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BAB I

PENDAHULUAN

1.1    Latar Belakang Penelitian

Auditor sebagai pihak yang melakukan audit atas laporan keuangan suatu

perusahaan akan memberikan opini atas laporan keuangan yang diauditnya

(Petronela, 2004). Dalam memberikan opini, maka auditor harus

mempertimbangkan kelangsungan hidup usaha (going concern) perusahaan yang

diauditnya. Going concern merupakan asumsi dasar dalam penyusunan laporan

keuangan, suatu perusahaan diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan

melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya (Standar Akuntansi

Keuangan, 2002).

Opini audit dengan modifikasi mengenai going concern, mengindikasikan

bahwa dalam penilaian auditor terdapat resiko perusahaan tidak dapat bertahan

dalam bisnis normal (Ramadhany, 2004). Auditor memiliki tanggung jawab untuk

mengemukakan secara eksplisit apakah perusahaan klien akan dapat

mempertahankan kelangsungan hidupnya sampai setahun kemudian setelah

pelaporan (Praptitorini dan Januarti, 2007).

Adanya opini going concern merupakan sebuah informasi yang penting dan

dibutuhkan bagi pihak internal dan eksternal perusahaan (auditee) karena akan

menjadi pertimbangan mereka dalam mengambil keputusan. Penelitian mengenai

hal-hal yang mendorong auditor memberikan opini going concern masih menarik

untuk diteliti karena masalah going concern akan berdampak kepada semua pihak.
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Auditor sebagai pelaksana audit akan mempertaruhkan  reputasi nama  KAP

dalam menentukan opini audit dengan modifikasi going concern. Reputasi auditor

sering digunakan sebagai proksi dari kualitas auditor. Karena opini audit

modifikasi going concern akan menjadi dasar pertimbangan banyak kalangan,

maka reputasi auditor yang didalamnya terdapat kompetensi dan independensi

akan menentukan kemampuan auditor dalam memberikan informasi yang aktual.

Auditor skala besar akan lebih cenderung untuk mengungkapkan masalah-

masalah yang ada termasuk dengan memberikan opini going concern karena

mereka lebih kuat menghadapi risiko proses pengadilan (Setyarno et al, 2006).

Kelangsungngan hidup perusahaan akan tergantung pada kondisi keuangan

perusahaan. Kondisi keuangan perusahaan menggambarkan tingkat kesehatan

perusahaan sesungguhnya (Ramadhany, 2004). Perusahaan dengan kondisi

keuangan yang buruk dan mengalami financial distress akan cenderung sulit

untuk menyalurkan pendanaan pada periode selanjutnya. Kondisi keuangan

perusahaan dapat menjadi pertimbangan bagi auditor dalam mengeluarkan opini

audit going concern karena kemungkinan besar perusahaan akan mengalami

kebangkrutan. Mckeown et al (1991) menyatakan bahwa semakin kondisi

perusahaan terganggu atau memburuk maka akan semakin besar kemungkinan

perusahaan menerima opini audit going concern. Sebaliknya pada perusahaan

yang tidak pernah mengalami kesulitan keuangan, auditor tidak pernah

mengeluarkan opini audit going concern.

Kemampuan kelangsungan hidup perusahaan akan menjadi masalah yang

membahayakan perusahaan jika tidak ditangani. Muthcler (1984) melakukan



3

wawancara dengan praktisi auditor yang menyatakan bahwa perusahaan yang

menerima opini going concern pada tahun sebelumnya lebih cenderung untuk

menerima opini yang sama pada tahun berjalan. Setyarno et al (2006) menyatakan

bahwa auditor dalam menerbitkan opini audit going concern akan

mempertimbangkan opini audit going concern yang telah diterima oleh auditee.

Perusahaan yang telah menerima opini audit going concern pada periode

sebelumnya kemungkinan besar akan menerima opini yang sama pada periode

berjalan apabila tidak mengalami peningkatan keuangan yang signifikan.

Pertumbuhan perusahaan dapat dilihat dari seberapa baik perusahaan

mempertahankan posisi ekonominya dalam industri maupun kegiatan secara

keseluruhan. Pertumbuhan perusahaan bisa diproksikan dengan rasio

pertumbuhan laba (Setryarno et al, 2006). Perusahaan yang laba tidak akan

mengalami kebangkrutan, karena kebangkrutan merupakan salah satu alasan bagi

auditor untuk memberikan opini audit going concern (Altman, 1968).

Mutchler (1985) menyatakan bahwa auditor lebih sering mengeluarkan

modifikasi opini going concern pada perusahaan yang lebih kecil. Hal ini

dimungkinkan karena auditor mempercayai bahwa perusahaan yang lebih besar

dapat menyelesaikan kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapinya daripada

perusahaan yang lebih kecil karena perusahaan besar mempunyai aliran dana yang

lebih besar yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan

keuangannya.

Dalam banyak penelitian, keberadaan outside director dalam komite audit

dapat meningkatkan efektivitas laporan keuangan (Ayuningsih, 2008). Adanya
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outside director akan mengurangi tekanan pihak manajemen terhadap auditor

dalam mengeluarkan opini. Komite audit yang independen tidak akan

menghalangi pengeluaran opini going concern bila opini going concern tersebut

dibenarkan untuk dikeluarkan (Ramadhany, 2004).

Debt default adalah kegagalan perusahaan dalam membayar utang pokok

dan/atau bunganya pada waktu jatuh tempo (Chen dan Church, 1992). Keberadaan

status default ini merupakan salah satu indikator masalah going concern, maka

status default dapat meningkatkan kemungkinan auditor mengeluarkan laporan

going concern (Ramadhany, 2004).

Perusahaan dengan kemungkinan penerimaan opini audit going concern

akan cenderung melakukan praktik opinion shopping yaitu mengganti

auditor/kantor akuntan publik lama dengan yang baru (Praptitorini dan Januarti,

2007). Lennox (2000) dalam penelitiannya berpendapat bahwa perusahaan yang

mengganti auditor (switching auditor) menurunkan kemungkinan mendapatkan

opini audit yang tidak diinginkan. Kantor akuntan publik baru cenderung akan

memberikan opini yang menguntungkan bagi perusahaan yang baru ditangani

(Bryan et. Al. 2005 dalam Praptitorini dan Januarti. 2007).

Penelitian ini merupakan replikasi dari Santosa (2008) yang berjudul “

Analisis Pengaruh Kualitas Audit, Kondisi Keuangan Perusahaan, Opini Audit

Tahun Sebelumnya, Pertumbuhan Perusahaan, dan Ukuran Perusahaan terhadap

Kecenderungan Penerimaan Opini Audit Going Concern pada Perusahaan

Manufaktur yang Listing di BEJ” dengan tahun amatan 2001-2005. Peneliti

menggunakan penelitian tersebut sebagai jurnal acuan dengan menambah tiga
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variabel independen yaitu keberadaan komisaris independen pada komite audit,

debt default, opinion shopping dan beda tahun amatan yaitu tahun 2004-2007.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti melakukan penelitian dengan judul:

“Pengaruh Kualitas Auditor, Kondisi Keuangan Perusahaan, Opini Audit

Tahun Sebelumnya, Pertumbuhan Perusahaan, Ukuran Perusahaan,

Keberadaan Komisaris Independen Pada Komite Audit, Debt Default dan

Opinion Shopping Terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern”

1.2     Perumusan Masalah

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah:

Apakah kualitas audit, kondisi keuangan perusahaan, opini audit tahun

sebelumnya, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, keberadaan komisaris

independen pada komite audit, debt default dan opinion shopping berpengaruh

terhadap penerimaan opini audit going concern?

1.3    Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kualitas audit,

kondisi keuangan perusahaan, opini audit tahun sebelumnya, pertumbuhan

perusahaan, ukuran perusahaan, keberadaan komisaris independen pada komite

audit, debt default dan opinion shopping terhadap penerimaan opini audit going

concern.
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1.4    Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak

terkait, antara lain:

1.   Bagi Perusahaan

Dari hasil penelitian ini, perusahaan dapat mengetahui faktor-faktor apa

saja yang mempengaruhi penerimaan opini audit going concern. Sehingga

penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk

tetap menjaga kelangsungan hidup perusahaan dengan memperhatikan

faktor-faktor yang telah diteliti.

2.   Bagi Investor

Investor dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan

dalam mengambil keputusan berinvestasi dalam sebuah perusahaan.

Dengan melihat kelangsungan hidup perusahaan yang akan diberi

investasi.

3.   Bagi Akuntan Publik

Auditor dapat mengetahui kelangsungan hidup perusahaan yang ditangani

dengan melihat faktor-faktor yang telah diteliti, sehingga dapat

memberikan pendapat yang berkualita
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1.5 Kerangka Pikir Penelitian

Gambar 1

Kerangka Pikir Penelitian

Variabel Independen

      H1+

      H3+

                                 Variabel Dependen

                                                             H5-

Dalam penelitian ini terdapat delapan variabel independen yaitu kualitas

auditor, kondisi keuangan perusahaan, opini audit tahun sebelumnya,

pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, keberadaan komisaris independen

Kualitas Auditor

Kondisi Keuangan
Perusahaan

Debt Default

Opini Audit Tahun
Sebelumnya

Ukuran Perusahaan

Pertumbuhan Perusahaan

Keberadaan Komisaris
Independen pada Komite

Audit

Opinion Shopping

Penerimaan
Opini Audit

Going Concern

H2-

H4-

H6+

H8-

H7+
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pada komite audit, debt default dan opinion shopping. Sedangkan variabel yang

bersifat dependen adalah penerimaan opini audit going concern.

Opini audit going concern diberikan oleh auditor apabila ada keraguan

mengenai kelangsungan hidup suatu perusahaan. Kualitas auditor dalam penelitian

ini diproksikan dengan menggunakan skala auditor dan diukur dengan variabel

dummy. Kondisi keuangan perusahaan menggambarkan kesehatan perusahaan

sesungguhnya (Ramadhany, 2004), perusahaan dengan kondisi keuangan yang

tidak baik dapat menerima opini audit going concern oleh auditor. Kondisi

keuangan perusahaan diukur dengan menggunakan model prediksi kebangkrutan

yaitu Revised Altman Model.

Opini audit tahun sebelumnya adalah opini audit yang diterima

perusahaan/auditee pada tahun sebelumnya. Opini audit going concern akan

kembali diberikan apabila perusahaan/auditee pernah menerima opini audit going

concern tahun sebelumnya. Rasio pertumbuhan laba digunakan untuk mengukur

pertumbuhan perusahaan. Sedangkan total asset perusahaan digunakan untuk

melihat ukuran perusahaan.

Inside director (komisaris yang berasal dari dalam perusahaan) dapat

memperngaruhi efektivitas komite audit dalam menjalankan tugasnya sebagai alat

monitoring serta mendukung untuk perhatian lebih dari regulator untuk

memperhatikan kualitas pelaporan keuangan dan seruan kepada komite audit agar

lebih independen dengan memasukkan keberadaan komisaris independen (outside

director). Indikator going concern yang banyak digunakan auditor dalam

memberikan keputusan opini audit adalah kegagalan dalam memenuhi kewajiban
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hutang (default). Kemungkinkan manajemen untuk berpindah ke kantor akuntan

publik lain apabila perusahaannya terancam menerima opini audit going concern

disebut opinion shopping. Dalam pengukuran opinion shopping digunakan

variabel dummy.
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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1    Auditing

   1.  Definisi Auditing

Auditing didefinisikan sebagai suatu proses sistematis untuk

memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi

kegiatan dan peristiwa ekonomi, dengan tujuan menetapkan derajat

kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan

sebelumnya serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang

berkepentingan (Boynton et al., 2003, h. 5).

Menurut Arens dan Lobbecke 2003, h. 1, auditing adalah proses

pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat

diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang

kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan

kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah

ditetapkan. Auditing seharusnya dilakukan oleh seorang yang independen

dan kompeten.

    2.  Jenis-jenis Audit

Menurut Boynton et al., 2003 h. 6 - 7, terdapat tiga jenis audit yaitu:

a. Audit Laporan Keuangan

Audit laporan keuangan berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan

mengevaluasi bukti tentang laporan-laporan entitas dengan maksud agar
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dapat memberikan pendapat apakah laporan-laporan tersebut telah

disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu

prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP).

b. Audit Kepatuhan

Audit kepatuhan berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan memeriksa

bukti-bukti untuk menetapkan apakah kegiatan keuangan atau operasi

suatu entitas telah sesuai dengan persyaratan, ketentuan, atau peraturan

tertentu.

c. Audit Operasional

Audit operasional berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan

mengevaluasi bukti-bukti tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi

entitas dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan tertentu.

