 

3.3  Variabel Penelitian, Definisi Operasional dan Pengukuran 

Variabel adalah semua ciri atau faktor yang dapat menunjukkan variasi 

(Isyana, 2006). Variabel adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2002: 96). Variabel yang dimaksud dalam 

penelitian dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: 

1. Variabel Independen (bebas) 

       Variabel Independen (bebas) adalah faktor yang menjadi pokok 

permasalahan yang ingin diteliti atau penyebab utama suatu gejala (Arikunto, 

2002: 102). Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri atas: kondisi keuangan 

perusahaan, pertumbuhan perusahaan dan opini audit tahun sebelumnya. 



 

 

 

Definisi operasional serta pengukuran dari variabel-variabel tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. Kondisi Keuangan Perusahaan 

Kondisi keuangan perusahaan dalam penelitian ini diproksikan dengan 

menggunakan model prediksi kebangkrutan Altman Z Score. Rumus yang 

digunakan adalah: 

  Z = 0,012Z1 + 0,014Z2 + 0,033Z3 + 0,006Z4 + 0,999Z5 

Dimana:  

Z1 = working capital/total asset 

Z2 = retained earnings/total asset 

Z3 = earnings before interest and taxes/total asset 

Z4 = market capitalization/book value of debt 

Z5 = sales/total asset 

Nilai Z diperoleh dengan menghitung kelima rasio tersebut berdasarkan 

data pada neraca dan laporan laba/rugi dikalikan dengan koefisien masing-

masing rasio kemudian dijumlahkan hasilnya. Hasil perhitungan Z Score 

ini berupa skala rasio. 

b. Pertumbuhan Perusahaan 

Rasio pertumbuhan penjualan digunakan untuk mengukur kemampuan 

auditee dalam pertumbuhan tingkat penjualan. 

Pertumbuhan Penjualan =  x 100% 



 

 

 

Data ini diperoleh dengan menghitung sales growth ratio berdasarkan 

laporan laba/rugi masing-masing auditee. Hasil perhitungan rasio 

pertumbuhan penjualan disajikan dengan skala rasio. 

c. Opini Audit Tahun Sebelumnya 

Opini audit tahun sebelumnya didefinisikan sebagai opini audit yang 

diterima oleh auditee pada tahun sebelumnya. Variabel ini menggunakan 

variabel dummy, dimana opini audit going concern (GCAO) diberi kode 1, 

sedangkan opini audit non going concern (NGCAO) diberi kode 0. Data 

ini diperoleh dari Laporan Auditor Independen pada tahun sebelum tahun 

pengamatan yaitu tahun 2007 dan 2008. Data opini audit tahun 

sebelumnya disajikan dalam skala nominal. 

 

2. Variabel Dependen (terikat) 

       Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang besarnya tergantung 

dari variabel bebas yang diberikan dan diukur untuk menentukan ada 

tidaknya pengaruh (kriteria) dari variabel bebas (Arikunto, 2002: 102). 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah variabel dummy, yaitu variabel 

yang bersifat kategorikal atau dikotomi (Ghozali, 2005: 49), dimana kategori 

1 untuk auditee yang menerima opini audit going concern (GCAO) dan 

kategori 0 untuk auditee yang menerima opini audit non going concern 

(NGCAO). 

       Definisi operasional variabel terikat dalam penelitian ini yaitu opini audit 

going concern adalah opini audit modifikasi yang dalam pertimbangan 



 

 

 

auditor terdapat ketidakmampuan atau ketidakpastian signifikan atas 

kelangsungan hidup perusahaan dalam menjalankan operasinya (SPAP, 

2001). Termasuk dalam opini audit going concern ini adalah opini going 

concern unqualified/qualified dan going concern disclaimer opinion. Data ini 

diperoleh dengan cara menganalisa laporan auditor independen pada tahun 

pengamatan yaitu tahun 2008 dan 2009. Data opini audit ini disajikan dalam 

skala nominal. 

 

3.4  Jenis dan Sumber Data 

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari 

laporan keuangan auditan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada tahun 2007-2009 yang telah dipublikasikan dan tersedia di 

database Pojok BEI Universitas Brawijaya, serta Indonesian Capital Market 

Directory (ICMD) tahun 2007-2009. Data dalam penelitian ini juga diperoleh dari 

homepage BEI yaitu www.idx.co.id. Pemilihan BEI sebagai sumber pengambilan 

data dengan alasan BEI merupakan bursa efek terbesar dan representative di 

Indonesia. 

 

3.5  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

Content Analysis, yaitu suatu metode pengumpulan data penelitian dengan 

menggunakan teknik observasi dan analisis terhadap isi atau pesan dari suatu 

dokumen (antara lain: iklan, kontrak kerja, laporan, notulen, rapat, surat, jurnal, 



 

 

 

majalah, surat kabar, dan lain-lain). Tujuan Content Analysis adalah melakukan 

identifikasi terhadap karakteristik atau informasi spesifik yang terdapat pada suatu 

dokumen untuk menghasilkan deskripsi yang obyektif dan sistematik 

(Indriyantoro & Supomo, 2002). 

Content Analysis dilaksanakan dengan cara melakukan observasi atas laporan 

keuangan auditee sektor manufaktur yang menjadi sampel penelitian. Observasi 

dilakukan dengan objek penelitian laporan keuangan yang telah diaudit oleh 

auditor independen tahun 2007-2009. Laporan keuangan yang telah diidentifikasi 

sesuai dengan kriteria yang dijadikan data dalam penelitian ini kemudian 

dianalisis dengan metode Content Analysis, guna mengelompokkan perusahaan 

menjadi perusahan dengan opini audit going concern (GCAO) dan perusahaan 

dengan opini audit non going concern (GCAO). 

Selain menggunakan metode Content Analysis, dalam pengumpulan data juga 

digunakan metode dokumentasi. Peneliti menyelidiki benda-benda tertulis dengan 

metode dokumentasi, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, 

notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Data dalam neraca dan laporan 

laba/rugi dikumpulkan guna menghitung nilai dari Z Score dan sales growth ratio 

dengan menggunakan metode dokumentasi tersebut. 

 

3.6  Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan model regresi logistik. 

Regresi logistik adalah regresi yang digunakan untuk menguji apakah probabilitas 

terjadinya variabel terikat dapat diprediksi dengan variabel bebasnya (Ghozali, 



 

 

 

2005: 120). Regresi logistik digunakan untuk menguji pengaruh kondisi keuangan 

perusahaan (ZSCORE), pertumbuhan perusahaan (SALES) dan opini audit tahun 

sebelumnya (OPINI) terhadap penerimaan opini audit going concern (GCAO). 

Pengujian dilakukan pada tingkat signifikasi (α) 5 persen. Model regresi logistik 

yang digunakan untuk pengujian hipotesis adalah sebagai berikut: 

GC

1-GC
Ln = α - β1ZSCORE  - β2SALES  + β3OPINI + ε

 

Keterangan: 

Ln  =  Dummy variabel opini audit (kategori 1 untuk auditee dengan 

opini audit going cocern (GCAO) dan 0 untuk auditee dengan 

opini audit non going concern (NGCAO)). 

α                =    Konstanta 

ZSCORE = Kondisi keuangan perusahaan yang diproksikan dengan 

menggunakan lima model prediksi kebangkrutan Altman Z 

Score untuk perusahaan manufaktur. 

SALES       =   Rasio Pertumbuhan Penjualan Auditee. 

OPINI    = Dummy variabel Opini audit yang diterima pada tahun sebelumnya 

(kategori 1 bila opini audit going concern (GCAO) dan 0 bila 

opini audit non going concern (NGCAO)). 

ɛ              = Kesalahan Residual 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis multivariat yaitu menggunakan 

regresi logistik (logistic regression), yang variabel bebasnya merupakan 



 

 

 

kombinasi antara metric dan nonmetric (nominal). Teknik analisis ini tidak 

memerlukan lagi uji normalitas dan uji asumsi klasik pada variabel bebasnya 

(Ghozali, 2005).  Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini dilakukan 

dengan tahapan sebagai berikut: 

a. Menilai Model Fit dan Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

       Analisis pertama yang dilakukan adalah menilai overall fit model 

terhadap data. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai antara -2 

Log Likelihood (-2LL) pada awal (Block Number = 0) dengan nilai -2 Log 

Likelihood (-2LL) pada akhir (Block Number = 1). Adanya pengurangan nilai 

antara -2LL awal (initial -2LL function) dengan nilai -2LL pada langkah 

berikutnya menunjukkan bahwa model yang dihipotesiskan fit dengan data 

(Ghozali, 2005). Log Likelihood pada regresi logistik mirip dengan pengertian 

Sum of Square Error pada model regresi, sehingga penurunan Log Likelihood 

menunjukkan model regresi yang semakin baik. 

b. Menilai Kelayakan Model Regresi 

Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan Hosmer and 

Lemeshow’s Goodness of Fit Test. Hipotesis untuk menilai kelayakan model 

regresi adalah: 

       H0 : Tidak ada perbedaan antara model dengan data 

       Ha : Ada perbedaan antara model dengan data 

Jika nilai statistik Hosmer and Lemeshow Goodness of fit lebih besar dari 

pada 0,05 maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan berarti model mampu 



 

 

 

memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima 

karena sesuai dengan data observasinya (Ghozali, 2005). 

c. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

variabilitas variabel–variabel independen mampu memperjelas variabilitas 

variabel dependen. Koefisien determinasi pada regresi logistik dapat dilihat 

pada nilai Nagelkerke R Square. Nilai Nagelkerke R Square dapat 

diinterpretasikan seperti nilai R Square pada regresi berganda (Ghozali, 

2005). Nilai ini didapat dengan cara membagi nilai Cox & Snell R Square 

dengan nilai maksimumnya. 

d. Matriks Klasifikasi 

Matriks klasifikasi akan menunjukkan kekuatan prediksi dari model 

regresi untuk memprediksi kemungkinan penerimaan opini audit going 

concern pada auditee. Angka ini dalam output regresi logistik, dapat dilihat 

pada Classification Table. 

e. Menguji Koefisien Regresi 

Pengujian hipotesis dapat dilihat melalui koefisien regresi. Koefisien 

regresi dari tiap variabel-variabel yang diuji menunjukkan bentuk hubungan 

antar variabel. Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan 

antara nilai probabilitas (sig) dengan tingkat signifikasi (α). 