3.  Jenis-Jenis Auditor

Menurut Arens dan Lobbecke 2003, h. 6 – 7, terdapat empat jenis

auditor, yaitu:

a. Akuntan Publik Terdaftar

Kantor akuntan publik sebagai auditor independen bertanggungjawab atas

audit laporan keuangan historis dari seluruh perusahaan publik dan

perusahaan besar lainnya.

b. Auditor Pemerintah

Di Indonesia terdapat beberapa lembaga atau badan yang

bertanggungjawab secara fungsional atas pengawasan terhadap kekayaan

atau keuangan negara. Pada tingkatan tertinggi terdapat Badan Pemeriksa
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Keuangan (BPK), kemudian terdapat Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jenderal (Itjen) pada departemen-

departemen pemerintah. Di Amerika Serikat sendiri terdapat General

Accounting Office (GAO).

c. Auditor Pajak

Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah Departemen Keuangan

RI, bertanggungjawab atas penerimaan negara dari sektor perpajakan dan

penegakan hukum dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan.

d. Auditor Intern

Auditor intern bekerja di suatu perusahaan untuk melakukan audit bagi

kepentingan manajemen perusahaan, seperti halnya auditor pemerintah

bagi pemerintah. Bagian audit dari suatu perusahaan bisa beranggotakan

lebih dari seratus orang dan biasanya bertanggungjawab langsung kepada

presiden direktur, direktur eksekutif, atau kepada komite audit dari dewan

atau komisaris.

4.  Opini Audit

Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada

umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam

semua hal yang metarial, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas,

dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi umum yang berlaku di

Indonesia. Laporan auditor merupakan sarana bagi auditor untuk

menyatakan pendapatnya, atau apabila keadaan mengharuskan, untuk

menyatakan tidak memberikan pendapat (SA Seksi 110, 2001).
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Menurut Mulyadi 1998, h. 406-407, terdapat lima tipe pendapat yang

akan dinyatakan atas laporan keuangan auditan.

a.   Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian

Dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor menyatakan bahwa

laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang

material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai

dengan prinsip akuntansi berterima umum. Ini adalah pendapat yang

dinyatakan dalam laporan audit bentuk baku.

b. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelasan yang

Ditambahkan dalam Laporan Audit Bentuk Baku.

Keadaan tertentu mungkin mengharuskan auditor menambahkan suatu

paragraf penjelasan (atau bahasa penjelasan yang lain) dalam laporan

audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian

atas laporan keuangan auditan.

c. Pendapat Wajar dengan Pengecualian

Dengan pendapat wajar dengan pengecualian, auditor menyatakan bahwa

laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang

material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai

dengan prinsip akuntansi berterima umum, kecuali untuk dampak hal-hal

yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
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d. Pendapat Tidak Wajar

Dengan pendapat tidak wajar, auditor menyatakan bahwa laporan

keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan

arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

e. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat

Dengan pernyataan tidak memberikan pendapat, auditor menyatakan

bahwa ia tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan.

5.  Going Concern

Going concern adalah kelangsungan hidup suatu entitas. Dengan

adanya going concern maka suatu entitas dianggap akan mampu

mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka panjang, tidak akan

dilikuidasi dalam jangka waktu pendek. Going concern dipakai sebagai

asumsi dalam pelaporan keuangan sepanjang tidak terbukti adanya

informasi yang menunjukkan hal berlawanan (Setyarno et al, 2006).

Kajian atas going concern dapat dilakukan dengan melihat kondisi

internal perusahaan yang tercermin dalam profitabilitas, likuiditas ataupun

respon investor terhadap perusahaan. Prediksi tentang kemungkinan

bangkrut atau tidaknya suatu perusahaan termasuk salah satu komponen

keputusan tentang going concern (Petronela, 2004).

6.  Opini Audit Going Concern

Opini audit merupakan pernyataan yang diberikan auditor mengenai

kondisi tertentu suatu entitas. Hal ini dijadikan sebagai dasar bagi investor
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dan kreditor dalam menanamkan investasi pada entitas tertentu. Opini audit

harus diberikan sesuai dengan keadaan suatu entitas, salah satunya

kemungkinan kelangsungan hidup (going concern) entitas tersebut. Opini

audit going concern merupakan opini yang dikeluarkan auditor untuk

memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan

hidupnya (SPAP, 2001).

Pengkomunikasian informasi antara manajemen, investor, kreditor,

dan masyarakat mencakup tanggung jawab untuk menilai apakah terdapat

kesangsian besar terhadap kemampuan satuan usaha dalam

mempertahankan kelangsungan hidupnya (Santosa, 2008). Pedoman bagi

auditor sebelum memberikan opini audit tentang kelangsungan hidup

perusahaan (going concern) terdapat dalam PSA No. 30 (IAI 2001) adalah

sebagai berikut:

1. Auditor mempertimbangkan apakah hasil prosedur yang dilaksanakan

dalam perencanaan, pengumpulan bukti audit untuk berbagai tujuan audit,

dan penyelesaian auditnya, dapat mengidentifikasi keadaan atau peristiwa

yang secara keseluruhan, menunjukkan adanya kesangsian besar mengenai

kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam

jangka waktu pantas.

2. Jika auditor yakin bahwa terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan

entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka

waktu pantas, ia harus:
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a. Memperoleh informasi mengenai rencana manajemen yang

ditujukan untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa

tersebut.

b. Menentukan apakah kemungkinan bahwa rencana tersebut dapat

secara efektif dilaksanakan.

3. Setelah auditor mengevaluasi rencana manajemen, ia mengambil

kesimpulan apakah ia masih memiliki kesangsian besar mengenai

kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam

jangka waktu yang pantas.

4. Berikut ini beberapa pendapat yang dapat dipertimbangkan auditor,

berkenaan dengan kelangsungan hidup perusahaan, yaitu:

a. Apabila auditor tidak menyangsikan kemampuan satuan usaha

dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka

waktu pantas, maka auditor memberikan pendapat wajar tanpa

pengecualian (unqualified opinion).

b. Apabila auditor menyangsikan kemampuan satuan usaha dalam

mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu

pantas dan satuan usaha tidak memiliki rencana manajemen atau

auditor berkesimpulan bahwa rencana manajemen entitas tidak

efektif, maka auditor meyatakan tidak memberikan pendapat

(disclaimer of opinion atau no opinion).

c. Apabila auditor telah berkesimpulan bahwa rencana manajemen

dapat secara efektif dilaksanakan dan adanya pengungkapan yang
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memadai tentang sifat dan dampak kondisi dan peristiwa yang

menyebabkan auditor yakin adanya kesangsian mengenai

kelangsungan hidup satua usaha dan rencana manajemen, maka

auditor akan memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian

dengan paragraf penjelasan mengenai kemampuan satuan usaha

dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.

d. Apabila auditor berkesimpulan bahwa pengungkapan tersebut

tidak memadai, maka ia akan memberikan pendapat wajar dengan

pengecualian atau pendapat tidak wajar karena terdapat

penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di

Indonesia.
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SA Seksi 508
[PSA N0.29]

Berikut ini disajikan skema yang dapat dijadikan pedoman auditor dalam

memberikan opini audit going concern:

                       Apakah ada
    kondisi dan/atau peristiwa
     yang berdampak terhadap
     kelangsungan hidup
      entitas?

             Ya

         Apakah auditor           Apakah ada
                sangsi atas   Ya      rencana             Tidak
                  kelangsungan         manajemen?
         hidup entitas?

                  Ya

                 Apakah rencana   Tidak
                          manajemen dapat
        dilaksanakan?

        Ya

       Apakah cukup  Tidak
       pengungkapan?

         Ya

Tidak
memberikan

pendapat

Tidak
memberikan

pendapat

Pendapat Wajar
dengan

Pengecualian atau
Pendapat Tidak

Wajar

Pendapat Wajar Tanpa
Pengecualian

Pendapat Wajar Tanpa
Pengecualian dengan Paragraf
Penjelasan Berkaitan dengan
Kelangsungan Hidup Entitas

atau Penekanan atas Suatu Hal
(Emphasis of a Matter)
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7.  Kualitas Auditor

Berdasarkan teori agensi yang mengasumsikan bahwa manusia itu

selalu self-interest maka kehadiran pihak ketiga yang independen sebagai

mediator pada hubungan antara principal dan agen sangat diperlukan, dalam

hal ini adalah auditor independen. Investor akan lebih cenderung pada data

akuntansi yang dihasilkan dari kualitas audit yang tinggi (Praptitorini dan

Januarti, 2007).

Craswell et al (1995) dalam Fanny dan Saputra (2005) menyatakan

bahwa klien biasanya mempersepsikan bahwa auditor yang berasal dari

KAP besar dan yang memiliki afiliasi dengan Kantor Akuntan Publik

internasionalah yang memiliki kualitas yang lebih tinggi. Hal ini karena

auditor tersebut memiliki karakteristik yang dapat dikaitkan dengan kualitas

seperti pelatihan, pengakuan internasional serta adanya pereview.

Wikipedia menjelaskan bahwa sejak tahun 1989, serangkaian

penggabungan usaha telah mengurangi jumlah kantor akuntan besar dari

delapan menjadi empat. The Big 4 adalah suatu kelompok kantor akuntan

internasional yang menangani bagian terbesar pekerjaaan audit dari

perusahaan-perusahaan publik.

Big 8 (1970-an sampai 1989)

Pada tahun 1979, kantor-kantor akuntan tersebut disebut sebagai the

big 8 yang merupakan dominasi internasional dari delapan kantor akuntan

terbesar, yaitu:
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1. Arthur Andersen

2. Arthur Young & Company

3. Coopers & Lybrand

4. Ernst & Whinney (dahulu Ernst & Ernst)

5. Haskins & Sells (bergabung dengan sebuah kantor dari Eropa yang pada

akhirnya menjadi Deloitte, Haskins and Sells)

6. KPMG (terbentuk karena bergabungnya Peat Marwick International dan

KMG Group)

7. Price Waterhouse

8. Touche Ross

Big 6 (1989-1998)

The Big 8 berubah menjadi the Big 6 pada tahun 1989 saat Ernst &

Whinney bergabung dengan Arthur Young membentuk Ernst & Young di

bulan Juni dan Deloitte, Haskins & Sells bergabung dengan Touche Ross

membentuk Deloitte & Touche di bulan Agustus.

Big 5 (1998-2002)

The Big 6 berubah menjadi the Big 5 di bulan Juli 1998 pada saat

Price Waterhouse bergabung dengan Coopers & Lybrand membentuk

Pricewaterhouse Coopers.

Big 4 (mulai 2002)

Kantor akuntan Arthur Andersen didakwa melawan hukum karena

menghancurkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengauditan

Enron, dan menutup-nutupi kerugian jutaan dolar dalam Skandal Enron
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yang meledak pada tahun 2001. Hasil keputusan hukum secara efektif

menyebabkan kebangkrutan global dari bisnis Arthur Andersen. Kantor-

kantor koleganya di seluruh dunia yang berada di bawah bendera Arthur

Andersen seluruhnya dijual dan kebanyakan menjadi anggota kantor

akuntan internasional lainnya. Di Indonesia, para partner Arthur Andersen

pada akhirnya bergabung dengan Ernst & Young.

8.  Kondisi Keuangan Perusahaan

Kondisi keuangan perusahaan menggambarkan tingkat kesehatan

perusahaan sesungguhnya (Ramadhany, 2004). Mc Keown dkk (1991)

menemukan bahwa auditor hampir tidak pernah memeberikan opini audit

going concern pada perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan.

Pada penelitian Santosa (2008), kondisi keuangan perusahaan diukur dengan

menggunakan empat model prediksi kebangkrutan yaitu The Zmijewski

Model, The Altman Model, Revised Altman Model, dan Springate Model.

Berikut ini perbedaan masing-masing model prediksi kebangkrutan:

1. The Zmijewski Model (1984)

Zmijewski (1984) menggunakan analisis rasio yang mengukur kondisi

keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio leverage dan likuiditas

untuk model prediksinya. Model yang dikembangkan adalah:

X = - 4.3 – 4.5X1 + 5.7X2 – 0.004X3

Keterangan:

X1 = ROA (return on asset)

X2 = Leverage (debt ratio)
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X3 = Likuiditas (current ratio)

Zmijewski memprediksi tingkat kebangkrutan perusahaan dengan tingkat

akurasi mencapai 85%.

2. The Altman Model (1968)

Altman (1968) menemukan bahwa perusahaan dengan profitabilitas serta

solvabilitas yang rendah sangat berpotensi mengalami kebangkrutan.

Altman mengembangkan model kebangkrutan dengan menggunakan 22

rasio keuangan yang diklasifikasikan ke dalam lima kategori yaitu

likuiditas, profitabilitas, leverage, rasio uji pasar dan aktivitas. Model

Altman sebagai berikut:

Z = 1.2Z1 + 1.4Z2 + 3.3Z3 + 0.6Z4 + 1.0Z5

Keterangan:

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

Market capitalization diperoleh dengan mengalikan jumlah saham

perusahaan yang beredar dengan closing price pada akhir tahun.