Jika nilai asymtotik signifikan < dari 0,05 (tingkat signifikansi/α) maka 

berarti H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti bahwa variabel bebas 

berpengaruh secara signifikan terhadap terjadinya variabel terikat. Begitu 



 

 

 

pula sebaliknya, bila asymtotik signifikan > dari 0,05 (tingkat signifikansi/α) 

maka berarti H0 diterima dan Ha ditolak yang berarti bahwa variabel bebas 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap terjadinya variabel terikat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Hasil Penelitian 

4.1.1  Deskripsi Obyek Penelitian 

       Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang listing di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2008 dan 2009. Sektor manufaktur dipilih 

karena sektor ini memiliki jumlah perusahaan yang listing paling banyak 

dibandingkan sektor usaha lain. Sektor ini juga memiliki jumlah saham beredar 

dan volume perdagangan paling tinggi dibandingkan dengan jenis usaha lain di 

BEI. 

       Pemilihan BEI sebagai populasi dalam penelitian ini dengan alasan BEI 

merupakan bursa efek terbesar dan representatif di Indonesia. Perusahaan-

perusahaan pada sektor manufaktur ini memiliki perubahan harga saham yang 

sangat dinamis. Namun harga saham perusahaan ini paling rentan terhadap 

kondisi eksternal dan perubahan-perubahan pada kondisi makro ekonomi negara. 

Saham perusahaan manufaktur juga merupakan saham paling favorit yang banyak 

diincar oleh para investor, karena dapat memberikan keuntungan yang berlipat 

dalam sekejap, tetapi diwaktu yang lain dapat memberikan kerugian yang sangat 

besar pula. 

 

 

 



 

 

 

4.1.2  Deskripsi Sampel Penelitian 

       Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan metode purposive sampling. 

Metode purposive sampling ini diharapkan dapat mewakili populasinya dan tidak 

menimbulkan bias bagi tujuan penelitian. Sampel dipilih untuk perusahaan yang 

mengalami laba bersih setelah pajak adalah negatif sekurangnya satu periode 

laporan keuangan (satu tahun) selama periode penelitian (tahun 2008-2009). Hal 

ini dikarenakan auditor hampir tidak pernah mengeluarkan opini going concern 

pada perusahaan yang mempunyai laba bersih setelah pajak positif atau tidak 

mengalami financial distress (McKeown et.al., 1991 dalam Isyana, 2006). 

       Proses seleksi sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan tampak 

dalam tabel 4.1. Berdasarkan proses seleksi tersebut terpilih sebanyak 36 

perusahaan yang akan dijadikan sampel dengan periode pengamatan dua tahun, 

sehingga total sampel keseluruhan adalah 72 perusahaan. 

Sampel penelitian yang terpilih sebanyak 36 perusahaan tersebut dapat 

dipaparkan pada lampiran 1 sesuai dengan nama perusahaan berikut kode listing 

di BEJ berdasarkan urutan alfabetis. Sampel penelitian sebanyak 36 perusahaan 

tersebut, terbagi menjadi 14 jenis usaha yang komposisinya terlihat dalam tabel 

4.2. Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa sampel yang terpilih tersebar 

secara merata dalam 14 jenis usaha dari 19 jenis usaha yang ada di BEI pada 

periode penelitian. Perusahaan yang paling banyak berasal dari jenis usaha 

Apparel and Other Textile Products yaitu sebanyak 8 perusahaan atau 22,22%. 

 

 



 

 

 

Tabel 4.1 Proses Seleksi Sampel Berdasarkan Kriteria 

 

No. Kriteria 
Pelanggaran 

Kriteria 
Akumulasi 

1. Total perusahaan manufaktur yang listing di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2008 

dan 2009 

 152 

2. Auditee sudah terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) sebelum 1 Januari 2007 
-10 142 

3. Auditee tidak keluar (delisting) dari Bursa 

Efek Indonesia (BEI) selama periode 

penelitian (tahun 2008-2009) 

-30 112 

4. Menerbitkan laporan keuangan yang telah 

diaudit oleh auditor independen selama 

periode penelitian (tahun 2008-2009) 

-2 110 

5. Mengalami laba bersih setelah pajak yang 

negatif sekurangnya satu periode laporan 

keuangan (satu tahun) selama periode 

penelitian (tahun 2008-2009) 

-74 36 

Jumlah perusahaan sampel 36 

Tahun pengamatan (tahun) 2 

Total sampel selama periode penelitian 72 

 

 

        

Tabel 4.2 Distribusi Sampel Berdasarkan Jenis Usaha 

 

No. Jenis Usaha Frekuensi Persentase 
1 Adhesive 1 2,78% 

2 Apparel and Other Textile Products 8 22,22% 

3 Automotive and Allied Products 4 11,11% 

4 Chemical and Allied Products 2 5,56% 

5 Electronic and Office Equipment 3 8,33% 

6 Fabricated Metal Products 1 2,78% 

7 Food and Beverages 1 2,78% 

8 Lumber and Wood Products 2 5,56% 

9 Metal and Allied Products 2 5,56% 

10 Paper and Allied Products 3 8,33% 

11 Photographic Equipment 2 5,56% 

12 Plastics and Glass Products 2 5,56% 

13 Stone, Clay, Glass and Concrete Products 1 2,78% 

14 Textile Mill Products 4 11,11% 

Jumlah 36 100% 

Sumber: ICMD berdasarkan hasil seleksi 

 

 



 

 

 

4.1.3  Deskripsi Variabel Penelitian 

4.1.3.1  Opini Audit Going Concern 

       Opini audit going concern adalah opini audit modifikasi yang dalam 

pertimbangan auditor terdapat ketidakmampuan atau ketidakpastian signifikan 

atas kelangsungan hidup perusahaan dalam menjalankan operasinya. Berdasarkan 

hasil analisis terhadap laporan auditor independen yang diterima oleh auditee 

pada tahun 2008 dan 2009, dapat diketahui jenis opini yang diterima masing-

masing perusahaan. Jenis opini tersebut kemudian digolongkan menjadi dua jenis 

opini audit yaitu opini audit going concern yang dilambangkan dengan kode 

GCAO dan opini audit non going concern yang dilambangkan dengan kode 

NGCAO. Hasil analisis terhadap perusahaan sampel nampak pada lampiran 2. 

       Perusahaan yang menerima opini audit going concern pada tahun 2008 

berjumlah 22 perusahaan, sedangkan sisanya yaitu 14 perusahaan tidak menerima 

opini audit going concern (lihat lampiran 2). Pada tahun 2009 perusahaan yang 

menerima opini audit going concern berjumlah 17 perusahaan. Jumlah ini lebih 

sedikit jika dibandingkan pada tahun 2008. Sekilas dapat terlihat bahwa 

perusahaan yang menerima opini audit going concern pada tahun 2008 cenderung 

akan menerima kembali opini audit going concern pada tahun 2009. Secara 

ringkas, perusahaan yang menerima opini audit going concern dan perusahaan 

yang tidak menerima opini audit going concern dapat digambarkan pada tabel 

berikut: 

 

 



 

 

 

Tabel 4.3 Ringkasan Penerimaan Opini Audit 

 

 
2008 2009 Total 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

GCAO 22 61,11% 17 47,22% 39 54,17% 

NGCAO 14 38,89% 19 52,78% 33 45,83% 

Jumlah 36 100% 36 100% 72 100% 

Sumber: Data Sekunder yang telah diolah 

       Pada tahun 2008, 61,11% perusahaan menerima opini audit going concern, 

sedangkan pada tahun 2009 jumlah penerima opini audit going concern mencapai 

47,22% yaitu sebanyak 17 perusahaan. Pada tahun 2009 terdapat penurunan 

penerima opini audit going concern sebesar 13,89%. Jumlah keseluruhan 

penerima opini audit going concern selama dua tahun adalah 39 perusahaan atau 

54,17%, sedangkan sisanya sebesar 33 perusahaan atau 45,83% menerima opini 

audit non going concern. 

 

4.1.3.2  Z Score Altman 

       Z Score Altman atau yang biasa kita kenal dengan analisis diskriminan 

Altman Z Score adalah suatu analisis yang menghasilkan suatu indeks yang 

memungkinkan penggolongan suatu observasi ke dalam salah satu kelompok yang 

telah ditetapkan terlebih dahulu. Guna mencapai tujuan yang hendak dicapai, 

dalam penelitian ini perusahaan yang dianalisis akan dikelompokkan menjadi dua 

yaitu perusahaan bangkrut dan perusahaan sehat. Namun untuk pengujian 

hipotesis, angka yang digunakan adalah nilai dari Z Score tersebut. Nilai Z Score 

ditentukan dari hitungan standar atau koefisien kali nisbah-nisbah keuangan yang 

akan menunjukkan tingkat kelangsungan usaha suatu perusahaan. 



 

 

 

       Z Score yang dikembangkan Altman tersebut selain dapat digunakan untuk 

menentukan kecenderungan kebangkrutan, dapat juga digunakan sebagai ukuran 

dari keseluruhan kinerja keuangan perusahaan. Perhitungan Z Score dengan 

menggunakan lima rasio keuangan dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Z = 0,012Z1 + 0,014Z2 + 0,033Z3 + 0,006Z4 + 0,999Z5 

       Dimana:  

Z1 = working capital/total asset 

Z2 = retained earnings/total asset 

Z3 = earnings before interest and taxes/total asset 

Z4 = market capitalization/book value of debt 

Z5 = sales/total asset 

       Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan keuangan auditee serta dari idx 

tahun 2008 dan 2009, diperoleh nilai dari kelima rasio tersebut. Hasil perhitungan 

rasio-rasio tersebut kemudian dikalikan dengan koefisien tiap rasio dari rumus 

yang diturunkan Altman di atas dan menghasilkan nilai Z Score pada lampiran 3. 

       Nilai Z Score terendah diraih oleh PT Hanson International Tbk pada tahun 

2008 dan 2009, yaitu masing-masing -12,19 dan -20,15 (lihat lampiran 3). 

Perusahaan ini dalam beberapa tahun terakhir memang mengalami kesulitan 

keuangan dan bahkan diperkirakan akan segera bangkrut. Nilai Z Score tertinggi 

pada tahun 2008 diraih oleh PT Tri Polyta Indonesia Tbk, yaitu sebesar 2,11 dan 

pada tahun 2009 diraih oleh PT Pan Brothers Tbk, yaitu sebesar 1,95. Rata-rata 

nilai Z Score dari seluruh perusahaan sampel adalah 0,39 pada tahun 2008 dan 

0,10 pada tahun 2009. Rata-rata nilai Z Score ini tergolong rendah karena 



 

 

 

perusahaan yang dipilih menjadi sampel penelitian adalah perusahaan-perusahaan 

yang mempunyai laba bersih setelah pajak negatif atau perusahaan yang 

mengalami kesulitan keuangan (financial distress). 

       Auditee sektor manufaktur yang terpilih sebagai sampel kemudian 

dikelompokkan ke dalam dua kelompok atau kategori berdasarkan atas jenis opini 

audit yang diterimanya yaitu kelompok dengan opini audit going concern 

(GCAO) dan kelompok dengan opini audit non going concern (NGCAO). Hal ini 

dilakukan untuk memberi gambaran serta mengetahui perbedaan nilai Z Score dari 

perusahaan yang menerima opini going concern dan yang tidak menerima opini 

going concern. Pengelompokan auditee ini nampak dalam lampiran 4 dan 5. 

       Berdasarkan hasil pengelompokan auditee kedalam 2 kategori yaitu auditee 

dengan GCAO dan auditee dengan NGCAO dapat diketahui bahwa rata-rata nilai 

Z Score auditee dengan GCAO adalah -0,30 dan untuk auditee dengan NGCAO 

adalah 0,89. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara nilai Z Score 

auditee dengan GCAO dan nilai Z Score auditee dengan NGCAO. Nilai Z Score 

tertinggi untuk auditee dengan GCAO adalah 1,07, sedangkan untuk auditee 

dengan NGCAO adalah 2,11. Nilai Z Score terendah untuk auditee dengan GCAO 

adalah -20,15, sedangkan untuk auditee dengan NGCAO adalah 0,08. 

 

 

4.1.3.3  Pertumbuhan Penjualan 

       Pertumbuhan penjualan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk dapat 

bertahan dalam kondisi persaingan. Pertumbuhan penjualan ini merupakan 



 

 

 

perubahan penjualan pada laporan keuangan dari tahun ke tahun yang dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

Pertumbuhan Penjualan =  x 100% 

Dimana: 

Penjualan Bersih t   = Penjualan bersih sekarang 

Penjualan Bersih t-1 = Penjualan bersih tahun lalu 

       Berdasarkan laporan laba rugi auditee, kemudian diperoleh data penjualan 

dari tahun 2007-2009. Data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung rasio 

pertumbuhan penjualan (sales growth ratio) tahun 2008 dan 2009 dengan hasil 

yang dapat dilihat pada lampiran 6. Rata-rata rasio pertumbuhan penjualan untuk 

tahun 2008 adalah 0,08 (lihat lampiran 6) yang berarti bahwa pada tahun 2008 

auditee mengalami peningkatan penjualan rata-rata sebesar 8% dari penjualan 

tahun 2007. Rata-rata rasio pertumbuhan penjualan untuk tahun 2009 adalah -

0,15. Hal ini dapat diartikan bahwa pada tahun 2009 auditee mengalami 

penurunan penjualan rata-rata sebesar 15% dari penjualan tahun 2008. Pada tahun 

2008 dan 2009 auditee yang mempunyai rasio pertumbuhan penjualan tertinggi 

adalah PT Teijin Indonesia Fiber Tbk yaitu masing-masing sebesar 1,41 (141%) 

dan 2,37 (237%). Auditee yang mempunyai rasio pertumbuhan penjualan terendah 

pada tahun 2008 adalah PT Hanson International Tbk yaitu sebesar -1 (-100%) 

dan tahun 2009 adalah PT Mulia Industrindo Tbk yaitu sebesar -1 (-100%). 

       Keseluruhan auditee tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam 2 kelompok 

atau kategori berdasarkan atas jenis opini audit yang diterimanya yaitu kelompok 

dengan opini audit going concern (GCAO) dan kelompok dengan opini audit non 



 

 

 

going concern (NGCAO). Hal ini dilakukan untuk memberi gambaran serta 

mengetahui perbedaan rasio pertumbuhan penjualan dari perusahaan yang 

menerima opini going concern dan yang tidak menerima opini going concern. 

Pengelompokan auditee ini nampak dalam lampiran 7 dan 8. 

       Rata-rata rasio pertumbuhan penjualan untuk kelompok penerima opini going 

concern adalah positif yang berarti terjadi kenaikan penjualan, sedangkan untuk 

kelompok penerima opini non going concern bernilai negatif yang berarti ada 

penurunan penjualan dari tahun ke tahun (lihat lampiran 7 dan 8). Kelompok 

penerima opini going concern mengalami kenaikan penjualan rata-rata sebesar 

1%, sementara itu untuk kelompok penerima opini non going concern mengalami 

penurunan penjualan rata-rata sebesar 9%. Rasio pertumbuhan penjualan tertinggi 

pada kelompok penerima opini going concern adalah 2,37 (237%) yaitu PT Teijin 

Indonesia Fiber Tbk, sedangkan pada kelompok penerima opini non going 

concern adalah 0,57 (57%) yaitu PT Century Textile Industry Tbk. Rasio 

pertumbuhan penjualan terendah pada kelompok penerima opini going concern 

adalah -1 (-100%) yaitu PT Hanson International Tbk dan PT Mulia Industrindo 

Tbk, sedangkan pada kelompok penerima opini non going concern adalah -0,68 (-

68%) yaitu PT Aneka Kemasindo Utama Tbk. 

 

4.1.3.4  Opini Audit Tahun Sebelumnya 

       Opini audit tahun sebelumnya adalah opini audit yang diterima auditee pada 

tahun sebelumnya atau satu tahun sebelum tahun penelitian. Opini audit tahun 

sebelumnya ini dikelompokkan menjadi dua yaitu auditee dengan opini going 



 

 

 

concern (GCAO) dan tanpa opini going concern (NGCAO). Variabel ini 

merupakan variabel dummy, dimana opini audit going concern (GCAO) diberi 

kode 1, sedangkan opini audit non going concern (NGCAO) diberi kode 0. 

Laporan auditor independen masing-masing auditee pada tahun 2008 dan 2009 

dianalisis kemudian dikelompokkan kedalam dua kategori yaitu GCAO dan 

NGCAO. Hasil analisis tersebut nampak dalam lampiran 9. Auditee yang 

menerima opini going concern pada tahun 2007 berjumlah 18, dan sisanya 

sebanyak 18 perusahaan tidak menerima opini going concern. Sementara itu pada 

tahun 2008 terdapat 22 auditee penerima opini going concern, sedangkan sisanya 

sebanyak 14 perusahaan tidak menerima opini going concern. 

       Berdasarkan 36 perusahaan sampel tersebut, kemudian dikelompokkan ke 

dalam dua kelompok atau kategori berdasarkan atas jenis opini audit yang 

diterimanya yaitu kelompok dengan opini audit going concern (GCAO) dan 

kelompok dengan opini audit non going concern (NGCAO). Hal ini dilakukan 

untuk memberi gambaran serta mengetahui perbedaan jenis opini audit yang 

diterima tahun sebelumnya antara perusahaan yang menerima opini going concern 

dan yang tidak menerima opini going concern. Pengelompokan auditee ini 

nampak dalam lampiran 10 dan 11. 

       Kelompok penerima opini going concern yang pada tahun sebelumnya juga 

menerima opini going concern sebanyak 35 perusahaan dari total 39 perusahaan 

atau 89% (lihat lampiran 10). Sementara itu pada kelompok penerima opini non 

going concern yang pada tahun sebelumnya menerima opini going concern hanya 

sebanyak 5 perusahaan dari total 28 perusahaan atau 18% (lihat lampiran 11). 



 

 

 

       Dari keseluruhan variabel dalam penelitian ini dapat disajikan secara ringkas 

dalam tabel 4.4 berikut ini: 

Tabel 4.4 Ringkasan Variabel Penelitian 

 

No Variabel 
Kelompok 

GCAO 

Kelompok 

NGCAO 

1 Rata-rata Z Score -0,30 0,89 

2 Rata-rata Pertumbuhan Penjualan 0,01 -0,09 

3 Opini Tahun Sebelumnya 0,89 0,18 

 

4.1.4  Pengujian Hipotesis 

       Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dengan menggunakan model regresi 

logistik. Regresi logistik adalah regresi yang digunakan untuk menguji apakah 

probabilitas terjadinya variabel terikat dapat diprediksi dengan variabel bebasnya 

(Ghozali, 2005:71). Teknik analisis ini tidak memerlukan lagi uji normalitas, 

heteroscedasitiy, dan uji autokorelasi pada variabel bebasnya. Regresi logistik 

digunakan untuk menguji pengaruh kondisi keuangan perusahaan (ZSCORE), 

pertumbuhan perusahaan (SALES) dan opini audit tahun sebelumnya (OPINI) 

terhadap penerimaan opini audit going concern (GCAO). Pengujian dilakukan 

pada tingkat signifikasi (α) 5 persen. 

a. Pengujian Model Fit dan Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

       Analisis pertama yang dilakukan adalah menilai overall fit model 

terhadap data. Output SPSS pada tabel 4.5 menunjukkan nilai -2 Log 

Likelihood pertama sebesar 99,313. Nilai tersebut merupakan nilai -2 Log 

Likelihood sebelum variabel bebas dimasukkan kedalam model regresi. 

 

 



 

 

 

Tabel 4.5 Iteration History 0 

 

Iteration 
 

-2 Log likelihood 
Coefficients 

Constant 
Step 0 1 99.313 .167 

 2 99.313 .167 

   Initial -2 Log Likelihood: 99.313 

       Langkah selanjutnya adalah menguji keseluruhan model (overall model 

fit). Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai antara -2 Log 

Likelihood (-2LL) pada awal (Block Number = 0) dengan nilai -2 Log 

Likelihood (-2LL) pada akhir (Block Number = 1). Adanya pengurangan nilai 

antara -2LL awal (initial -2LL function) dengan nilai -2LL pada langkah 

berikutnya (-2LL akhir) menunjukkan bahwa model yang dihipotesiskan fit 

dengan data (Ghozali, 2005). 

Tabel 4.6 Iteration History 1 

 

Iteration 
 

-2 Log likelihood 
Coefficients 

 Constant ZSCORE SALES OPINI 
Step 1 1 55.070 -1.436 -.054 .283 2.927 

 2 52.205 -1.712 -.164 .647 3.638 

 3 50.345 -1.476 -.516 .988 3.712 

 4 45.752 -.119 -2.277 1.398 3.577 

 5 44.859 .245 -3.196 1.802 4.048 

 6 44.809 .346 -3.471 1.918 4.203 

 7 44.809 .352 -3.488 1.925 4.214 

 8 44.809 .352 -3.488 1.925 4.214 

 
-2LL awal (Block Number = 0) 99.313 

-2LL akhir (Block Number = 1) 44.809 

       Setelah keseluruhan variabel bebas yaitu Z Score (ZSCORE), rasio 

pertumbuhan penjualan (SALES) dan opini audit tahun sebelumnya (OPINI) 

dimasukkan kedalam model, -2 Log Likelihood menunjukkan angka 44,809, 

atau terjadi penurunan sebesar 54,504. Penurunan nilai -2 Log Likelihood ini 

dapat diartikan bahwa penambahan variabel bebas kedalam model dapat 



 

 

 

memperbaiki model fit serta menunjukkan model regresi yang lebih baik atau 

dengan kata lain model yang dihipotesiskan fit dengan data. 

b. Pengujian Kelayakan Model Regresi 

       Analisis selanjutnya yang dilakukan adalah menilai kelayakan model 

regresi logistik yang akan digunakan. Pengujian kelayakan model regresi 

logistik dilakukan dengan menggunakan Goodness of fit test yang diukur 

dengan nilai Chi-Square pada bagian bawah uji Homser and Lemeshow. 