Skor > 2,99 : dapat dikatakan sebagai perusahaan sehat.

Skor < 1,81 : perusahaan yang potensial bangkrut.

Skor 1,81 – 2,99 disebut sebagai grey area.
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The Altman Model (1968) ini hanya dapat digunakan untuk memprediksi

kebangrutan perusahaan-perusahaan manufaktur.

3. Revised Altman Model (1993)

Model yang dikembangkan sebelumnya mengalami revisi yang tujuannya

adalah agar model prediksinya tidak hanya digunakan pada perusahaan

manufaktur tetapi juga dapat digunakan untuk perusahaan selain

manufaktur. Model revisi Altman sebagai berikut:

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

Keterangan:

Z1 = working capital / total asset

Z2 = retained earnings / total asset

Z3 = earnings before interest and taxes / total asset

Z4 = book value of equity / book value of debt

Z5 = sales / total asset

Skor > 2,90 : dapat dikatakan sebagai perusahaan sehat.

Skor < 1,2 : perusahaan yang potensial bangkrut.

Skor 1,2 – 2,90 disebut sebagai grey area.

Revised Altman Model ini memiliki keakuratan mencapai 95% dalam

memprediksi tingkat kebangrutan perusahaan.

4. Springate Model (1978)

Model penelitian Springate dibangun dengan mengikuti prosedur yang

dimodelkan Altman. Model ini mencapai tingkat keakurasian 92,5%

menggunakan 40 perusahaan dan tingkat keakurasiannya mengalami
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penurunan menjadi 88% ketika menggunakan 50 perusahaan (Santoso,

1999).

S = 1.03A + 3.07B + 0.66C + 0.4D

Keterangan:

A = working capital / total asset

B = net profit before interest and taxes / total asset

C = net profit before taxes / current liabilities

D = sales / total asset

9.  Opini Audit Tahun Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan Setyarno et al (2006) menyatakan bahwa

apabila pada tahun sebelumnya auditor telah menerbitkan opini audit going

concern, maka akan semakin besar kemungkinan auditor untuk menerbitkan

kembali opini audit going concern pada tahun berikutnya. Opini audit going

concern akan kembali diterbitkan apabila tidak ada perubahan signifikan

yang berkaitan dengan kelangsungan hidup perusahaan.

Menurut SPAP 341 paragraf 04 menyatakan bahwa auditor tidak

bertanggungjawab untuk memprediksi kondisi atau peristiwa yang akan

datang. Fakta bahwa entitas kemungkinan akan berakhir kelangsungan

hidupnya setelah menerima laporan dari auditor yang tidak memperlihatkan

kesangsian besar dalam jangka waktu satu tahun setelah tanggal laporan

keuangan, tidak berarti dengan sendirinya menunjukkan kinerja audit yang

tidak memadai. Oleh karena itu, tidak dicantumkannya kesangsian besar

dalam laporan auditor tidak seharusnya dipandang sebagai jaminan
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mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan

hidupnya.

10.  Pertumbuhan Perusahaan

Pertumbuhan asset perusahaan menunjukkan pertumbuhan kekuatan

perusahaan dalam industri dan mengindikasikan kemampuan perusahaan

dalam mempertahankan kelangsungan usahanya (Fanny dan Saputra, 2005).

Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan tidak

berpengaruh terhadap pemberian opini audit going concern.

Altman (1968) mengemukakan bahwa perusahaan yang laba tidak

akan mengalami kebangkrutan, karena kebangkrutan merupakan salah satu

alasan bagi auditor untuk memberikan opini audit going concern. Maka

dapat dikatakan bahwa ukuran kebangkrutan perusahaan adalah besar

kecilnya laba. Perusahaan yang pertumbuhannya baik akan mempunyai laba

tinggi dan tidak akan menyebabkan kebangkrutan. Pertumbuhan perusahaan

diproksikan dengan rasio pertumbuhan laba. Pertumbuhan laba dihitung

sebagai berikut (Brigham et. al., 1993, h.279):

Laba bersih setelah pajak t - laba bersih setelah pajak t-1
Pertumbuhan laba =

Laba bersih setelah pajak t-1

11.  Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aktiva perusahaan, total

aktiva perusahaan yang tinggi dapat dikatakan sebagai perusahaan yang

berskala besar dan lebih dikenal oleh masyarakat daripada perusahaan yang

berskala kecil (Santosa, 2008). Mutchler (1985) menyatakan bahwa auditor
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lebih sering mengeluarkan modifikasi opini going concern pada perusahaan

yang lebih kecil. Hal ini dimungkinkan karena auditor mempercayai bahwa

perusahaan yang lebih besar dapat menyelesaikan kesulitan-kesulitan

keuangan yang dihadapinya daripada perusahaan yang lebih kecil karena

perusahaan besar mempunyai aliran dana yang lebih besar yang dapat

digunakan untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan keuangannya.

12.  Keberadaan Komisaris Independen Pada Komite Audit

Pengertian komite adalah sekelompok orang yang dipilih oleh

sekelompok yang lebih besar, untuk mengerjakan pekerjaan tertentu untuk

melakukan tugas-tugas khusus. Manfaat komite audit yang dibentuk sebagai

sebuah komite khusus di perusahaan untuk mengoptimalkan fungsi

pengawasan yang sebelumnya merupakan tanggungjawab penuh dewan

komisaris (SK Direksi Bank Indonesia, 1995).

Tugas utama komite audit menurut Price Waterhouse adalah

meningkatkan kredibilitas laporan keuangan, yang bida dicapai dengan: (1)

mengawasi proses penyusunan laporan keuangan yang meliputi sistem

pengendalian intern maupun penerapan GAAP, (2) mengawasi proses

pemeriksaan internal dan eksternal, jadi dengan kata lain, keberadaan

komite audit diharapkan bisa mengurangi ketidaktepatan pengukuran

akuntansi yang disengaja maupun tidak disengaja, mengurangi

ketidakcukupan disclosure yang disengaja maupun tidak disengaja,

mengurangi kecenderungan kesalahan yang dilakukan manajemen dan

praktik yang melawan hukum.
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Dalam peraturan Bapepam IX.15 disebutkan bahwa komite audit

bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap

laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada Dewan

Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris,

dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan

Komisaris, antara lain meliputi:

1) Melakukan penelaah atas informasi keuangan yang akan

dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan

informasi keuangan lainnya.

2) Melakukan penelaah atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan

perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan

perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan

perusahaan.

3) Melakukan penelaah atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor

internal.

4) Melakukan kepada Komisaris berbagai resiko yang dihadapi

perusahaan dan pelaksanaan manajemen resiko oleh direksi.

5) Melakukan penelaah dan melaporkan kepada Komisaris atas

pengaduan yang berkaitan dengan Emiten dan perusahaan Publik.

6) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.

13. Debt Default

Debt default adalah keggalan perusahaan dalam membayar utang

pokok dan/atau bunganya pada waktu jatuh tempo (Chen dan Church,
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1992). Jika default terjadi atau poses negosiasi tengah berlangsung dalam

rangka menghidari default selanjutnya, auditor mungkin cenderung untuk

mengeluarkan opini going concern.

Manfaat status default hutang sebelumnya telah diteliti oleh Chen dan

Church (1992) yang menemukan hubungan yang kuat antara status default

terhadap opini going concern. Semenjak auditor lebih cenderung disalahkan

karena tidak berhasil mengeluarkana opini going concern setelah peristiwa-

peristiwa yang menyarankan bahwa opini tersebut mungkin telah sesuai,

biaya kegagalan untuk mengeluarkan opini going concern ketika perusahaan

dalam keadaan default tinggi sekali. Karenanya status default dapat

meningkatkan kemungkinan auditor mengeluarkan laporan going concern

(Ramadhany, 2004).

Fluktuasi nilai tukar mata uang rupiah mengakibatkan jumlah hutang

perusahaan dalam mata uang asing meningkat secara signifikan, disamping

itu banyak perusahaan yang mengalami rugi operasi, dan realisasi penjualan

pun anjlok. Keadaan ini mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam

memenuhi kewajiban pokok dan beban serta terjadi rugi selisih kurs.

Likuiditas pun terganggu. (Praptitorini dan Januarti, 2007)

Mutchler et al  (1997) menemukan bukti bahwa keputusan opini audit

going concern sebelum terjadinya kebangkrutan secara signifikan

berkorelasi dengan probabilitas kebangkrutan dan variabel lag laporan audit

serta informasi berlawanan yang ekstrim (contrary information), seperti

default. Jika default ini telah terjadi atau proses negosiasi tengah
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berlangsung dalam rangka menghindari default selanjutnya, auditor

mungkin cenderung untuk mengeluarkan opini going concern.

14. Opinion Shopping

Opinion shopping didefinisikan sebagai keputusan manajemen untuk

berpindah ke auditor/kantor akuntan publik lain apabila perusahaannya

terancam menerima opini audit going concern (Praptitorini dan Januarti,

2007). Perusahaan dengan kemungkinan penerimaan opini audit going

concern akan cenderung melakukan praktik opinion shopping. Dampak

yang tidak diharapkan dari opini going concern mendorong manajemen

untuk mempengaruhi auditor untuk tidak mengeluarkan opini going

concern. Lennox (2000) dalam penelitiannya berpendapat bahwa

perusahaan yang mengganti auditor (switching auditor) menurunkan

kemungkinan mendapatkan opini audit yang tidak diinginkan. Kantor

akuntan publik baru cenderung akan memberikan opini yang

menguntungkan bagi perusahaan yang baru ditangani (Bryan et. Al. 2005

dalam Praptitorini dan Januarti. 2007). Hal ini berarti bahwa opinion

shopping mempunyai pengaruh negatif terhadap penerimaan opini going

concern.

Geiger et al (1996) dalam Praptitorini dan Januarti (2007) menemukan

bukti terjadinya peningkatan pergantian auditor yang mengeluarkan opini

going concern pada perusahaan financial distress. Model pelaporan audit

digunakan untuk memprediksi opini yang tidak diteliti dan menguji

dampaknya pada pergantian auditor. Hasil dari metode ini berkesimpulan
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bahwa perusahaan-perusahaan di Inggris melakukan praktik opinion

shopping.

2.2    Pengembangan Hipotesis

1.  Kualitas Auditor

Opini auditor merupakan sumber informasi bagi pihak di luar

perusahaan sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan. Auditor yang

berkualitas dapat menjamin bahwa laporan (informasi) yang dihasilkannya

reliable (Praptorini dan Januarti, 2007). Penelitian mengenai kualitas

auditor selama ini dikaitkan dengan ukuran KAP.

Dalam Setyarno et al (2006) dikatakan bahwa semakin besar skala

auditor akan semakin besar kemungkinan auditor untuk menerbitkan opini

audit going concern. Auditor skala besar memiliki reputasi yang baik di

mata masyarakat dan pengguna jasa KAP. Auditor skala besar juga lebih

cenderung untuk mengungkapkan masalah-masalah yang ada karena mereka

lebih kuat menghadapi risiko proses pengadilan (Santosa, 2008).

Auditor skala besar (big four) akan memberikan pendapat yang sesuai

dengan kondisi perusahaan. Opini going concern akan tetap diberikan

apabila memang sudah semestinya perusahaan menerima opini tersebut.

Auditor skala besar (big four) melakukan pekerjaan sangat profesional

karena tidak mau reputasi mereka hancur ketika terbukti  ada indikasi bahwa

mereka memperoleh tekanan untuk melakukan fraud.
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Penelitian mutchler et al (1997) memberikan bukti empiris bahwa

auditor big 6 lebih cenderung menerbitkan opini audit going concern pada

perusahaan yang mengalami financial distress dibandingkan auditor non big

6. Ruiz Barbadillo et al (2004) menyatakan bahwa auditor besar atau yang

mempunyai reputasi baik cenderung mengumumkan opini going concern

klien mereka. Auditor skala besar dapat menyediakan kualitas audit yang

lebih baik dibanding auditor skala kecil, termasuk dalam mengungkapkan

masalah going concern.

H1: Semakin tinggi kualitas audit akan meningkatkan

kemungkinan penerimaaan opini audit going concern

2.  Kondisi Keuangan Perusahaan

Kondisi keuangan perusahaan menggambarkan tingkat kesehatan

perusahaan sesungguhnya (Ramadhany, 2004). Perusahaan dengan kondisi

keuangan yang buruk dan mengalami financial distress akan cenderung

menerima opini audit going concern karena kemungkinan besar perusahaan

akan mengalami kebangkrutan.  Mckeown et al (1991) menyatakan bahwa

semakin kondisi perusahaan terganggu atau memburuk maka akan semakin

besar kemungkinan perusahaan menerima opini audit going concern.

Sebaliknya pada perusahaan yang tidak pernah mengalami kesulitan

keuangan, auditor tidak pernah mengeluarkan opini audit going concern.

McKeown et al (1991) menemukan bukti bahwa auditor hampir tidak

pernah mengeluarkan opini going concern pada perusahaan yang tidak



32

mengalami financial distress. Bukti empiris menunjukkan bahwa semakin

kondisi keuangan perusahaan terganggu atau memburuk, akan semakin

besar kemungkinan perusahaan menerima opini going concern.

Penelitian ini hanya menggunakan Revised Altman Model untuk

mengukur kondisi keuangan perusahaan dengan alasan bahwa Revised

Altman Model memiliki tingkat keakuratan yang paling tinggi dibandingkan

dengan model-model lain. Revised Altman Model juga dapat digunakan

untuk memprediksi kondisi keuangan perusahaan selain manufaktur.

Penelitian yang dilakukan Santosa (2008) menyimpulkan bahwa kondisi

keuangan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan penerimaan opini

audit going concern ketika proksi model kebangkrutan yang digunakan

adalah The Altman Model dan The Springate Model.

H2 :Semakin baik kondisi keuangan perusahaan yang diukur dengan

Revised Altman Model (1993), maka akan semakin kecil

kemungkinan penerimaan opini audit going concern

3.  Opini Audit Tahun Sebelumnya

Muthcler (1984) melakukan wawancara dengan praktisi auditor yang

menyatakan bahwa perusahaan yang menerima opini going concern pada

tahun sebelumnya lebih cenderung untuk menerima opini yang sama pada

tahun berjalan. Setyarno et al (2006) menyatakan bahwa auditor dalam

menerbitkan opini audit going concern akan mempertimbangkan opini audit

going concern yang telah diterima oleh auditee. Perusahaan yang telah
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menerima opini audit going concern pada periode sebelumnya kemungkinan

besar akan menerima opini yang sama pada periode berjalan apabila tidak

mengalami peningkatan keuangan yang signifikan.

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 concern pada tahun berikutnya.

Hasil penelitian tersebut juga sama dengan penelitian yang dilakukan

oleh Setyarno et al (2006) yang memberikan bukti empiris bahwa opini

audit tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap penerimaan opini

audit going concern.

H3: Adanya penerimaan opini audit going concern tahun sebelumnya

akan meningkatkan kemungkinan penerimaan opini audit going

concern pada tahun berjalan

4.  Pertumbuhan Perusahaan

Pertumbuhan perusahaan dapat diukur dengan besar kecilnya laba

yang dihasilkan. Perusahaan dengan laba yang besar mengindikasikan

bahwa perusahaan mengalami pertumbuhan yang baik, terhindar dari
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kebangkrutan, dan kemungkinan besar terbebas dari penerimaan opini audit

going concern. Perusahaan yang mempunyai laba besar menunjukkan

kinerja perusahaan yang baik sehingga kemungkinan mendapatkan opini

audit yang baik (clean opinion) akan lebih besar dibandingkan dengan jika

labanya rendah. Selain itu, auditee yang mempunyai rasio pertumbuhan laba

yang positif mengindikasikan bahwa auditee dapat mempertahankan posisi

ekonominya dan lebih dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya

(going concern). Dengan demikian, semakin tinggi rasio pertumbuhan laba,

semakin kecil kemungkinan penerimaan opini audit going concern

(Ayuningsih, 2008).

Petronela (2004) mengemukakan bahwa perusahaan yang laba tidak

akan mengalami kebangkrutan, karena kebangkrutan merupakan salah satu

alasan bagi auditor untuk memberikan opini audit going concern.

Perusahaan dengan negative growth mengindikasikan kecenderungan yang

lebih besar kearah kebangkrutan.

Hasil penelitian Carcello dan Neal (2000) memberikan bukti bahwa

perusahaan pada tahap pertumbuhan memiliki kemungkinan yang kecil

untuk menerima opini going concern daripada perusahaan yang akan

didirikan.

H4:Semakin tinggi pertumbuhan perusahaan akan memperkecil

kemungkinan penerimaan opini audit going concern
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5.  Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aktiva perusahaan, total

aktiva perusahaan yang tinggi dapat dikatakan sebagai perusahaan yang

berskala besar dan lebih dikenal oleh masyarakat daripada perusahaan yang

berskala kecil (Santosa, 2008). Mutchler (1985) menyatakan bahwa auditor

lebih sering mengeluarkan modifikasi opini going concern pada perusahaan

yang lebih kecil. Hal ini dimungkinkan karena auditor mempercayai bahwa

perusahaan yang lebih besar dapat menyelesaikan kesulitan-kesulitan

keuangan yang dihadapinya daripada perusahaan yang lebih kecil karena

perusahaan besar mempunyai aliran dana yang lebih besar yang dapat

digunakan untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan keuangannya.

Bukti empiris menemukan bahwa ada hubungan negatif antara ukuran

perusahaan dengan penerimaan opini going concern (Carcello dan Neal,

2000). Oleh karenanya diharapkan dengan semakin besarnya perusahaan

akan semakin kecil kemungkinan perusahaan menerima opini audit going

concern. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan

oleh Santosa (2008).

H5:Semakin besar ukuran perusahaan akan semakin kecil kemungkinan

penerimaan opini audit going concern

6. Keberadaan Komisaris Independen Pada Komite Audit

Auditor independen seringkali menghadapi dilema dalam

melaksanakan tugasnya, terutama dalam hal menerbitkan opini auditor
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termasuk penerbitan opini going concern. Auditor independen dituntut untuk

memenuhi harapan dari kedua belah pihak, yaitu pengelola perusahaan

(dewan direksi) dan pemilik perusahaan (dewan komisaris). Dewan direksi

berharap bahwa auditor independen akan selalu menerbitkan opini wajar

tanpa pengecualian, tanpa mempertimbangkan kondisi perusahaan yang

sebenarnya. Di lain pihak, dewan komisaris berharap bahwa auditor

independen dapat memberikan opini sesuai dengan kondisi perusahaan yang

sebenarnya (Ayuningsih, 2008)

Menurut peraturan Bapepam menjelaskan bahwa komisaris

independen adalah anggota komite audit yang berasal dari luar perusahaan

publik, tidak mempunyai saham pada perusahaan publik, tidak mempunyai

hubungan afiliasi dengan perusahaan publik, dan tidak mempunyai

hubungan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan publik.

Berdasarkan ketentuan tersebut, diharapkan komisaris independen pada

komite audit tidak akan menghalangi pengeluaran opini going concern bila

opini going concern tersebut dibenarkan untuk dikeluarkan oleh auditor

independen. Komposisi yang baik dalam komite audit adalah dengan

memasukkan satu orang independen atau dua orang independen, Hudayati

(2000).

Carcello dan Neal (2000) melakukan pengujian mengenai keputusan

mengenai opini going concern dengan memasukkan peran komite audit.

Hasilnya menyatakan bahwa keberadaan inside director director (komisaris

yang berasal dari dalam perusahaan) pada komite audit perusahaan financial
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distress dapat mengurangi kemungkinan penerimaan opini going concern.

Hasil tersebut memberikan bukti empiris bahwa inside director dapat

memperngaruhi efektivitas komite audit dalam menjalankan tugasnya

sebagai alat monitoring serta mendukung untuk perhatian lebih dari

regulator untuk meperhatikan kualitas pelaporan keuangan dan seruan

kepada komite audit agar lebih independen dengan memasukkan keberadaan

komisaris independen (outside director). Bukti mengenai independensi

komite audit, menyatakan bahwa keberadaan outside director meningkatkan

efektivitas laporan keuangan.

Ramadhany (2004) menyatakan ada pengaruh yang positif antara

komisaris independen pada komite audit dengan penerimaan opini going

concern.

H6: Keberadaan komisaris independen pada komite audit

memperbesar kemungkinan penerimaan opini audit going concern

7. Debt Default

Auditor akan cenderung mengeluarkan opini going concern pada saat

default terjadi atau saat proses negosiasi tengah berlangsung dalam rangka

menghindari default selanjutnya (Chen dan Church, 1992). Perusahaan yang

berstatus debt default menggambarkan kesulitan dalam pembayaran utang

terhadap kreditur. Dengan adanya masaalah kesulitan pembayaran hutang

maka perusahaan juga akan mengalami kesulitan dalam menjamin

keberlangsungan operasinya. Status debt default akan mendorong
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perusahaan untuk melakukan negosiasi kepada kreditur agar terhindar dari

status default. Usaha ini dilakukan karena status debt default merupakan

salah satu indikator munculnya opini audit going concern.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Chen dan Church (1992)

membuktikan bahwa debt default berpengaruh positif terhadap penerimaan

opini audit going concern. Penelitian yang dilakukan Ramadhany (2004)

juga memberikan hasil yang sama bahwa debt default berpengaruh

siginifikan positif terhadap penerimaan opini going concern.

Pengujian yang dilakukan Praptitorini dan Januarti (2007) menyatakan

bahwa kegagalan dalam memenuhi kewajiban hutang dan/atau bunga (debt

default) merupakan indikator going concern yang banyak digunakan oleh

auditor dalam menilai kelangsungan hidup suatu perusahaan.

H7: Adanya debt default cenderung meningkatkan kemungkinan

penerimaan opini audit going concern

8. Opinion Shopping

Opinion shopping didefinisikan sebagai keputusan manajemen untuk

berpindah ke auditor/kantor akuntan publik lain apabila perusahaannya

terancam menerima opini audit going concern (Praptorini dan Januarti,

2007).

Lennox (2000) dalam penelitiannya berpendapat bahwa perusahaan

yang mengganti auditor (switching auditor) menurunkan kemungkinan

mendapatkan opini audit yang tidak diinginkan. Perusahaan yang
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melakukan opinion shopping berharap mendapatkan unqualified opinion

dari auditor baru. Kantor akuntan publik baru cenderung akan memberikan

opini yang menguntungkan bagi perusahaan yang baru ditangani (Bryan et.

Al. 2005 dalam Praptorini dan Januarti. 2007). Hal ini berarti bahwa opinion

shopping mempunyai pengaruh negatif terhadap penerimaan opini going

concern.

Geiger et al (1996) dalam Praptorini dan Januarti (2007) menemukan

bukti terjadinya peningkatan pergantian auditor yang mengeluarkan opini

going concern pada perusahaan financial distress. Lennox (2000)

menggunakan model pelaporan audit untuk memprediksi opini yang tidak

diteliti dan menguji dampaknya pada pergantian auditor. Hasil dari metode

ini berkesimpulan bahwa perusahaan-perusahaan di Inggris melakukan

praktik opinion shopping.

Dari hasil penelitian yang dilakukan Praptitorini dan Januarti (2007)

didapatkan hasil bahwa perusahaan di Indonesia cenderung mendapatkan

opini non going concern ketika tidak melakukan pergantian auditor (auditor

switching). Ini menunjukkan indikasi kurangnya tingkat independensi

auditor di Indonesia.

H8: Semakin sering perusahaan melakukan opinion shopping maka

semakin kecil kemungkinan penerimaan opini audit going concern
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1     Jenis dan Sumber Data

1.  Jenis Data

Dalam penelitian ini, digunakan data sekunder. Data sekunder adalah

sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui

media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain), umumnya berupa

bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip. Data

sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Skala auditor dari tahun 2004-2007 yang digolongkan berdasarkan big

four KAP di Indonesia yang diperoleh dari

http://id.wikipedia.org/wiki/The_Big_Four_auditors.

2. Total aktiva, tingkat leverage, current ratio, retained earnings, book

value of equity, current liabilities, penjualan bersih, Earnings After

Tax (EAT), working capital, Earnings Before Interest and Taxes

(EBIT), book value of debt, dan net profit before taxes, dan nama

Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit perusahaan manufaktur

untuk masing-masing perusahaan manufaktur mulai tahun 2004-2007.

Data ini diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD).

3. Laporan auditor independen untuk masing-masing perusahaan

manufaktur yang listing di BEI dari tahun 2003-2007.

http://id.wikipedia.org/wiki/The_Big_Four_auditors
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4. Data keberadaan komisaris independen pada komite audit untuk

masing-masing perusahaan manufaktur mulai tahun 2004-2007. Data

ini diperoleh dari annual report perusahaan manufaktur.

3.  Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan

keuangan auditan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia (BEI) pada tahun 2004-2007 yang telah dipublikasikan dan

tersedia di pojok BEI Unika Soegijapranata, serta Indonesian Capital

Market Directory (ICMD) tahun 2004-2007.