Probabilitas signifikansi yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan 

tingkat signifikasi (α) 5 %. Hipotesis untuk menilai kelayakan model regresi 

adalah: 

H0: Tidak ada perbedaan antara model dengan data 

Ha: Ada perbedaan antara model dengan data 

Tabel 4.7 Hosmer and Lemeshow Test 

 

Step Chi-square df Sig. 
1 5.227 8 .733 

 

       Tabel 4.7 menunjukkan hasil pengujian Hosmer and Lemeshow. 

Probabilitas signifikasi menunjukkan angka 0,733, yang berarti bahwa nilai 

signifikansi yang diperoleh ini jauh lebih besar dari pada 0,05 (α) 5%, maka 

H0 tidak dapat ditolak (diterima). Hal ini berarti model regresi layak untuk 

digunakan dalam analisis selanjutnya, karena tidak ada perbedaan yang nyata 

antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati, atau dapat 

dikatakan bahwa model mampu memprediksi nilai observasinya. 

 

 



 

 

 

c. Pengujian Multikolinearitas 

       Regresi yang baik adalah regresi dengan tidak adanya gejala korelasi 

yang kuat antara variabel bebasnya. Walaupun dalam regresi logistik tidak 

lagi memerlukan uji asumsi klasik seperti multikolineartilitas, namun tidak 

ada salahnya apabila dilakukan uji multikolineartilitas. Pengujian 

multikolinearitas dalam model ini dengan menggunakan matriks korelasi 

antar variabel bebas untuk melihat besarnya korelasi antar variabel 

independen di dalam penelitian ini yaitu kondisi keuangan perusahaan 

(ZSCORE), pertumbuhan perusahaan (SALES) dan opini audit tahun 

sebelumnya (OPINI). 

       Tabel 4.8 menunjukkan korelasi antar variabel independen di dalam 

penelitian ini. Matriks korelasi tersebut menunjukkan tidak adanya gejala 

multikolinearitas yang serius antar variabel bebas, sebagaimana terlihat dari 

nilai korelasi antar variabel bebas masih jauh di bawah 0,8. Korelasi antar 

variabel bebas menunjukkan angka negatif (-) yang berarti antar variabel 

bebas terdapat korelasi tak langsung atau korelasi negatif, kecuali korelasi 

antara variabel SALES dan OPINI. Korelasi tertinggi antar variabel 

independen terjadi antara variabel SALES dan OPINI yaitu 0,298. 

Tabel 4.8 Correlation Matrix 

 

 Constant ZSCORE SALES OPINI 
Step 1 Constant 1.000 -.796 .408 .041 

 ZSCORE -.796 1.000 -.439 -.524 

 SALES .408 -.439 1.000 .298 

 OPINI .041 -.524 .298 1.000 

 

 



 

 

 

d. Koefisien Determinasi 

       Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

variabilitas variabel-variabel independen mampu memperjelas variabilitas 

variabel dependen. Koefisien determinasi pada regresi logistik dapat dilihat 

pada nilai Nagelkerke R Square. Nilai Nagelkerke R Square dapat 

diinterpretasikan seperti nilai R Square pada regresi berganda (Ghozali, 

2005). Nilai ini didapat dengan cara membagi nilai Cox & Snell R Square 

dengan nilai maksimumnya. 

Tabel 4.9 Model Summary 

 

Step -2 Log likelihood 
Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 
1 44.809 .531 .710 

 

       Tabel 4.9 menunjukkan nilai Nagelkerke R Square. Dilihat dari hasil 

output pengolahan data nilai Nagelkerke R Square adalah sebesar 0,710 yang 

berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel 

independen adalah sebesar 71%, sisanya sebesar 29% dijelaskan oleh 

variabilitas variabel-variabel lain di luar model penelitian. Hal tersebut berarti 

bahwa secara bersama-sama variasi variabel kondisi keuangan (ZSCORE), 

pertumbuhan perusahaan (SALES), dan opini audit tahun sebelumnya (OPINI) 

dapat menjelaskan variasi variabel opini going concern sebesar 71%. 

e. Matriks Klasifikasi 

       Matriks klasifikasi akan menunjukkan kekuatan prediksi dari model 

regresi untuk memprediksi kemungkinan penerimaan opini audit going 

concern pada auditee.  



 

 

 

Tabel 4.10 Classification Table 

 
 Predicted 

Observed Opini Audit 
Percentage 

Correct 

Step 1 Opini Audit NGCAO 28 5 84.8 

  GCAO 5 34 87.2 

 Overall Percentage   86.1 

 

Tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa menurut prediksi, auditee yang 

menerima opini going concern adalah 39, sedangkan observasi sesungguhnya 

menunjukkan bahwa auditee yang menerima opini going concern adalah 34. 

Jadi ketepatan model ini adalah 34/39 atau 87,2% dan menurut prediksi, 

auditee yang menerima opini non going concern adalah 33, sedangkan 

observasi sesungguhnya menunjukkan bahwa auditee yang menerima opini 

non going concern adalah 28. Jadi ketepatan model ini adalah 28/33 atau 

84,8%. Ketepatan prediksi keseluruhan model ini adalah 86,1%. 

f. Pengujian Koefisien Regresi 

       Pengujian hipotesis dalam penelitian ini untuk menguji pengaruh 

variabel-variabel bebas yaitu kondisi keuangan perusahaan (ZSCORE), 

pertumbuhan perusahaan (SALES), dan opini audit tahun sebelumnya (OPINI) 

terhadap opini audit going concern dengan menggunakan hasil uji regresi 

yang ditunjukkan dalam Variabel in the Equation. Uji hipotesis 

menggunakan regresi logistik cukup dengan melihat Variables in the 

Equation, pada kolom Significant dibandingkan dengan tingkat kealphaan 

0,05 (5%). Apabila tingkat signifikansi < 0,05, maka Ha diterima. 

 

 



 

 

 

Tabel 4.11 Variables in the Equation 

 

  B S.E. Wald df Sig. Exp (B) 
Step 1 ZSCORE -3.488 1.473 5.611 1 .018 .031 

 SALES 1.925 1.271 2.294 1 .130 6.857 

 OPINI 4.214 .913 21.329 1 .000 67.658 

 Constant .352 .961 .134 1 .714 1.421 

Variable(s) entered on step 1: ZSCORE, SALES, OPINI 

 

       Tabel 4.11 menunjukkan hasil pengujian dengan regresi logistik pada 

tingkat signifikasi 5%. Persamaan dari pengujian dengan menggunakan 

regresi logistik di atas adalah sebagai berikut: 

       OPINI = 0,352 – 3,488 ZSCORE + 1,925 SALES + 4,214 OPINI + ɛ 

H1 : Kondisi Keuangan Perusahaan berpengaruh negatif terhadap 

kemungkinan penerimaan opini audit going concern. 

Kondisi keuangan perusahaan yang diproksikan dengan Z Score pada tabel 

4.11 menunjukkan koefisien negatif sebesar 3,488 dengan tingkat signifikansi 

0,018 < 0,05 yang berarti Ha1 dapat diterima. Hal tersebut membuktikan 

bahwa kondisi keuangan perusahaan berpengaruh negatif terhadap opini audit 

going concern. 

H2 : Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh negatif terhadap 

kemungkinan penerimaan opini audit going concern. 

Pertumbuhan perusahaan yang diproksikan dengan rasio pertumbuhan 

penjualan pada tabel 4.11 menunjukkan koefisien positif sebesar 1,925 

dengan tingkat signifikansi 0,130 > 0,05 yang berarti bahwa Ha2 ditolak. Hal 

tersebut berarti bahwa pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

opini audit going concern. 



 

 

 

H3 :  Opini Audit Tahun Sebelumnya berpengaruh positif terhadap 

kemungkinan penerimaan opini audit going concern. 

Variabel Opini Audit Tahun Sebelumnya menunjukkan koefisien positif 

sebesar 4,214 dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05 yang berarti bahwa 

Ha3 diterima. Hal tersebut membuktikan bahwa opini audit tahun sebelumnya 

berpengaruh positif terhadap opini audit going concern. Keseluruhan hasil 

pengolahan data dengan regresi logistik menggunakan program SPSS 16.0 

tersebut terangkum dalam lampiran 12. 

  

4.2  Pembahasan 

       Penelitian ini merupakan studi mengenai penerbitan opini going concern dan 

non going concern oleh auditor. Penelitian ini mengamati dua variabel keuangan 

(kondisi keuangan perusahaan yang diproksikan dengan Z Score Altman dan 

pertumbuhan perusahaan yang diproksikan dengan rasio pertumbuhan penjualan) 

dan satu variabel non keuangan yaitu opini audit tahun sebelumnya. 

       Penelitian terhadap 72 perusahaan manufaktur dari 152 perusahaan sampel 

yang dipilih dengan metode purposive sampling selama tahun 2008 dan 2009 

diperoleh hasil 39 auditee menerima opini going concern dan sisanya sebanyak 33 

auditee menerima opini non going concern. Berdasarkan opini yang diterima 

tersebut, auditee yang terpilih menjadi sampel penelitian kemudian 

dikelompokkan menjadi dua yaitu kelompok dengan GCAO dan kelompok 

dengan NGCAO. 



 

 

 

       Ringkasan hasil pengujian ketiga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada tabel 4.12 sebagai berikut: 

Tabel 4.12 Ringkasan Pengujian Hipotesis 

 

No. Hipotesis Hasil 

1 
Kondisi Keuangan Perusahaan berpengaruh negatif terhadap 

kemungkinan penerimaan opini audit going concern. 
Diterima 

2 
Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh negatif terhadap 

kemungkinan penerimaan opini audit going concern. 
Ditolak 

3 

Opini Audit Tahun Sebelumnya berpengaruh positif 

terhadap kemungkinan penerimaan opini audit going 

concern. 

Diterima 

 

Pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat tersebut 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

4.2.1  Kondisi Keuangan Perusahaan 

       Kondisi keuangan perusahaan yang diproksikan dengan Z Score, pada tabel 

4.11 menunjukkan koefisien negatif sebesar 3,488 dengan tingkat signifikansi 

0.018 < 0.05 yang berarti Ha1 dapat diterima. Berdasarkan hasil pengujian 

terhadap hipotesis tersebut, diperoleh bukti empiris bahwa kondisi keuangan 

perusahaan yang diproksikan dengan Z Score Altman berpengaruh negatif 

terhadap pemberian opini audit going concern.  