3.2    Populasi dan Sampel

1.  Populasi

Populasi (Sugiyono, 2004, h. 72) adalah wilayah generalisasi yang

terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang

tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sektor manufaktur dipilih untuk

menghindari adanya industrial effect yaitu resiko indsutri yang berbeda

antara suatu sector industri yang satu dengan yang lain.
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2.  Sampel

Sampel (Sugiyono, 2004, h. 73) adalah bagian dari jumlah dan

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian

ini diperoleh dengan metode purposive sampling. Purposive sampling

merupakan pengambilan sampel yang dilakukan dengan mengambil sampel

dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu (Jogiyanto, 2004). Sampel

dalam penelitian ini mempunyai kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 1 Januari 2004-2007

2. Menerbitkan laporan keuangan per 31 Desember dari tahun 2004-2007

3. Menerbitkan laporan auditor independen tahun 2003-2007

4. Memiliki komite audit dari tahun 2004-2007

Tabel 1

Proses Seleksi Sampel Berdasarkan Kriteria

No Kriteria 2004 2005 2006 2007 Jumlah
Observasi

1 Perusahaan manufaktur

yang terdaftar di BEI

dari tahun 2004-2007

153 150 146 154 603

2 Tidak menerbitkan

laporan keuangan per 31

Desember

0  0  0  0         0

3 Tidak menerbitkan

laporan auditor
(57) (47) (45) (57)      (206)

4 Tidak memiliki data

komite audit
(49) (32) (20) (17)      (118)

Jumlah 47 71 81 80 279
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3.3    Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1.  Opini Audit Going Concern (GCAO)

Dalam penelitian ini, variabel dependennya adalah opini audit going

concern. Variabel opini audit going concern merupakan variabel dummy,

dimana kategori 1 untuk perusahaan manufaktur yang menerima opini audit

going concern dan 0 untuk perusahaan manufaktur yang tidak menerima

opini audit going concern.Variabel independen (Sugiyono, 2004, h. 33)

adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau

timbulnya variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini

adalah kualitas auditor, kondisi keuangan perusahaan, opini audit tahun

sebelumnya, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, keberadaan

komisaris independen pada komite audit, debt default, dan opinion

shopping.

2.  Kualitas Auditor (ADTR)

Kualitas auditor merupakan probabilitas seorang auditor dapat

menemukan penyelewengan (Christina, 2003). Dalam penelitian ini kualitas

auditor diproksikan dengan menggunakan skala auditor. Skala auditor

didefinisikan sebagai variabel yang menunjukkan skala atau besaran auditor

independen pada kantor akuntan publik (KAP) (Ramadhany, 2004).

Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel dummy 1 untuk auditor

yang tergabung dalam skala besar (big 4) dan 0 untuk auditor yang tidak

termasuk dalam skala besar (non big 4).
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Kantor akuntan public (KAP) yang termasuk big four sesuai dengan

rankingnya adalah (Ramadhany, 2004):

1. Prasetio Utomo & Co. Pada tahun 2003 merger dengan Hanadi, Sarwoko

dan Sandjaja (berafiliasi dengan Ernst & Young).

2. Hans Tuanakotta dan Mustofa (berafiliasi dengan Delloite Thouch

Tohmatsu).

3. Sidharta Sidharta dan Harsono (berafiliasi dengan Klynveld Peat Marwick

Goerdeler/KPMG).

4. Hadi Susanto dan rekan (berafiliasi dengan Price Waterhouse Coopers).

3. Kondisi Keuangan Perusahaan (Z93)

Kondisi keuangan perusahaan menggambarkan tingkat kesehatan

perusahaan sesungguhnya (Ramadhany, 2004). Mc Keown dkk (1991)

menemukan bahwa auditor hampir tidak pernah memeberikan opini audit

going concern pada perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan.

Penelitian ini menggunakan Revised Altman Model untuk mengukur

kondisi keuangan perusahaan. Revised Altman Model memiliki tingkat

keakuratan sebesar 95%. Nilai ini merupakan tingkat akurasi yang paling

tinggi dibandingkan dengan model-model lain. Model yang dikembangkan

sebelumnya mengalami revisi yang tujuannya adalah agar model

prediksinya tidak hanya digunakan pada perusahaan manufaktur tetapi

juga dapat digunakan untuk perusahaan selain manufaktur. Model revisi

Altman sebagai berikut:
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Z’ = 0.717Z1 + 0.847Z2 + 3.107Z3 + 0.420Z4 + 0.998Z5

Keterangan:

Z1 = working capital / total asset

Z2 = retained earnings / total asset

Z3 = earnings before interest and taxes / total asset

Z4 = book value of equity / book value of debt

Z5 = sales / total asset

Skor > 2,90 : dapat dikatakan sebagai perusahaan sehat.

Skor < 1,2 : perusahaan yang potensial bangkrut.

Skor 1,2 – 2,90 disebut sebagai grey area.

4. Opini Audit Tahun Sebelumnya (PRIOP)

Penelitian yang dilakukan Setyarno et al (2006) menyatakan bahwa

apabila pada tahun sebelumnya auditor telah menerbitkan opini audit going

concern, maka akan semakin besar kemungkinan auditor untuk menerbitkan

kembali opini audit going concern pada tahun berikutnya. Opini audit going

concern akan kembali diterbitkan apabila tidak ada perubahan signifikan

yang berkaitan dengan kelangsungan hidup perusahaan.

Opini audit tahun sebelumnya menggunakan variabel dummy. Opini

audit going concern (GCAO) akan diberi kode 1 sedangkan opini non going

concern (NGCAO) akan diberi kode 0, untuk mengukur apakah perusahaan

menerima opini audit going concern pada tahun berjalan.
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5. Pertumbuhan Perusahaan (EATGR)

Pertumbuhan perusahaan diproksikan dengan rasio pertumbuhan laba

yang mengukur kemampuan auditee dalam pertumbuhan laba (Bridham at

al., 1993, h.279).

Laba bersih setelah pajak t - laba bersih setelah pajak t-1
Pertumbuhan laba =

Laba bersih setelah pajak t-1

6. Ukuran Perusahaan (SIZE)

Ukuran perusahaan adalah variabel untuk mengukur seberapa besar

atau kecilnya perusahaan sampel. Ukuran perusahaan (SIZE) diukur dengan

nilai ln(total asset). Penggunaan total asset sebagai proksi dari ukuran

perusahaan adalah kerena total asset mencakup keeluruhan modal yang

dimiliki perusahaan baik berupa modal sendri (ekuitas) atau modal dari

pihak ketiga (hutang). Transformasi logaritma natural digunakan untuk

menghindari variasi data yang sangat besar yang menyebabkan data menjadi

tidak berdistribusi normal.

7. Keberadaan Komisaris Independen Pada Komite Audit (OUTSIDE)

Variabel ini merupakan representasi keberadaan outside director pada

komite audit. Digunakan dummy untuk menunjukkan adanya komisaris

independen pada komite audit. Bila dalam komite audit terdapat komisaris

independen diberi kode 1, jika tidak ada diberi kode 0.
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8. Debt Default (DEFAULT)

Debt default atau kegagalan membayar hutang didefinisikan sebagai

kelalaian atau kegagalan debitur (perusahaan) untuk membayar hutang

pokok atau bunganya pada saat jatuh tempo. Sebuah perusahaan dapat

dikategorikan dalam keadaan debt default bila perusahaan sedang dalam

proses negosiasi restrukturisasi hutang yang jatuh tempo atau persetujuan

perjanjian hutang dilanggar jika pelanggaran perjanjian tersebut tidak

dituntut atau telah dituntut oleh kreditur untuk masa kurang dari satu tahun

(Chen dan Church, 1992).

Variabel dummy digunakan (1 = status debt default, 0 = tidak default)

untuk menunjukkan apakah dalam keadaan default atau tidak sebelum

pengeluaran opini audit.

9. Opinion Shopping (OPS)

Opinion shopping didefinisikan sebagai keputusan manajemen untuk

berpindah ke auditor/kantor akuntan publik lain apabila perusahaannya

terancam menerima opini audit going concern (Praptorini dan Januarti,

2007). Opinion shopping dalam penelitian ini diukur dengan variabel

dummy dengan melihatnya pada laporan auditor pada bulan September dan

Desember dalam satu periode yang sama. Perusahaan yang melakukan

pergantian auditor/kantor akuntan publik akan diberi kode 1 dan kode 0

untuk perusahaan yang tidak melakukan pergantian dalam periode

berjalan.
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3.4    Metode Analisis Data

1.  Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variabel-

variabel dalam penelitian ini. Statistik deskriptif akan memberikan

gambaran umum dari tiap variabel penelitian. Alat analisis yang digunakan

adalah nilai rata-rata (mean), distribusi frekuensi, nilai minimum dan

maksimum serta deviasi standar. Data yang diteliti akan dikelompokkan

berdasarkan opini audit yang diterimanya ke dalam dua kategori yaitu

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

yang menerima opini audit non going concern (NGCAO).

2. Analisis Tabulasi Silang (Crosstab)

Analisis tabulasi silang menyajikan data dalam bentuk tabulasi yang

meliputi baris dan kolom dan data untuk penyajian crosstab adalah data

berskala nominal atau kategori. Pada data yang diteliti yang merupakan

variabel dengan skala nominal adalah GCAO (kode 1 untuk auditee yang

menerima opini audit going concern dan kode 0 untuk auditee yang

menerima opini non going concern), ADTR (kode 1 untuk auditor yang

termasuk dalam big four dan kode 0 untuk auditor yang termasuk dalam non

big four), PRIOP (kode 1 untuk opini going concern pada tahun sebelumnya

dan kode 0 untuk opini non going concern pada tahun sebelumnya),

OUTSIDE (kode 1 untuk keberadaan komisaris independen pada komite

audit dan kode 0 untuk tidak ada), DEFAULT (kode 1 untuk status debt
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default dan kode 0 untuk tidak default), dan OPS (kode 1 untuk perusahaan

yang melakukan pergantian auditor/kantor akuntan publik dan kode 0 untuk

perusahaan yang tidak melakukan pergantian dalam periode berjalan).

3.  Analisis Data Logit

    a. Menilai Kelayakan Model Regresi

Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan Hosmer and

Lemeshows Goodnes of Fit Test. Menurut Ghozali (2005) Hosmer and

Lemeshows Goodnes of Fit Test menguji hipotesis nol bahwa data empiris

cocok atau sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara model dengan

data sehingga model dapat dikatakan fit). Jika Hosmer and Lemeshows

Goodnes of Fit Test statistics sama dengan atau kurang dari 0.05 maka

hipotesis nol ditolak yang berarti ada perbedaan signifikan antara model

dengan nilai observasinya sehingga Goodnes Fit Model tidak baik, karena

model tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Jika nilai statistics

Hosmer and Lemeshows Goodnes of Fit lebih besar dari 0.05 maka

hipotesis nol tidak dapat ditolak dan berarti model mampu memprediksi

nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok

dengan data observasinya.
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b.Menilai Model Fit

Ghozali (2005) mendefinisikan Likelihood L dari model adalah

probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan menggambarkan data input.

Untuk menguji hipoteisi nol dan alternative, L ditransformasikan menjadi -

2LogL. Statistik -2LogL kadang-kadang disebut likelihood rasio x2 statistic

dimana x2 distribusi dengan degree of freedom n-q, q adalah jumlah

parameter dalam model. Statistik -2LogL dapat juga digunakan untuk

menentukan jika variabel bebas ditambahkan kedalam model apakah secara

signifikan memperbaiki model fit selisih -2LogL untuk model dengan

konstanta saja dan -2LogL untuk model dengan konstanta dan veriabel

bebas didistribusikan sebagai x degan df (selisih df kedua model). Adanya

pengurangan nilai antara -2LogL awal (initial -2LL Function) dengan nilai -

2LL pada langkah berikutnya menunjukkan bahwa model yang

dihipotesiskan fit dengan data (Ghozali, 2005).

c. Estimasi Parameter

Estimasi parameter dilihat melalui koefisien regresi dari tiap variabel-

varabel yang diuji akan menunjukkan hubungan antara variabel independent

dengan variabel dependen. Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara

membandingkan antara nilai probabilitas (sig) dengan tingkat signifkansi

).

a. H0  tidak dapat ditolak apabila nilai probabilitas (sig) > tingkat

signifikansi ( ). hal ini berarti Ha  ditolak atau hipotesis yang
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menyatakan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat

ditolak.

b. H0  ditolak apabila nilai probabilitas (sig) < tingkat signifikansi

). Hal ini berarti Ha  diterima atau hipotesis yang menyatakan

variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait diterima.

         4.  Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis multivariate dengan

menggunakan regresi logistic (logistic regression) yang variabel bebasnya

merupakan kombinasi antara metric dan non metric (nominal). Gujarati

(2003) dalam Setyarno et. al (2006) menyatakan bahwa regresi logistic

mengabaikan heteroscesdasity, yang berarti bahwa variabel dependen tidak

memerlukan homos cedacity untuk masing-masing independennya. Model

analisis yang digunakan adalah sebagai berikut:

Revised Altman Model:

eOPSDEFAULT
OUTSIDESIZEEATGRPRIOPZADTR

GC
GCLN

+++

++++++

=
−

87

6543210 93
1

ββ

βββββββ

Keterangan:

GC
GCLN
−1

 = Opini audit yang diterima perusahaan manufaktur.

Dummy variabel opini audit (kode 1 auditee dengan

opini going concern (GCAO) dan 0 untuk opini audit

non going concern (NGCAO)).
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0β = Konstanta

ADTR  =  Kualitas auditor yang diproksikan variabel dummy (1

untuk auditor big four dan 0 untuk auditor non big

four).

Z93             = Kondisi keuangan perusahaan yang diproksikan dengan

empat model prediksi kebangkrutan yaitu The Zmijewski

Model, The Altman Model, Resived Altman Model, dan

Springate Model.

 PRIOP  =  Opini audit yang diterima pada tahun sebelumnya yang

diproksikan dengan variabel dummy, kode 1 bila opini

going concern (GCAO) dan 0 bila bukan (NGCAO).

EATGR  = Rasio pertumbuhan laba auditee.

SIZE    =  Ukuran perusahaan yang dilihat dari natural logaritma

total aktiva.

OUTSIDE = Keberadaan komisaris independen pada komite audit

(kode 1 bila terdapat komisaris independen pada komite

audit dan kode 0 bila tidak ada).

DEFAULT =  Kegagalan atau kelalaian membayar hutang (kode 1 bila

status debt default dan kode 0 bila tidak default).

OPS                  = Opinion shopping yang diproksikan variabel dimmy (1

untuk auditee yang melakukan pergantian auditor dan 0

untuk yang bukan).

            = Kesalahan residual.
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BAB  IV

ANALISA  DATA

4.1 Deskripsi Sampel Penelitian

Sampel dalam penelitian ini dipilih secara purposive sampling.

Sebagaimana kriteria penyampelan, penelitian ini menggunakan sampel

perusahaan-perusahaan manufaktur pada tahun 2004 hingga tahun 2007 yang

memiliki komite audit, mengeluarkan laporan keuangan tahunan dan laporan

auditor independen. Maka diperoleh sebanyak 279 observasi. Perusahaan yang

tergabung dalam sampel kemudian akan dikelompokkan kedalam dua kelompok

kategori yaitu kelompok perusahaan manufaktur yang menerima opini audit going

concern (GCAO) dan perusahaan manufaktur yang tidak menerima opini audit

going concern (NGCAO).

4.2 Analisis Deskriptif

Deskripsi dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

Tabrl 4.1.
Statistik deskriptif variabel nondummy

Descriptive Statistics

279 -21.61 15.12 .0000 3.91384
279 -70.47 120.23 .0733 10.66702
279 24.05 31.78 27.3081 1.66689
279

Z93
EATGR
SIZE
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Kondisi keuangan yang diukur dengan Z93 menunjukkan rata-rata sebesar

0,000. Nilai Z93 di bawah 1,20 menunjukkan bahwa kondisi observasi cenderung

mengarah pada kebangkrutan. Dalam statistic deskriptif ditunjukkan bahwa nilai
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minimum Z93 adalah sebesar -21,61 yang menggambarkan bahwa ada observasi

yang sedang dalam kondisi tidak sehat dan besar kemungkinan untuk bangkrut,

sedangkan nilai tertinggi adalah 15,12 yang menunjukkan ada observasi yang

dalam kondisi keuangan yang sangat baik, karena nilai sebesar 2,90 dalam Z93

sudah cukup menunjukkan bahwa perusahaan dalam kondisi yang sehat dan tidak

terancam kebangkrutan.

Rata-rata rasio pertumbuhan laba (EATGR) observasi diperoleh nilai

sebesar 0,0733. Hal ini berarti bahwa rata-rata observasi mengalami peningkatan

rasio pertumbuhan laba dibanding tahun sebelumnya. Meskipun demikian. nilai

pertumbuhan laba terendah adalah sebesar -70,47 atau terjadi penurunan laba

dibanding tahun sebelumnya, sedangkan nilai pertumbuhan laba terbesar adalah

120,23 atau terjadi kenaikan laba dibanding tahun sebelumnya. Melihat kondisi

rentang nilai pertumbuhan tetinggi dan terendah yang sangat besar, hal ini

menunjukkan bahwa kondisi observasi sangatlah bervariasi.

Rata-rata ln (total asset) diperoleh sebesar 27,3081 dengan nilai terendah

sebesar 24.05 dan nilai tertinggi sebesar 31,78. Rentang nilai yang tidak terlalu

jauh ini berarti bahwa sebagian besar observasi dalam penelitian  mempunyai total

asset yang tidak terlampau jauh perbedaannya.

4.3 Deskriptif Variabel Dependent

4.3.1 Opini Audit Going Concern

Informasi mengenai opini going concern diperoleh dari laporan keuangan

tahunan yang telah diaudit oleh auditor independen dari Kantor Akuntan Publik.
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Dari jumlah 279 observasi diperoleh laporan mengenai going concern sebagai

berikut:

Tabel 4.2

Opini Going concern

Kriteria Jumlah emiten Dalam persen

Tidak ada opini going concern (NGCAO)
Ada opini going concern (GCAO)

237
42

84,9
15,1

Jumlah 279 100,0

     Sumber : Data sekunder yang diolah

Dari 279 observasi diperoleh hanya 42 observasi atau 15,1% dalam audit

laporan keuangannya menunjukkan adanya opini going concern, sedangkan 237

observasi atau 84,9% tidak menunjukkan adanya opini going concern. Hal ini

berarti bahwa sebagian besar observasi tidak terancam kelangsungan hidupnya

karena dalam kondisi yang baik.

4.3 Analisis Tabulasi Silang (Crosstab) Variabel Independen

4.3.1  Kualitas Auditor (ADTR)

Kualitas auditor laporan keuangan perusahaan dengan opini audit going

concern dibanding dengan opini non going concern adalah sebagai berikut

Tabel 4.3
Kualitas Auditor

Opini
Kualitas Auditor Non Going

Concern
Going Concern Total

Non Big 4 135
(57,0%)

29
(69,0%)

164
(58,8%)

Big 4 102
(43,0%)

13
(31,0%)

115
(41,2%)
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Jumlah 237
(100,0%)

42
(100,0%)

279
(100%)

Sumber : Data sekunder yang diolah

Dari 237 observasi yang tidak mendapatkan opini going concern, sebanyak

135 observasi atau 57,0% diaudit oleh KAP nonbig 4 dan 102 atau 43,0%

observasi lainnya diaudit oleh KAP big 4. Sedangkan dari 42 observasi yang

mendapatkan opini going concern, 29 observasi atau 69,0% diaudit oleh KAP

nonbig 4 dan 13 observasi lainnya atau 31,0% diaudit olah KAP big 4. Dari 42

observasi yang mendapatkan opini going concern, ternyata 69%nya adalah

observasi yang diaudit oleh KAP nonbig 4. Hal ini berarti bahwa KAP nonbig 4

tetap akan mengeluarkan opini going concern apabila hal tersebut memang harus

dilakukan. Maka kualitas auditor tidak menjadi jaminan bahwa auditor tersebut

akan memberikan opini tertentu. Ada banyak pertimbangan yang dimiliki auditor

eksternal dalam memberikan opini going concern. Namun demikian pihak auditor

nonbig 4 pun nampaknya juga berupaya meningkatkan reputasi atau kualitas

mereka dengan melakukan hal yang sama, dimana auditor nonbig 4 juga berani

memberikan opini going concern jika perusahaan memang harus menerimanya.

Alasan ini juga didukung oleh pengujian kembali mengenai pengaruh

kualitas auditor terhadap penerimaan opini going concern hanya pada 193

observasi yang mengalami financial distress. Analisis tabulasi silangnya adalah

sebagai berikut:
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Tabel 4.4
Kualitas Auditor

Opini
Kualitas Auditor Non Going

Concern
Going Concern Total

Non Big 4 98
(63,2%)

25
(63,8%)

123
(63,7%)

Big 4 57
(36,8%)

13
(34,2%)

70
(36,3%)

Jumlah 155
(100,0%)

38
(100,0%)

193
(100%)

Sumber : Data sekunder yang diolah

Dari perbandingan tabulasi silang antara observasi yang keseluruhan dengan

observasi yang mengalami financial distress, dapat diketahui bahwa tidak terdapat

banyak perbedaan pengeluaran opini oleh KAP Big 4 dan Nonbig 4. Perbandingan

pemberian opini going concern dan non going concern ternyata hampir sama.

4.3.2  Kondisi Keuangan Perusahaan (Z93)

Kondisi keuangan perusahaan yang diukur dengan model kebangkrutan

Revised Altman untuk perusahaan observasi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Kondisi Keuangan Perusahaan (Z93)

Opini
Z93 Non Going Concern Going Concern

Total

Rata-rata 0.5913 -3.3368 0.0000
Std. Deviasi 3.3246 5.1782 3.9138
Minimum -17.8690 -21.6090 -21.6090
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Maksimum 15.1190 11.0060 15.1190
Sumber : Data sekunder yang diolah

Diperoleh bahwa kondisi keuangan observasi yang tidak menerima opini

going concern yang diukur dengan Revised Altman menunjukkan rata-rata sebesar

0,5913 sedangkan pada observasi yang memperoleh opini going concern

menunjukkan rata-rata sebesar -3.3368. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan

yang tidak memperoleh opini going concern cenderung memiliki kinerja yang

lebih baik dibanding perusahaan yang memperoleh opini going concern.

Meskipun demikian nampak bahwa ada perusahaan yang tidak

mendapatkan opini going concern pun memiliki Z93 yang sangat rendah dan

menunjukkan dalam kondisi kebangkrutan. Namun demikian dengan

pertimbangan tertentu bahwa perusahaan masih memiliki asset yang cukup besar

atau tidak berstatus default maka opini going concern tidak diberikan oleh auditor.

Berikut ini adalah daftar total asset dan status default observasi yang kondisi

keuangannya buruk tetapi tetap mendapatkan opini non going concern:

Tabel 4.5

Tahun 2004

No Kode perusahaan Total Asset Status Default Keterangan
1 TFCO 28.5661 tidak default *
2 SPMA 27.713 tidak default *
3 AKRA 28.1559 tidak default *
4 UNIC 28.6926 tidak default *
5 INTP 29.9104 tidak default *
6 UNTR 29.5424 tidak default *
7 DSUC 26.7518 tidak default **
8 LAPD 24.5223 tidak default **
9 IKBI 26.8217 tidak default **

10 INTD 24.9257 tidak default **
11 INAF 26.9846 tidak default **
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12 PYFA 24.9779 tidak default **
13 HDTX 27.7385 default ***
14 INKP 31.5495 default ***
15 TKIM 30.6163 default ***

Tabel 4.6

Tahun 2005

No Kode Perusahaan Total Asset Status Default Keterangan
1 DYNA 27.7021 tidak default *
2 FASW 28.6894 tidak default *
3 GJTL 29.6432 tidak default *
4 HDTX 27.6669 tidak default *
5 INDF 30.3247 tidak default *
6 INTP 29.9859 tidak default *
7 MLPL 29.3322 tidak default *
8 SMCB 29.6222 tidak default *
9 SPMA 27.9088 tidak default *

10 TFCO 28.6127 tidak default *
11 UNIC 28.6237 tidak default *
12 FMII 25.7137 tidak default **
13 GDYR 26.8517 tidak default **
14 LAPD 24.5691 tidak default **
15 PTSP 25.0594 tidak default **
16 PYFA 25.0612 tidak default **
17 SUGI 24.6299 tidak default **
18 TIRA 25.9178 tidak default **
19 INKP 31.5749 default ***
20 MDRN 27.4992 default ***
21 MLIA 29.0459 default ***
22 SIPD 27.7775 default ***
23 SMAR 29.1565 default ***
24 TKIM 30.6616 default ***
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Tabel 4.7

Tahun 2006

No Kode Perusahaan Total Asset Status Default Keterangan
1 ADMG 29.0141 tidak default *
2 BUDI 27.5602 tidak default *
3 HEXA 27.8168 tidak default *
4 INDR 29.3085 tidak default *
5 INTA 27.4469 tidak default *
6 LTLS 28.2356 tidak default *
7 MASA 27.9913 tidak default *
8 SMCB 29.5863 tidak default *
9 SPMA 27.9541 tidak default *

10 SSTM 27.5011 tidak default *
11 TBLA 28.3485 tidak default *
12 TKIM 30.5808 tidak default *
13 TRST 28.3344 tidak default *
14 TURI 28.6811 tidak default *
15 ULTJ 27.8534 tidak default *
16 AISA 26.6202 tidak default **
17 AKKU 24.6597 tidak default **
18 APLI 26.3121 tidak default **
19 DSUC 26.4981 tidak default **
20 ETWA 26.9701 tidak default **
21 FMII 25.7192 tidak default **
22 IKAI 27.2488 tidak default **
23 INAI 27.0441 tidak default **
24 INCI 25.8753 tidak default **
25 JECC 26.6167 tidak default **
26 LAPD 24.6191 tidak default **
27 LMPI 26.9554 tidak default **
28 NIPS 26.1179 tidak default **
29 PTSP 25.0508 tidak default **
30 PYFA 25.1436 tidak default **
31 RDTX 27.0033 tidak default **
32 SIMA 24.9507 tidak default **
33 SIMM 25.7063 tidak default **
34 SKLT 25.8101 tidak default **
35 TIRA 26.2244 tidak default **
36 SAIP 28.4205 default ***