       Seorang auditor dalam memberikan opini audit going concern, tentu saja 

sangat memperhatikan kondisi keuangan auditee. Auditee yang tidak memiliki 

permasalahan keuangan yang serius tidak akan menerima opini audit going 

concern. Auditee yang memiliki permasalahan keuangan yang mengakibatkan 

rasio Z Score rendah, akan berpeluang besar menerima opini audit going concern. 

       Pada dasarnya rasio Z Score ini mengindikasikan kondisi keuangan suatu 

perusahan yang sebenarnya serta merupakan peringatan dini bagi suatu 



 

 

 

perusahaan akan ancaman kebangkrutan usahanya. Semakin tinggi rasio ini 

mengindikasikan keadaan yang semakin baik atau tidak terdapat permasalahan. 

Perusahaan yang memiliki rasio Z Score rendah, besar kemungkinannya untuk 

mendapatkan opini audit going concern. Hal tersebut terbukti dari 39 perusahaan 

sampel yang menerima opini audit going concern, memiliki rasio Z Score rata-rata 

sebesar -0,3. Nilai tersebut tergolong rendah dibandingkan dengan rasio Z Score 

rata-rata dari 33 perusahaan sampel yang tidak menerima opini audit going 

concern, yaitu sebesar 0,89. Hal ini berarti terdapat perbedaan yang signifikan 

antara rasio Z Score pada kedua kelompok sampel tersebut. 

       Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyarno 

dkk. (2006). Selain itu, temuan ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Ramadhany, Fanny dan Saputra (2005). Temuan empiris ini juga mendukung 

teori dari Mutchler (1984) yang menyatakan bahwa auditor hampir tidak pernah 

mengeluarkan opini going concern pada perusahaan yang tidak mengalami 

kesulitan keuangan (financial distress). 

 

4.2.2  Pertumbuhan Perusahaan 

       Variabel pertumbuhan perusahaan yang diproksikan dengan rasio 

pertumbuhan penjualan (Sales Growth ratio) menunjukkan koefisien positif 

sebesar 1,925 dengan tingkat signifikansi 0,130 > 0.05. Berdasarkan hal tersebut 

dapat disimpulkan bahwa Ha2 tidak berhasil didukung, dengan demikian terbukti 

bahwa rasio pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap opini audit 

going concern. 



 

 

 

       Berdasarkan hasil pengelompokkan auditee, pada kelompok auditee dengan 

opini going concern menunjukkan rasio pertumbuhan penjualan rata-rata sebesar 

0,01 yang berarti terjadi kenaikan penjualan sebesar 1%, sedangkan pada 

kelompok auditee dengan opini non going concern sebesar -0,09 yang berarti 

terjadi penurunan penjualan sebesar 9%. Peningkatan ataupun penurunan 

penjualan bukan merupakan alasan bagi auditor untuk memberikan opini going 

concern maupun non going concern, walaupun terdapat perbedaan besaran rasio 

pertumbuhan penjualan pada kedua kelompok auditee tersebut. Hal tersebut 

dikarenakan peningkatan penjualan belum tentu akan meningkatkan laba dan 

penurunan penjualan juga tidak selalu mengakibatkan penurunan laba. Seorang 

auditor akan lebih mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba dalam hal pemberian opini going concern atau adanya rencana 

manajemen yang secara efektif dapat dilaksanakan dan mampu mengurangi 

dampak negatif merugikan dari pertumbuhan penjualan negatif yang terjadi. 

Penyebab lain mungkin dalam pertimbangan auditor, perusahaan dengan 

pertumbuhan penjualan yang positif dalam jangka waktu satu tahun tidak berarti 

dapat merubah kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan 

hidupnya. Pada umumnya tidak mudah bagi perusahaan untuk merubah 

kondisinya jika hanya diukur dalam jangka waktu satu tahun, walaupun 

pertumbuhan penjualannya positif tetapi pengaruhnya kecil terhadap 

kelangsungan hidup perusahaan. 

       Hasil dari penelitian ini konsisten dengan dengan penelitian Fanny dan 

Saputra (2005) yang menemukan bukti empiris bahwa rasio pertumbuhan aktiva 



 

 

 

tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern. 

Temuan empiris pada penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Setyarno dkk. (2006) yang memberikan bukti empiris bahwa rasio pertumbuhan 

penjualan yang positif tidak dapat menjamin auditee untuk tidak menerima opini 

audit going concern. 

 

4.2.3  Opini Audit Tahun Sebelumnya 

       Pengujian atas variabel opini audit tahun sebelumnya (OPINI) ditemukan 

bukti empiris bahwa opini audit yang diterima pada tahun sebelumnya secara 

signifikan berpengaruh positif terhadap kemungkinan penerimaan opini going 

concern pada tahun berikutnya. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji regresi logistik 

pada tabel 4.11 dimana variabel OPINI mempunyai angka probabilitas 

signifikansi 0,000 di bawah tingkat signifikansi 0,05 (5%) dengan nilai koefisien 

positif sebesar 4,214. 

       Berdasarkan hasil pengelompokkan auditee, pada kelompok auditee dengan 

opini going concern, sebanyak 35 perusahaan dari 39 perusahaan atau sebesar 

89% perusahaan mendapatkan opini going concern pada tahun sebelumnya. Hal 

ini membuktikan bahwa hampir semua perusahaan yang mendapatkan opini going 

concern pada tahun sebelumnya, cenderung untuk menerima opini yang sama 

pada tahun berjalan. Perusahaan dengan opini going concern akan semakin 

mengalami keterpurukan baik dari segi keuangan maupun eksistensinya dimata 

masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena pemberian opini going concern 

tersebut akan menyebabkan hilangnya kepercayaan dari publik akan keberlanjutan 



 

 

 

usaha auditee termasuk dari investor, kreditur, dan konsumen sehingga akan 

semakin mempersulit manajemen perusahaan untuk dapat bangkit kembali dari 

kondisi keterpurukan. Hal ini mendukung pendapat yang dikemukakan oleh Jones 

(1996) bahwa suatu laporan yang dimodifikasi mengenai going concern dapat 

mempercepat perusahaan mengalami kebangkrutan. Auditee yang menerima opini 

going concern biasanya mempunyai permasalahan keuangan yang serius, 

kesulitan likuiditas, tidak mempunyai modal kerja yang cukup, serta mengalami 

defisit ekuitas. Tanpa adanya tindakan penanggulangan yang radikal guna 

mendongkrak posisi keuangan perusahaan, maka semakin lama kondisi keuangan 

perusahaan akan semakin memburuk dan semakin memperbesar kemungkinan 

penerimaan opini going concern  kembali. 

       Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Carcello & 

Neal (2000). Penelitian dari Carcello & Neal (2000) menemukan bukti bahwa 

opini going concern yang diterima pada tahun sebelumnya mempengaruhi 

keputusan auditor untuk menerbitkan kembali opini going concern. Hasil temuan 

empiris ini menunjukkan bahwa auditor sangat memperhatikan opini going 

concern yang diterima pada tahun sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat 

yang dikemukakan oleh Muthcler (1984) bahwa perusahaan yang menerima opini 

going concern pada tahun sebelumnya lebih cenderung untuk menerima opini 

yang sama pada tahun berjalan. 

        

 

 

 

 



 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

       Penelitian ini menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kemungkinan 

perusahaan menerima opini audit going concern. Faktor-faktor tersebut antara lain 

kondisi keuangan perusahaan, pertumbuhan perusahaan dan opini audit tahun 

sebelumnya. Proksi yang digunakan untuk masing-masing variabel tersebut 

adalah nilai Z Score dan rasio pertumbuhan penjualan. 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi kemungkinan perusahaan menerima opini audit going concern 

adalah kondisi keuangan perusahaan dan opini audit tahun sebelumnya. Hasil 

penelitian ini tidak berhasil menemukan pengaruh pertumbuhan perusahaan 

terhadap kemungkinan penerimaan opini audit going concern. Faktor yang paling 

berpengaruh dalam kemungkinan penerimaan opini audit going concern adalah 

opini audit tahun sebelumnya. Hal tersebut memberikan bukti secara empiris 

bahwa ketika auditor akan memberikan opini audit going concern selalu 

memperhatikan faktor-faktor tersebut untuk dipertimbangkan. 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.2  Keterbatasan 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel, yaitu 2 variabel keuangan 

(kondisi keuangan perusahaan dan pertumbuhan penjualan) serta 1 variabel 

non keuangan (opini audit tahun sebelumnya). 

2. Periode pengamatan dalam penelitian ini hanya dua tahun, sehingga belum 

dapat melihat kecenderungan trend penerbitan opini audit going concern oleh 

auditor dalam jangka panjang. 

 

5.3  Saran 

Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan yang ada, maka untuk peneliti yang 

akan datang disarankan untuk: 

1. Memasukkan variabel tambahan seperti rasio keuangan yang lain, ukuran 

perusahaan dan kualitas auditor, sehingga hasil penelitian akan lebih bisa 

memprediksi penerbitan opini audit going concern dengan lebih tepat. 

2. Menambah atau memperpanjang tahun pengamatan sehingga dapat melihat 

kecenderungan trend penerbitan opini audit going concern oleh auditor dalam 

jangka panjang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 

Daftar Sampel Penelitian 

 

No. Kode Nama Perusahaan 
1 DPNS PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk 

2 RICY PT Ricky Putra Globalindo Tbk 

3 SIMM PT Surya Intrindo Makmur Tbk 

4 BIMA PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk 

5 ESTI PT Ever Shine Tex Tbk 

6 MYRX PT Hanson International Tbk 

7 KARW PT Karwell Indonesia Tbk 

8 FMII PT Fortune Mate Indonesia Tbk 

9 PBRX PT Pan Brothers Tbk 

10 GJTL PT Gajah Tunggal Tbk 

11 ADMG PT Polychem Indonesia Tbk 

12 PRAS PT Prima Alloy Steel Tbk 

13 SUGI PT Sugi Samapersada Tbk 

14 POLY PT Polysindo Eka Perkasa Tbk 

15 TPIA PT Tri Polyta Indonesia Tbk 

16 MLPL PT Multipolar Tbk 

17 MYOH PT Myoh Technology Tbk 

18 PTSN PT Sat Nusapersada Tbk 

19 KICI PT Kedaung Indah Can Tbk 

20 ADES PT Ades Waters Indonesia Tbk 

21 BRPT PT Barito Pasific Tbk 

22 SULI PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk 

23 INAI PT Indal Aluminium Industry Tbk 

24 JKSW PT Jakarta Kyoei Steel Works Tbk 

25 KBRI PT Kertas Basuki Rahmat Indonesia Tbk 

26 SPMA PT Suparma Tbk 

27 SAIP PT Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas Tbk 

28 KONI PT Perdana Bangun Pusaka Tbk 

29 INTD PT Inter Delta Tbk 

30 APLI PT Asiaplast Industries Tbk 

31 AKKU PT Aneka Kemasindo Utama Tbk 

32 MLIA PT Mulia Industrindo Tbk 

33 CNTX PT Century Textile Industry Tbk 

34 PAFI PT Panasia Filament Inti Tbk 

35 TFCO PT Teijin Indonesia Fiber Tbk 

36 UNTX PT Unitex Tbk 

Sumber: ICMD berdasarkan hasil seleksi 

 