61

Tabel 4.8

Tahun 2007

No
Kode

Perusahaan Total Asset Status Default Keterangan
1 ADMG 29.0569 tidak default *
2 AKRA 28.8831 tidak default *
3 ALMI 27.9465 tidak default *
4 ASII 31.7824 tidak default *
5 BUDI 28.0269 tidak default *
6 CTBN 28.1017 tidak default *
7 HEXA 27.9559 tidak default *
8 IMAS 29.2218 tidak default *
9 INDF 31.0163 tidak default *

10 INDR 29.4017 tidak default *
11 INKP 31.6361 tidak default *
12 INTA 27.4846 tidak default *
13 LTLS 28.3895 tidak default *
14 MASA 28.2183 tidak default *
15 RMBA 28.9815 tidak default *
16 SCCO 27.8885 tidak default *
17 SMAR 29.7183 tidak default *
18 SMCB 29.6062 tidak default *
19 SMSM 27.4448 tidak default *
20 SPMA 28.0377 tidak default *
21 SSTM 27.5243 tidak default *
22 TBLA 28.5301 tidak default *
23 TKIM 30.7071 tidak default *
24 TRST 28.3914 tidak default *
25 ULTJ 27.9406 tidak default *
26 VOKS 27.4142 tidak default *
27 AISA 26.9681 tidak default **
28 AKKU 24.7101 tidak default **
29 APLI 26.4111 tidak default **
30 ARNA 27.1699 tidak default **
31 ASGR 27.1603 tidak default **
32 DVLA 27.0529 tidak default **
33 ETWA 26.8091 tidak default **
34 FAST 27.1682 tidak default **
35 IGAR 26.5217 tidak default **
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36 IKAI 27.3732 tidak default **
37 ANAI 26.9027 tidak default **
38 INCI 25.9149 tidak default **
39 JECC 26.8771 tidak default **
40 KICI 25.1086 tidak default **
41 KONI 24.8652 tidak default **
42 LAPD 24.7579 tidak default **
43 LMPI 26.9995 tidak default **
44 MLBI 27.1559 tidak default **
45 MRAT 26.4791 tidak default **
46 NIPS 26.3867 tidak default **
47 PAFI 27.1306 tidak default **
48 PICO 26.8389 tidak default **
49 PRAS 27.0532 tidak default **
50 RDTX 27.0922 tidak default **
51 SIMA 25.0468 tidak default **
52 SIMM 25.4912 tidak default **
53 SKLT 25.9311 tidak default **
54 SQBI 26.1501 tidak default **
55 TCID 27.3097 tidak default **
56 TIRA 26.1992 tidak default **
57 ARGO 28.2548 default ***

Keterangan:

* : observasi dengan kondisi keuangan yang buruk tetapi mendapatkan

opini non going concern dikarenakan memiliki total asset yang besar dan

tidak berstatus default.

** : observasi dengan kondisi keuangan yang buruk tetapi mendapatkan

opini non going concern dikarenakan tidak berstatus default.

*** : observasi dengan kondisi keuangan yang buruk tetapi mendapatkan

opini non going concern dikarenakan memiliki total asset yang besar.

4.3.3  Opini Audit Tahun Sebelumnya (PRIOP)

Berikut ini adalah tabulasi silang untuk opini audit tahun sebelumnya

pada perusahaan yang menerima opini audit going concern dan yang tidak

menerima opini audit going concern
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Tabel 4.9
Opini Audit Tahun Sebelumnya

OpiniOpini tahun
Sebelumnya Non Going

Concern
Going Concern Total

Non Going Concern 226
(95,4%)

16
(38,1%)

242
(86,7%)

Going Concern 11
(4,6%)

26
(61,9%)

37
(13,3%)

Jumlah 237
(100,0%)

42
(100,0%)

279
(100%)

Sumber : Data sekunder yang diolah

Dari 237 observasi yang tidak memperoleh opini going concern tahun

berjalan, sebanyak 226 perusahaan observasi atau 95,4% perusahaan yang

menunjukkan tidak memperoleh opini going concern pada tahun sebelumnya, dan

11 perusahaan atau 4,6% memperoleh opini going concern tahun sebelumnya.

Sedangkan dari 42 perusahaan yang memperoleh opini going concern tahun

berjalan, 26 perusahaan (61,9%) juga memperoleh opini going concern pada

tahun sebelumnya dan 16 perusahaan (38,1%) tidak memperoleh opini going

concern pada laporan keuangan tahun sebelumnya.

Dalam hal ini memang ada kecenderungan bahwa sebagian besar opini

going concern yang diberikan auditor mirip dengan opini tahun sebelumnya. Hal

ini menunjukkan bahwa kondisi perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dan

berupaya untuk tetap bertahan, akan memerlukan waktu lebih dari satu tahun

untuk memulihkan kondisi perusahaan.
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4.3.4  Pertumbuhan Perusahaan (EATGR)

Berikut ini statistic deskriptif untuk variable pertumbuhan perusahaan yang

menerima opini non going concern dan yang menerima opini going concern:

Tabel 4.10
Pertumbuhan Perusahaan

Opini
Pertumbuhan Laba Non Going Concern Going Concern

Total

Rata-rata 0.5286 -2.4962 0.0733
Std. Deviasi 10.4061 11.8428 10.6670
Minimum -70.4697 -55.6877 -70.4697

Maksimum 120.2308 20.2066 120.2308
Sumber : Data sekunder yang diolah

Diperoleh bahwa pertumbuhan laba  perusahaan yang tidak mendapatkan

opini going concern menunjukkan rata-rata sebesar 0,5286 sedangkan pada

perusahaan yang memperoleh opini going concern memiliki rata-rata sebesar

-2.4962. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang tidak mendapatkan opini

going concern cenderung memiliki pertumbuhan laba yang lebih baik dibanding

perusahaan yang mendapatkan opini going concern. Tetapi nilai minimum

perusahaan yang tidak memperoleh opini going concern menunjukkan nilai yang

sangat kecil yaitu -70,4697. Hal ini menggambarkan bahwa masih ada perusahaan

yang walaupun pertumbuhan labanya negative tetapi tetap memperoleh opini non

going concern.

Pertumbuhan perusahaan dalam hal ini dinyatakan dalam bentuk

pertumbuhan laba yang diperoleh. Laba perusahaan merupakan salah satu

indicator utama perusahaan untuk dapat mempertahankan perusahaan tersebut.

Hal ini disebabkan karena pendanaan perusahaan sebagian akan diambil dari laba
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yang diperoleh pada periode sebelumnya. Dengan demikian perolehan laba yang

semakin besar akan memungkinkan perusahaan akan mampu mendanai

kegiatannya sehingga auditor berani untuk tidak memberikan opini going concern.

Namun demikian jika kondisi perusahaan yang sudah kritis (misalnya defisit

modal), maka pertumbuhan laba postif dalam satu periode hanya masih menjadi

proses pemulihan yang belum pasti akan menghasilkan kondisi yang baik untuk

periode ke depan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya pengeluaran opini

going concern pada perusahaan dengan pertumbuhan laba positif.

4.3.5  Ukuran Perusahaan (SIZE)

Ukuran perusahaan dalam hal ini diproksikan dengan menggunakan nilai ln

total assets. Total asset yang besar menunjukkan bahwa perusahaan berukuran

besar. Gambaran ukuran perusahaan dari seluruh sampel ditunjukkan sebagai

berikut:

Tabel 4.11
Ukuran Perusahaan

Opini
Ukuran Perusahaan

(SIZE)
Non Going

Concern
Going Concern Total

Rata-rata 27.3893 26.8500 27.3081
Std, Deviasi 1.6763 1.5531 1.6669
Minimum 24.0455 24.4607 24.0455

Maksimum 31.7824 31.4948 31.7824
Sumber : Data sekunder yang diolah

Ukuran perusahaan yang dinyatakan dengan total asset sebagaimana pada

tabel 4.6 diperoleh rata-rata total asset (dalam bentuk transformasi logaritma

natural) untuk perusahaan yang tidak menerima opini going concern diperoleh



66

sebesar 27,3893 yang menunjukkan lebih tinggi dibanding perusahaan yang

memperoleh opini going concern yaitu dengan rata-rata sebesar 26,8500.

Aset yang besar mencerminkan bahwa perusahaan masih memiliki sumber

pendanaan yang dapat diandalkan untuk operasional perusahaan pada masa-masa

mendatang. Hal ini akan memungkinkan adanya kemampuan bertahan pada

perusahaan dengan asset yang besar.

4.3.6  Keberadaan Komisaris Independen pada Komite Audit (OUTSIDE)

Keberadaan komisaris independen oleh perusahaan berdasarkan perusahaan

yang memperoleh opini going concern dianding dengan non going concern

adalah sebagai berikut :

Tabel 4.12
Keberadaan Komisaris Independen

OpiniOUTSIDE
Non Going

Concern
Going Concern Total

Tidak ada 4
(1,7%)

1
(2,4%)

5
(1,8%)

Ada 233
(98,3%)

41
(97,6%)

274
(98,2%)

Jumlah 237
(100,0%)

42
(100,0%)

279
(100%)

Sumber : Data sekunder yang diolah

Dari 237 observasi yang tidak menerima opini audit opini going concern,

hanya 4 perusahaan atau 1,7% perusahaan yang tidak memiliki komisaris

independen, sedangkan 233 perusahaan observasi atau 98,3%  menunjukkan

adanya komisaris independen. Sedangkan dari 42 perusahaan yang menerima

opini going concern, sebanyak 1 perusahaan (2,4%) tidak memiliki komisaris
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independen dan 41 perusahaan (97,6%) lainnya memiliki komisaris independen di

perusahaan. Keberadaan komisaris independent dalam hal ini nampaknya sudah

sangat diperhatikan oleh perusahaan. Adanya ketentuan dari Bapepam bagi

perusahaan go public untuk memiliki komisaris independent hampir dipenuhi oleh

sebagian besar perusahaan.

Dari hasil tabulasi silang menunjukkan perbandingan selisih nilai yang tidak

terlalu jauh dalam perolehan opini antara observasi yang memiliki komisaris

independen dengan observasi yang tidak memiliki komisaris independen.

Walaupun banyak observasi yang sudah memiliki komisaris independen, namun

masih banyak pula observasi yang memperoleh opini non going concern yaitu 233

perusahaan dan hanya sedikit yang memperoleh opini going concern yaitu 41

perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen

ternyata tidak bekerja dengan semestinya untuk menjaga independensi auditor

eksternal.

4.3.7  Debt Default (DEFAULT)

Debt default atau kegagalan membayar hutang, merupakan kegagalan

perusahaan untuk membayar hutang pokok atau bunganya pada saat jatuh tempo.

Kepemilikan hutang default oleh perusahaan berdasarkan perusahaan yang

menerima opini going concern dibanding dengan non going concern adalah

sebagai berikut :
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Tabel 4.13
Debt Default

OpiniDEFAULT
Non Going

Concern
Going Concern Total

Tidak ada 214
(90,3%)

19
(45,2%)

233
(83,5%)

Ada 23
(9,7%)

23
(54,9%)

46
(16,5%)

Jumlah 237
(100,0%)

42
(100,0%)

279
(100%)

Sumber : Data sekunder yang diolah

Dari 237 observasi yang tidak menerima opini going concern, 214

perusahaan observasi atau 90,3% perusahaan yang tidak berstatus debt default,

sedangkan 23 perusahaan atau 9,7%  perusahaan lainnya menunjukkan adanya

status debt default. Sedangkan dari 42 perusahaan yang menerima opini going

concern, 23 perusahaan  (54,9%) memiliki status debt default dan 19 perusahaan

atau 45,2% tidak berstatus debt default. Jadi opini going concern akan lebih

banyak dikeluarkan pada observasi yang memiliki status default.

4.3.8 Opinion Shopping (OPS)

Statistic deskriptiif adanya praktik opinion shopping oleh perusahaan

berdasarkan perusahaan yang memperoleh opini going concern dibanding dengan

non going concern adalah sebagai berikut :
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Tabel 4.14
Opinion Shopping

OpiniOpinion
Shopping Non Going

Concern
Going Concern Total

Tidak ada 210
(88,6%)

40
(95,2%)

250
(89,6%)

Ada 27
(11,4%)

2
(4,8%)

29
(10,4%)

Jumlah 237
(100,0%)

42
(100,0%)

279
(100%)

Sumber : Data sekunder yang diolah

Dari 279 total observasi, ternyata 89.6% (250 observasi) tidak melakukan

praktik opinion shopping. Sedangkan 10.4% (29 observasi) melakukan praktik

opinion shopping. Dari 29 observasi yang melakukan praktik opinion shopping,

sebanyak 27 diantaranya berhasil mendapatkan opini non going concern,

sedangkan 2 sisanya memperoleh opini going concern. Hal ini menandakan

bahwa sebagian besar observasi yang melakukan praktik opinion sopping ternyata

memperoleh opini non going concern. Jadi adanya praktik opinion shopping dapat

mengurangi kemungkinan penerimaan opini audit going concern.