 



 

 

 

Lampiran 2 

Distribusi Sampel Berdasarkan Opini Audit 

 

No Kode Nama Perusahaan 
Tahun 

2008 2009 
1 DPNS PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk NGCAO NGCAO 

2 RICY PT Ricky Putra Globalindo Tbk NGCAO NGCAO 

3 SIMM PT Surya Intrindo Makmur Tbk GCAO GCAO 

4 BIMA PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk GCAO GCAO 

5 ESTI PT Ever Shine Tex Tbk GCAO NGCAO 

6 MYRX PT Hanson International Tbk GCAO GCAO 

7 KARW PT Karwell Indonesia Tbk GCAO GCAO 

8 FMII PT Fortune Mate Indonesia Tbk NGCAO NGCAO 

9 PBRX PT Pan Brothers Tbk NGCAO NGCAO 

10 GJTL PT Gajah Tunggal Tbk NGCAO NGCAO 

11 ADMG PT Polychem Indonesia Tbk GCAO GCAO 

12 PRAS PT Prima Alloy Steel Tbk NGCAO NGCAO 

13 SUGI PT Sugi Samapersada Tbk NGCAO NGCAO 

14 POLY PT Polysindo Eka Perkasa Tbk GCAO GCAO 
15 TPIA PT Tri Polyta Indonesia Tbk NGCAO NGCAO 

16 MLPL PT Multipolar Tbk NGCAO NGCAO 

17 MYOH PT Myoh Technology Tbk GCAO GCAO 

18 PTSN PT Sat Nusapersada Tbk GCAO GCAO 
19 KICI PT Kedaung Indah Can Tbk NGCAO NGCAO 

20 ADES PT Ades Waters Indonesia Tbk GCAO NGCAO 

21 BRPT PT Barito Pasific Tbk GCAO NGCAO 

22 SULI PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk GCAO GCAO 
23 INAI PT Indal Aluminium Industry Tbk NGCAO NGCAO 

24 JKSW PT Jakarta Kyoei Steel Works Tbk GCAO GCAO 
25 KBRI PT Kertas Basuki Rahmat Indonesia Tbk GCAO NGCAO 

26 SPMA PT Suparma Tbk NGCAO NGCAO 

27 SAIP PT Surabaya Agung Industri Pulp Tbk GCAO GCAO 
28 KONI PT Perdana Bangun Pusaka Tbk GCAO GCAO 
29 INTD PT Inter Delta Tbk GCAO GCAO 

30 APLI PT Asiaplast Industries Tbk GCAO NGCAO 

31 AKKU PT Aneka Kemasindo Utama Tbk NGCAO NGCAO 

32 MLIA PT Mulia Industrindo Tbk GCAO GCAO 
32 CNTX PT Century Textile Industry Tbk NGCAO NGCAO 

34 PAFI PT Panasia Filament Inti Tbk GCAO GCAO 
35 TFCO PT Teijin Indonesia Fiber Tbk GCAO GCAO 
36 UNTX PT Unitex Tbk GCAO GCAO 

Jumlah Penerima Opini Audit Going Concern (GCAO) 22 17 

Jumlah Penerima Opini Audit Non Going Concern (NGCAO) 14 19 

Total 36 36 

Sumber: Data Sekunder yang telah diolah 

 



 

 

 

Lampiran 3 

Nilai Z Score Auditee 

 

No Kode Nama Perusahaan 
Z Score 

2008 2009 
1 DPNS PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk 0,81 0,70 

2 RICY PT Ricky Putra Globalindo Tbk 0,76 0,85 

3 SIMM PT Surya Intrindo Makmur Tbk 0,51 0,05 

4 BIMA PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk 0,73 0,41 

5 ESTI PT Ever Shine Tex Tbk 1,07 1,04 

6 MYRX PT Hanson International Tbk -12,19 -20,15 

7 KARW PT Karwell Indonesia Tbk 0,45 0,62 

8 FMII PT Fortune Mate Indonesia Tbk 0,14 0,12 

9 PBRX PT Pan Brothers Tbk 1,84 1,95 

10 GJTL PT Gajah Tunggal Tbk 0,91 0,90 

11 ADMG PT Polychem Indonesia Tbk 1,03 0,84 

12 PRAS PT Prima Alloy Steel Tbk 0,74 0,38 

13 SUGI PT Sugi Samapersada Tbk 1,12 1,46 

14 POLY PT Polysindo Eka Perkasa Tbk 0,67 0,70 

15 TPIA PT Tri Polyta Indonesia Tbk 2,11 1,75 

16 MLPL PT Multipolar Tbk 0,85 0,92 

17 MYOH PT Myoh Technology Tbk 0,20 0,25 

18 PTSN PT Sat Nusapersada Tbk 0,23 0,22 

19 KICI PT Kedaung Indah Can Tbk 1,09 0,99 

20 ADES PT Ades Waters Indonesia Tbk 0,66 0,74 

21 BRPT PT Barito Pasific Tbk 1,05 0,89 

22 SULI PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk 0,49 0,32 

23 INAI PT Indal Aluminium Industry Tbk 1,03 1,00 

24 JKSW PT Jakarta Kyoei Steel Works Tbk 0,61 0,74 

25 KBRI PT Kertas Basuki Rahmat Indonesia Tbk 0,13 0,09 

26 SPMA PT Suparma Tbk 0,67 0,72 

27 SAIP PT Surabaya Agung Industri Pulp Tbk 0,25 0,19 

28 KONI PT Perdana Bangun Pusaka Tbk 0,94 0,56 

29 INTD PT Inter Delta Tbk 0,19 0,19 

30 APLI PT Asiaplast Industries Tbk 1,09 0,95 

31 AKKU PT Aneka Kemasindo Utama Tbk 0,18 0,08 

32 MLIA PT Mulia Industrindo Tbk 0,84 0,95 

33 CNTX PT Century Textile Industry Tbk 0,81 0,70 

34 PAFI PT Panasia Filament Inti Tbk 0,55 0,52 

35 TFCO PT Teijin Indonesia Fiber Tbk 0,34 0,13 

36 UNTX PT Unitex Tbk 0,96 0,99 

Z Score Maksimal 2,11 1,95 

Z Score Minimal -12,19 -20,15 

Z Score Rata-Rata 0,39 0,10 

Sumber: Data sekunder yang telah diolah 

 



 

 

 

Lampiran 4 

Nilai Z Score Berdasarkan Kelompok Auditee Penerima GCAO 

 

No Kode Nama Perusahaan Z Score 
1 SIMM PT Surya Intrindo Makmur Tbk 0,51 

2 BIMA PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk 0,73 

3 ESTI PT Ever Shine Tex Tbk 1,07 

4 MYRX PT Hanson International Tbk -12,19 

5 KARW PT Karwell Indonesia Tbk 0,45 

6 ADMG PT Polychem Indonesia Tbk 1,03 

7 POLY PT Polysindo Eka Perkasa Tbk 0,67 

8 MYOH PT Myoh Technology Tbk 0,20 

9 PTSN PT Sat Nusapersada Tbk 0,23 

10 ADES PT Ades Waters Indonesia Tbk 0,66 

11 BRPT PT Barito Pasific Tbk 1,05 

12 SULI PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk 0,49 

13 JKSW PT Jakarta Kyoei Steel Works Tbk 0,61 

14 KBRI PT Kertas Basuki Rahmat Indonesia Tbk 0,13 

15 SAIP PT Surabaya Agung Industri Pulp Tbk 0,25 

16 KONI PT Perdana Bangun Pusaka Tbk 0,94 

17 INTD PT Inter Delta Tbk 0,19 

18 APLI PT Asiaplast Industries Tbk 1,09 

19 MLIA PT Mulia Industrindo Tbk 0,84 

20 PAFI PT Panasia Filament Inti Tbk 0,55 

21 TFCO PT Teijin Indonesia Fiber Tbk 0,34 

22 UNTX PT Unitex Tbk 0,96 

23 SIMM PT Surya Intrindo Makmur Tbk 0,05 

24 BIMA PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk 0,41 

26 MYRX PT Hanson International Tbk -20,15 

26 KARW PT Karwell Indonesia Tbk 0,62 

27 ADMG PT Polychem Indonesia Tbk 0,84 

28 POLY PT Polysindo Eka Perkasa Tbk 0,70 

29 MYOH PT Myoh Technology Tbk 0,25 

30 PTSN PT Sat Nusapersada Tbk 0,22 

31 SULI PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk 0,32 

32 JKSW PT Jakarta Kyoei Steel Works Tbk 0,74 

33 SAIP PT Surabaya Agung Industri Pulp Tbk 0,19 

34 KONI PT Perdana Bangun Pusaka Tbk 0,56 

35 INTD PT Inter Delta Tbk 0,19 

36 MLIA PT Mulia Industrindo Tbk 0,95 

37 PAFI PT Panasia Filament Inti Tbk 0,52 

38 TFCO PT Teijin Indonesia Fiber Tbk 0,13 

39 UNTX PT Unitex Tbk 0,99 

Z Score Maksimal 1,07 

Z Score Minimal -20,15 

Z Score Rata-Rata -0,30 

Sumber: Data sekunder yang telah diolah 



 

 

 

Lampiran 5 

Nilai Z Score Berdasarkan Kelompok Auditee Penerima NGCAO 

 

No Kode Nama Perusahaan Z Score 
1 DPNS PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk 0,81 

2 RICY PT Ricky Putra Globalindo Tbk 0,76 

3 FMII PT Fortune Mate Indonesia Tbk 0,14 

4 PBRX PT Pan Brothers Tbk 1,84 

5 GJTL PT Gajah Tunggal Tbk 0,91 

6 PRAS PT Prima Alloy Steel Tbk 0,74 

7 SUGI PT Sugi Samapersada Tbk 1,12 

8 TPIA PT Tri Polyta Indonesia Tbk 2,11 

9 MLPL PT Multipolar Tbk 0,85 

10 KICI PT Kedaung Indah Can Tbk 1,09 

11 INAI PT Indal Aluminium Industry Tbk 1,03 

12 SPMA PT Suparma Tbk 0,67 

13 AKKU PT Aneka Kemasindo Utama Tbk 0,18 

14 CNTX PT Century Textile Industry Tbk 0,81 

15 DPNS PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk 0,70 

16 RICY PT Ricky Putra Globalindo Tbk 0,85 

17 ESTI PT Ever Shine Tex Tbk 1,04 

18 FMII PT Fortune Mate Indonesia Tbk 0,12 

19 PBRX PT Pan Brothers Tbk 1,95 

20 GJTL PT Gajah Tunggal Tbk 0,90 

21 PRAS PT Prima Alloy Steel Tbk 0,38 

22 SUGI PT Sugi Samapersada Tbk 1,46 

23 TPIA PT Tri Polyta Indonesia Tbk 1,75 

24 MLPL PT Multipolar Tbk 0,92 

25 KICI PT Kedaung Indah Can Tbk 0,99 

26 ADES PT Ades Waters Indonesia Tbk 0,74 

27 BRPT PT Barito Pasific Tbk 0,89 

28 INAI PT Indal Aluminium Industry Tbk 1,00 

29 KBRI PT Kertas Basuki Rahmat Indonesia Tbk 0,09 

30 SPMA PT Suparma Tbk 0,72 

31 APLI PT Asiaplast Industries Tbk 0,95 

32 AKKU PT Aneka Kemasindo Utama Tbk 0,08 

33 CNTX PT Century Textile Industry Tbk 0,70 

Z Score Maksimal 2,11 

Z Score Minimal 0,08 

Z Score Rata-Rata 0,89 

Sumber: Data sekunder yang telah diolah 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 6 

Rasio Pertumbuhan Penjualan Auditee 

 

No Kode Nama Perusahaan 
Sales Growth Ratio 

2008 2009 
1 DPNS PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk 0,12 -0,17 

2 RICY PT Ricky Putra Globalindo Tbk 0,15 0,03 

3 SIMM PT Surya Intrindo Makmur Tbk -0,65 -0,91 

4 BIMA PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk -0,03 -0,50 

5 ESTI PT Ever Shine Tex Tbk 0,12 -0,05 

6 MYRX PT Hanson International Tbk -1,00 0 

7 KARW PT Karwell Indonesia Tbk 0,11 -0,09 

8 FMII PT Fortune Mate Indonesia Tbk 0,07 -0,60 

9 PBRX PT Pan Brothers Tbk 0,08 -0,09 

10 GJTL PT Gajah Tunggal Tbk 0,20 0 

11 ADMG PT Polychem Indonesia Tbk 0,04 -0,21 

12 PRAS PT Prima Alloy Steel Tbk -0,38 -0,61 

13 SUGI PT Sugi Samapersada Tbk -0,22 -0,57 

14 POLY PT Polysindo Eka Perkasa Tbk 0,03 -0,06 

15 TPIA PT Tri Polyta Indonesia Tbk 0,16 -0,05 

16 MLPL PT Multipolar Tbk 0,23 -0,14 

17 MYOH PT Myoh Technology Tbk -0,24 0,17 

18 PTSN PT Sat Nusapersada Tbk -0,02 -0,07 

19 KICI PT Kedaung Indah Can Tbk 0,45 -0,11 

20 ADES PT Ades Waters Indonesia Tbk -0,02 0,04 

21 BRPT PT Barito Pasific Tbk 0,12 -0,21 

22 SULI PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk 0,02 -0,39 

23 INAI PT Indal Aluminium Industry Tbk 0,25 -0,27 

24 JKSW PT Jakarta Kyoei Steel Works Tbk 0,45 0,08 

25 KBRI PT Kertas Basuki Rahmat Indonesia Tbk 0,37 -0,32 

26 SPMA PT Suparma Tbk 0,27 -0,02 

27 SAIP PT Surabaya Agung Industri Pulp Tbk -0,03 -0,31 

28 KONI PT Perdana Bangun Pusaka Tbk -0,05 0,02 

29 INTD PT Inter Delta Tbk 0,02 -0,05 

30 APLI PT Asiaplast Industries Tbk 0,56 -0,05 

31 AKKU PT Aneka Kemasindo Utama Tbk -0,65 -0,68 

32 MLIA PT Mulia Industrindo Tbk 0,21 -1,00 

33 CNTX PT Century Textile Industry Tbk 0,57 -0,29 

34 PAFI PT Panasia Filament Inti Tbk -0,16 -0,25 

35 TFCO PT Teijin Indonesia Fiber Tbk 1,41 2,37 

36 UNTX PT Unitex Tbk 0,20 -0,06 

Sales Growth Ratio Maksimal 1,41 2,37 

Sales Growth Ratio Minimal -1,00 -1,00 

Sales Growth Ratio Rata-Rata 0,08 -0,15 

Sumber: Data sekunder yang telah diolah 

 



 

 

 

Lampiran 7 

SGR Berdasarkan Kelompok Auditee Penerima GCAO 

 

No Kode Nama Perusahaan SGR 
1 SIMM PT Surya Intrindo Makmur Tbk -0,65 

2 BIMA PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk -0,03 

3 ESTI PT Ever Shine Tex Tbk 0,12 

4 MYRX PT Hanson International Tbk -1,00 

5 KARW PT Karwell Indonesia Tbk 0,11 

6 ADMG PT Polychem Indonesia Tbk 0,04 

7 POLY PT Polysindo Eka Perkasa Tbk 0,03 

8 MYOH PT Myoh Technology Tbk -0,24 

9 PTSN PT Sat Nusapersada Tbk -0,02 

10 ADES PT Ades Waters Indonesia Tbk -0,02 

11 BRPT PT Barito Pasific Tbk 0,12 

12 SULI PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk 0,02 

13 JKSW PT Jakarta Kyoei Steel Works Tbk 0,45 

14 KBRI PT Kertas Basuki Rahmat Indonesia Tbk 0,37 

15 SAIP PT Surabaya Agung Industri Pulp Tbk -0,03 

16 KONI PT Perdana Bangun Pusaka Tbk -0,05 

17 INTD PT Inter Delta Tbk 0,02 

18 APLI PT Asiaplast Industries Tbk 0,56 

19 MLIA PT Mulia Industrindo Tbk 0,21 

20 PAFI PT Panasia Filament Inti Tbk -0,16 

21 TFCO PT Teijin Indonesia Fiber Tbk 1,41 

22 UNTX PT Unitex Tbk 0,20 

23 SIMM PT Surya Intrindo Makmur Tbk -0,91 

24 BIMA PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk -0,50 

25 MYRX PT Hanson International Tbk 0 

26 KARW PT Karwell Indonesia Tbk -0,09 

27 ADMG PT Polychem Indonesia Tbk -0,21 

28 POLY PT Polysindo Eka Perkasa Tbk -0,06 

29 MYOH PT Myoh Technology Tbk 0,17 

30 PTSN PT Sat Nusapersada Tbk -0,07 

31 SULI PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk -0,39 

32 JKSW PT Jakarta Kyoei Steel Works Tbk 0,08 

33 SAIP PT Surabaya Agung Industri Pulp Tbk -0,31 

34 KONI PT Perdana Bangun Pusaka Tbk 0,02 

35 INTD PT Inter Delta Tbk -0,05 

36 MLIA PT Mulia Industrindo Tbk -1,00 

37 PAFI PT Panasia Filament Inti Tbk -0,25 

38 TFCO PT Teijin Indonesia Fiber Tbk 2,37 

39 UNTX PT Unitex Tbk -0,06 

Sales Growth Ratio Maksimal 2,37 

Sales Growth Ratio Minimal -1,00 

Sales Growth Ratio Rata-Rata 0,01 

Sumber: Data sekunder yang telah diolah 



 

 

 

Lampiran 8 

SGR Berdasarkan Kelompok Auditee Penerima NGCAO 

 

No Kode Nama Perusahaan SGR 
1 DPNS PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk 0,12 

2 RICY PT Ricky Putra Globalindo Tbk 0,15 

3 FMII PT Fortune Mate Indonesia Tbk 0,07 

4 PBRX PT Pan Brothers Tbk 0,08 

5 GJTL PT Gajah Tunggal Tbk 0,20 

6 PRAS PT Prima Alloy Steel Tbk -0,38 

7 SUGI PT Sugi Samapersada Tbk -0,22 

8 TPIA PT Tri Polyta Indonesia Tbk 0,16 

9 MLPL PT Multipolar Tbk 0,23 

10 KICI PT Kedaung Indah Can Tbk 0,45 

11 INAI PT Indal Aluminium Industry Tbk 0,25 

12 SPMA PT Suparma Tbk 0,27 

13 AKKU PT Aneka Kemasindo Utama Tbk -0,65 

14 CNTX PT Century Textile Industry Tbk 0,57 

15 DPNS PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk -0,17 

16 RICY PT Ricky Putra Globalindo Tbk 0,03 

17 ESTI PT Ever Shine Tex Tbk -0,05 

18 FMII PT Fortune Mate Indonesia Tbk -0,60 

19 PBRX PT Pan Brothers Tbk -0,09 

20 GJTL PT Gajah Tunggal Tbk 0 

21 PRAS PT Prima Alloy Steel Tbk -0,61 

22 SUGI PT Sugi Samapersada Tbk -0,57 

23 TPIA PT Tri Polyta Indonesia Tbk -0,05 

24 MLPL PT Multipolar Tbk -0,14 

25 KICI PT Kedaung Indah Can Tbk -0,11 

26 ADES PT Ades Waters Indonesia Tbk 0,04 

27 BRPT PT Barito Pasific Tbk -0,21 

28 INAI PT Indal Aluminium Industry Tbk -0,27 

29 KBRI PT Kertas Basuki Rahmat Indonesia Tbk -0,32 

30 SPMA PT Suparma Tbk -0,02 

31 APLI PT Asiaplast Industries Tbk -0,05 

32 AKKU PT Aneka Kemasindo Utama Tbk -0,68 

33 CNTX PT Century Textile Industry Tbk -0,29 

Sales Growth Ratio Maksimal 0,57 

 Sales Growth Ratio Minimal -0,68 

Sales Growth Ratio Rata-Rata -0,09 

Sumber: Data sekunder yang telah diolah 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 9 

Opini Audit Tahun Sebelumnya Auditee 

No Kode Nama Perusahaan 

Opini Audit Tahun 

Sebelumnya 

2008 2009 
1 DPNS PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk NGCAO NGCAO 

2 RICY PT Ricky Putra Globalindo Tbk NGCAO NGCAO 

3 SIMM PT Surya Intrindo Makmur Tbk GCAO GCAO 

4 BIMA PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk GCAO GCAO 
5 ESTI PT Ever Shine Tex Tbk GCAO GCAO 

6 MYRX PT Hanson International Tbk GCAO GCAO 
7 KARW PT Karwell Indonesia Tbk NGCAO GCAO 
8 FMII PT Fortune Mate Indonesia Tbk NGCAO NGCAO 

9 PBRX PT Pan Brothers Tbk NGCAO NGCAO 

10 GJTL PT Gajah Tunggal Tbk NGCAO NGCAO 

11 ADMG PT Polychem Indonesia Tbk GCAO GCAO 
12 PRAS PT Prima Alloy Steel Tbk NGCAO NGCAO 

13 SUGI PT Sugi Samapersada Tbk NGCAO NGCAO 

14 POLY PT Polysindo Eka Perkasa Tbk GCAO GCAO 
15 TPIA PT Tri Polyta Indonesia Tbk NGCAO NGCAO 

16 MLPL PT Multipolar Tbk NGCAO NGCAO 

17 MYOH PT Myoh Technology Tbk GCAO GCAO 

18 PTSN PT Sat Nusapersada Tbk NGCAO GCAO 
19 KICI PT Kedaung Indah Can Tbk NGCAO NGCAO 

20 ADES PT Ades Waters Indonesia Tbk GCAO GCAO 
21 BRPT PT Barito Pasific Tbk GCAO GCAO 

22 SULI PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk NGCAO GCAO 
23 INAI PT Indal Aluminium Industry Tbk NGCAO NGCAO 

24 JKSW PT Jakarta Kyoei Steel Works Tbk GCAO GCAO 
25 KBRI PT Kertas Basuki Rahmat Indonesia Tbk GCAO GCAO 

26 SPMA PT Suparma Tbk NGCAO NGCAO 

27 SAIP PT Surabaya Agung Industri Pulp Tbk GCAO GCAO 
28 KONI PT Perdana Bangun Pusaka Tbk GCAO GCAO 
29 INTD PT Inter Delta Tbk NGCAO GCAO 

30 APLI PT Asiaplast Industries Tbk GCAO GCAO 
31 AKKU PT Aneka Kemasindo Utama Tbk NGCAO NGCAO 

32 MLIA PT Mulia Industrindo Tbk GCAO GCAO 
33 CNTX PT Century Textile Industry Tbk NGCAO NGCAO 

34 PAFI PT Panasia Filament Inti Tbk GCAO GCAO 
35 TFCO PT Teijin Indonesia Fiber Tbk GCAO GCAO 
36 UNTX PT Unitex Tbk GCAO GCAO 

Jumlah 18 22 

Sumber: Laporan Auditor Independen setelah dianalisis 

 

 



 

 

 

Lampiran 10 

Opini Audit Tahun Sebelumnya Berdasarkan  

Kelompok Auditee Penerima GCAO 

 

No Kode Nama Perusahaan Opini 
1 SIMM PT Surya Intrindo Makmur Tbk GCAO 

2 BIMA PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk GCAO 
3 ESTI PT Ever Shine Tex Tbk GCAO 
4 MYRX PT Hanson International Tbk GCAO 
5 KARW PT Karwell Indonesia Tbk NGCAO 

6 ADMG PT Polychem Indonesia Tbk GCAO 
7 POLY PT Polysindo Eka Perkasa Tbk GCAO 
8 MYOH PT Myoh Technology Tbk GCAO 
9 PTSN PT Sat Nusapersada Tbk NGCAO 

10 ADES PT Ades Waters Indonesia Tbk GCAO 
11 BRPT PT Barito Pasific Tbk GCAO 
12 SULI PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk NGCAO 

13 JKSW PT Jakarta Kyoei Steel Works Tbk GCAO 

14 KBRI PT Kertas Basuki Rahmat Indonesia Tbk GCAO 
15 SAIP PT Surabaya Agung Industri Pulp Tbk GCAO 
16 KONI PT Perdana Bangun Pusaka Tbk GCAO 
17 INTD PT Inter Delta Tbk NGCAO 

18 APLI PT Asiaplast Industries Tbk GCAO 
19 MLIA PT Mulia Industrindo Tbk GCAO 
20 PAFI PT Panasia Filament Inti Tbk GCAO 
21 TFCO PT Teijin Indonesia Fiber Tbk GCAO 

22 UNTX PT Unitex Tbk GCAO 
23 SIMM PT Surya Intrindo Makmur Tbk GCAO 
24 BIMA PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk GCAO 
25 MYRX PT Hanson International Tbk GCAO 

26 KARW PT Karwell Indonesia Tbk GCAO 
27 ADMG PT Polychem Indonesia Tbk GCAO 
28 POLY PT Polysindo Eka Perkasa Tbk GCAO 
29 MYOH PT Myoh Technology Tbk GCAO 

30 PTSN PT Sat Nusapersada Tbk GCAO 
31 SULI PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk GCAO 
32 JKSW PT Jakarta Kyoei Steel Works Tbk GCAO 
33 SAIP PT Surabaya Agung Industri Pulp Tbk GCAO 

34 KONI PT Perdana Bangun Pusaka Tbk GCAO 
35 INTD PT Inter Delta Tbk GCAO 
36 MLIA PT Mulia Industrindo Tbk GCAO 
37 PAFI PT Panasia Filament Inti Tbk GCAO 

38 TFCO PT Teijin Indonesia Fiber Tbk GCAO 
39 UNTX PT Unitex Tbk GCAO 

Jumlah Penerima GCAO 35 

Jumlah Penerima NGCAO 4 

Total 39 

Sumber: Laporan Auditor Independen setelah dianalisis 



 

 

 

Lampiran 11 

Opini Audit Tahun Sebelumnya Berdasarkan 

Kelompok Auditee Penerima NGCAO 

 

No Kode Nama Perusahaan Opini 
1 DPNS PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk NGCAO 

2 RICY PT Ricky Putra Globalindo Tbk NGCAO 

3 FMII PT Fortune Mate Indonesia Tbk NGCAO 

4 PBRX PT Pan Brothers Tbk NGCAO 

5 GJTL PT Gajah Tunggal Tbk NGCAO 

6 PRAS PT Prima Alloy Steel Tbk NGCAO 

7 SUGI PT Sugi Samapersada Tbk NGCAO 

8 TPIA PT Tri Polyta Indonesia Tbk NGCAO 

9 MLPL PT Multipolar Tbk NGCAO 

10 KICI PT Kedaung Indah Can Tbk NGCAO 

11 INAI PT Indal Aluminium Industry Tbk NGCAO 

12 SPMA PT Suparma Tbk NGCAO 

13 AKKU PT Aneka Kemasindo Utama Tbk NGCAO 

14 CNTX PT Century Textile Industry Tbk NGCAO 

15 DPNS PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk NGCAO 

16 RICY PT Ricky Putra Globalindo Tbk NGCAO 

17 ESTI PT Ever Shine Tex Tbk GCAO 

18 FMII PT Fortune Mate Indonesia Tbk NGCAO 

19 PBRX PT Pan Brothers Tbk NGCAO 

20 GJTL PT Gajah Tunggal Tbk NGCAO 

21 PRAS PT Prima Alloy Steel Tbk NGCAO 

22 SUGI PT Sugi Samapersada Tbk NGCAO 

23 TPIA PT Tri Polyta Indonesia Tbk NGCAO 

24 MLPL PT Multipolar Tbk NGCAO 

25 KICI PT Kedaung Indah Can Tbk NGCAO 

26 ADES PT Ades Waters Indonesia Tbk GCAO 
27 BRPT PT Barito Pasific Tbk GCAO 
28 INAI PT Indal Aluminium Industry Tbk NGCAO 

29 KBRI PT Kertas Basuki Rahmat Indonesia Tbk GCAO 

30 SPMA PT Suparma Tbk NGCAO 

31 APLI PT Asiaplast Industries Tbk GCAO 
32 AKKU PT Aneka Kemasindo Utama Tbk NGCAO 

33 CNTX PT Century Textile Industry Tbk NGCAO 

Jumlah Penerima GCAO 5 

Jumlah Penerima NGCAO 28 

Total 33 

Sumber: Laporan Auditor Independen setelah dianalisis 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 12 

Hasil Pengolahan Data dengan Regresi Logistik 

 

Block 0: Beginning Block 

 

Iteration History
a,b,c

 

Iteration -2 Log likelihood 

Coefficients 

Constant 

Step 0 1 99.313 .167 

2 99.313 .167 

a. Constant is included in the model. 

b. Initial -2 Log Likelihood: 99,313 

c. Estimation terminated at iteration number 2 

because parameter estimates changed by less than 

,001. 

 
 

Classification Table
a,b

 

 

Observed 

Predicted 

 Opini Audit 
Percentage 

Correct  NGCAO GCAO 

Step 0 Opini Audit NGCAO 0 33 .0 

GCAO 0 39 100.0 

Overall Percentage   54.2 

a. Constant is included in the model.    

b. The cut value is ,500    

 
 

Variables in the Equation 

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

Step 0 Constant .167 .237 .499 1 .480 1.182 

 



 

 

 

 

Variables not in the Equation 

   Score df Sig. 

Step 0 Variables ZSCORE 3.023 1 .082 

SALES .694 1 .405 

OPINI 40.280 1 .000 

Overall Statistics 40.917 3 .000 

 

 

Block 1: Method = Enter 

 

Iteration History
a,b,c,d

 

Iteration -2 Log likelihood 

Coefficients 

Constant ZSCORE SALES OPINI 

Step 1 1 55.070 -1.436 -.054 .283 2.927 

2 52.205 -1.712 -.164 .647 3.638 

3 50.345 -1.476 -.516 .988 3.712 

4 45.752 -.119 -2.277 1.398 3.577 

5 44.859 .245 -3.196 1.802 4.048 

6 44.809 .346 -3.471 1.918 4.203 

7 44.809 .352 -3.488 1.925 4.214 

8 44.809 .352 -3.488 1.925 4.214 

a. Method: Enter     

b. Constant is included in the model.    

c. Initial -2 Log Likelihood: 99,313    

d. Estimation terminated at iteration number 8 because parameter estimates changed 

by less than ,001. 

 
 

 

 



 

 

 

 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 44.809
a
 .531 .710 

a. Estimation terminated at iteration number 8 because 

parameter estimates changed by less than ,001. 

 
 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 5.227 8 .733 

 
 

Classification Table
a
 

 

Observed 

Predicted 

 Opini Audit 
Percentage 

Correct  NGCAO GCAO 

Step 1 Opini Audit NGCAO 28 5 84.8 

GCAO 5 34 87.2 

Overall Percentage   86.1 

a. The cut value is ,500    

 
 

Variables in the Equation 

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

Step 1
a
 ZSCORE -3.488 1.473 5.611 1 .018 .031 

SALES 1.925 1.271 2.294 1 .130 6.857 

OPINI 4.214 .913 21.329 1 .000 67.658 

Constant .352 .961 .134 1 .714 1.421 

a. Variable(s) entered on step 1: ZSCORE, SALES, OPINI.   

 
 



 

 

 

 

Correlation Matrix 

  Constant ZSCORE   SALES    OPINI    

Step 1 Constant 1.000 -.796 .408 .041 

ZSCORE   -.796 1.000 -.439 -.524 

SALES    .408 -.439 1.000 .298 

OPINI    .041 -.524 .298 1.000 

 
Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 16.0 

 