4.4  Analisis Regresi Logistik dan Pengujian Hipotesis

Penggunaan analisis regresi logistik ini adalah karena variabel dependen

(going concern) adalah merupakan data yang berbentuk dummy, dimana variabel

ini merupakan variabel yang dinyatakan dalam nilai 0 untuk menunjukkan

perusahaan yang menerima opini audit non going concern dan nilai 1 yang

menunjukkan bahwa perusahaan menerima opini audit going concern. Kelebihan
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analisis ini adalah tidak diperlukannya pengujian terhadap normalitas data,

maupun sedikitnya asumsi yang diperlukan untuk menjustifikasi hasil penelitian.

4.4.1  Uji Kelayakan Model (Goodness of Fit)

Langkah awal untuk mengetahui bahwa suatu model regresi logistik

merupakan sebuah model yang tepat, terlebih dahulu akan dilihat bentuk

kecocokan atau kelayakan model. Kelayakan model pada prinsipnya dilakukan

dengan membandingkan prediksi model regresi logistik dengan data hasil

pengamatan atau data empirisnya. Pengujian ini diperlukan untuk memastikan

tidak adanya kelemahan atas kesimpulan dari model yang diperoleh. Model

regresi logistik yang baik adalah apabila tidak terjadi perbedaan antara data hasil

pengamatan dengan data yang diperoleh dari hasil prediksi. Pengujian tidak

adanya perbedaan antara prediksi dan observasi ini dilakukan dengan uji Hosmer

Lameshow dengan pendekatan metode Chi square. Dengan demikian apabila

diperoleh hasil uji yang tidak signifikan, maka berarti tidak terdapat perbedaan

antara data estimasi model regresi logistik dengan data observasi. Hasil pengujian

Hosmer Lameshow test diperoleh sebagai berikut :

Tabel 4.15

Hosmer Lameshow test

Step Chi-square df Sig.
1 3.285 8 .915

Sumber : Data sekunder yang diolah

Hasil pengujian kesamaan model prediksi dengan observasi diperoleh nilai

chi square sebesar 3,285 dengan signifikansi sebesar 0,915. Dengan nilai

signifikansi yang lebih besar dari 0,05 maka berarti tidak diperoleh adanya
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perbedaan antara data estimasi model regresi logistik dengan data observasinya.

Hal ini berarti bahwa model tersebut sudah tepat dengan tidak perlu adanya

modifikasi model.

Untuk memperjelas gambaran atas ketepatan model regresi logistik dengan

data observasi dapat ditunjukkan dengan tabel klasifikasi yang berupa tabel

tabulasi silang antara dari hasil prediksi dan hasil observasi. Tabulasi silang

sebagai konfirmasi tidak adanya perbedaan yang signifikan antara data hasil

observasi dengan data prediksi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Table 4.16

Tabel klasifikasi

Classification Tablea

227 10 95.8
15 27 64.3

91.0

Observed
Tidak ada
Ada

GC

Overall Percentage

Step 1
Tidak ada Ada

GC Percentage
Correct

Predicted

The cut value is .500a.

Sumber : Data sekunder yang diolah

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 237 sampel yang secara empiris

menunjukkan perusahaan yang menerima opini audit non going concern, hanya

227 perusahaan atau 95,8% yang secara tepat dapat diprediksikan oleh model

regresi logistik ini sebagai perusahaan yang menerima opini audit non going

concern, dan 10 perusahaan menyimpang dari prediksi. Sedangkan dari 42 sampel

perusahaan yang menerima opini going concern, 27 perusahaan  atau 64,3%

dengan tepat dapat diprediksikan oleh model regresi logistik ini sedangkan 15
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perusahaan lain tidak diprediksi secara tepat. Dengan demikian secara

keseluruhan berarti bahwa 254 sampel dari 279 sampel atau 91,0% sampel dapat

diprediksikan dengan tepat oleh model regresi logistik ini. Tingginya persentase

ketepatan tabel klasifikasi tersebut mendukung tidak adanya perbedaan yang

signifikan terhadap data hasil prediksi dan data observasinya yang menunjukkan

sebagai model regresi logistik yang baik.

4.4.2 Overall Fit Test

Overal fitt test diuji dengan menggunakan perubahan nilai –2 log. Nilai –2

log likelihood yang rendah menunjukkan bahwa model akan semakin fit. Nilai –2

log likelihood sebesar 240,650. Pengujian pada blok 1 atau pengujian dengan

memasukkan seluruh prediktor diperoleh nilai –2 log likelihood mengalami

penurunan menjadi sebesar dari sebesar 119,506. Dengan demikian diperoleh

terjadi penururan nilai –2 log likelihood mengalami penurunan yang besar

sehingga memungkinkan diperolehnya overall fit model. Dengan demikian model

dengan enam prediktor juga menunjukkan sebagai model yang baik. Hal ini

berarti bahwa penggunaan dengan konstanta dengan enam variabel keduanya

menunjukkan sebagai model yang mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap

going concern.

Uji kemaknaan koefisien regresi overall fit test juga dapat dilakukan

dengan menggunakan besarnya perubahan nilai -2log likelihood tersebut yang

disakikan dalam omnibus test of model coefficient. Pengujian ini juga

menggunakan pendekatan uji chi square.
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Table 4.17
Omnibus test of Model Coefficient

Chi-square df Sig.
Step 1 Step 116.886 8 .000

Block 116.886 8 .000
Model 116.886 8 .000

Sumber : Data sekunder yang diolah

Hasil pengujian omnibus test diperoleh perubahan nilai -2 log likelihood

yaitu sebesar 116,886 dengan signifikansi sebesar 0,000. Dengan nilai signifikansi

yang lebih kecil dari 0,05 tersebut maka dapat disimpulkan bahwa going concern

dapat diprediksi oleh variabel kualitas audit, kondisi keuangan perusahaan, opini

audit tahun sebelumnya, pertumbuhan perusahaan,ukuran perusahaan, keberadaan

komisaris independent, debt default, dan opinion shopping.Untuk mengetahui

besarnya variasi prediksi dari kedelapan variabel tersebut terhadap penerimaan

opini going concern dapat dilihat dari nilai R square. Dalam hal ini ada dua

ukuran R square yaitu Nagelkerke R Square.

Table 4.18
Koefisien Determminasi

Step
-2 Log

likelihood
Cox & Snell
R Square

Nagelkerke R
Square

1 119.506(a) .342 .599

Hal ini berarti bahwa dengan ukuran Nagelkerke diperoleh bahwa 59,9%

variasi opini going concern dapat diprediksikan dari kualitas audit, kondisi

keuangan perusahaan, opini audit tahun sebelumnya, pertumbuhan

perusahaan,ukuran perusahaan, keberadaan komisaris independent, debt default,

dan opinion shopping.
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4.4.3 Uji koefisien

Pengujian secara parsial dilakukan dengan menggunakan uji Wald dan

dengan pendekatan chi square diperoleh sebagai  berikut :

Tabel 4.19
Hasil uji regresi logistic

Variables in the Equation

B S.E. Wald df Sig. Sig/2
Step ADTR -0.405 0.547 0.549 1 0.459 0.229
  Z93 -0.207 0.065 10.117 1 0.001 0.0005 *
  PRIOP 3.28 0.514 40.697 1 0.000 0.000 *
  EATGR -0.034 0.024 2.053 1 0.152 0.076 *
  SIZE -0.257 0.152 2.835 1 0.092 0.046 *
  OUTSIDE 0.409 1.688 0.059 1 0.809 0.404
  DEFAULT 1.913 0.528 13.144 1 0.000 0.000 *
  OPS -1.612 1.038 2.409 1 0.121 0.060 *
  Constant 3.286 4.202 0.611 1 0.434 0.217

Sumber : Data sekunder yang diolah
Keterangan :
* : Signifikan pada  10%

Penjelasan hasil pengujian pengaruh masing-masing variabel tersebut akan

dijelaskan sebagai berikut :

a) Pengujian pengaruh variabel kualitas auditor diperoleh arah koefisien

negative dengan nilai signifikansi sebesar 0,229. Nilai signifikansi yang

berada di atas 0,1 menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan dari

variabel kualitas auditor terhadap penerimaan opini going concern. Hal ini

berarti bahwa Hipotesis 1 ditolak.

b) Pengujian pengaruh variabel kinerja dengan Z93 diperoleh arah koefisien

negatif. Arah koefisien negatif menunjukkan bahwa semakin baik kondisi

keuangan perusahaan maka akan memperkecil kemungkinan perusahaan

memperoleh opini going concern. Nilai signifikansinya adalah sebesar
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0,0005. Nilai signifikansi yang di bawah 0,1 menunjukkan adanya pengaruh

yang signifikan dari variabel Z93 terhadap penerimaan opini going concern.

Hal ini berarti bahwa Hipotesis 2 diterima.

c) Pengujian pengaruh variabel opini audit tahun sebelumnya diperoleh arah

koefisien positif yang berarti bahwa penerimaan opini going concern tahun

sebelumnya akan meningkatkan kemungkinan perusahaan menerima opini

going concern tahun berikutnya. Nilai signifikansinya adalah sebesar 0,000.

Nilai signifikansi di bawah 0,1 menunjukkan adanya pengaruh yang

signifikan dari variabel opini tahun sebelumnya terhadap penerimaan opini

going concern tahun berjalan. Hal ini berarti bahwa Hipotesis 3 diterima.

d) Pengujian pengaruh variabel pertumbuhan perusahaan diperoleh arah

koefisien negatif yang berarti bahwa semakin baik pertumbuhan perusahaan

maka akan mengurangi kemungkinan penerimaan opini going concern. Nilai

signifikansinya adalah sebesar 0,076. Nilai signifikansi di bawah 0,1

menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari variabel pertumbuhan

perusahaan terhadap penerimaan opini going concern. Hal ini berarti bahwa

Hipotesis 4 diterima.

e) Pengujian pengaruh variabel ukuran perusahaan diperoleh arak koefisien

negatif yang berarti bahwa sebakin besar ukuran perusahaan akan mengurangi

kemungkinan penerimaan opini going concern. Nilai signifikansinya sebesar

0,046. Nilai signifikansi yang berada di bawah 0,1 menunjukkan adanya

pengaruh yang signifikan dari variabel ukuan perusahaan terhadap

penerimaan opini going concern. Hal ini berarti bahwa Hipotesis 5 diterima.



76

f) Pengujian pengaruh variabel keberadaan komisaris independen pada komite

audit diperoleh arah koefisien positif dengan nilai signifikansi sebesar 0,404.

Nilai signifikansi yang berada di atas 0,1 menunjukkan tidak adanya

pengaruh yang signifikan dari variabel keberadaan komisaris independen

pada komite audit terhadap penerimaan opini going concern. Hal ini berarti

bahwa Hipotesis 6 ditolak.

g) Pengujian pengaruh variabel debt default diperoleh arah koefisien positif

yang berarti bahwa adanya status debt default akan memperbesar

kemungkinan penerimaan opini going concern. Nilai signifikansi sebesar

0,000. Nilai signifikansi di bawah 0,1 menunjukkan adanya pengaruh yang

signifikan dari variabel debt default terhadap penerimaan opini going

concern. Hal ini berarti bahwa Hipotesis 7 diterima.

h) Pengujian pengaruh variabel opinion shopping diperoleh arah koefisien

negatif yang berarti bahwa praktik opinion shopping akan memperkecil

kemungkinan penerimaan opini going concern. Nilai signifikansi sebesar

0,060. Nilai signifikansi di bawah 0,1 menunjukkan adanya pengaruh yang

signifikan dari variabel opinion shopping terhadap penerimaan opini going

concern. Hal ini berarti bahwa Hipotesis 8 diterima.

4.5  Pembahasan

1.  Kualitas Auditor

Kualitas auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan

penerimaan opini going cocern. Hasil penelitian ini tidak mendukung
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penelitian Ruiz Barbadillo et al (2004) yang menyatakan bahwa auditor

berskala besar cenderung mengumumkan opini going concern klien mereka.

Hal ini didasarkan pada keinginan untuk menghindari penurunan reputasi

dibandingkan dengan auditor berskala kecil, termasuk dalam mendeteksi dan

melaporkan masalah going concern kliennya. Auditor skala besar juga lebih

cenderung untuk mengungkapkan masalah-masalah yang ada karena mereka

lebih kuat menghadapi risiko proses pengadilan (Santosa, 2008).

Dari 42 observasi yang mendapatkan opini going concern, ternyata

69%nya adalah observasi yang diaudit oleh KAP non big 4. dalam kondisi

observasi yang financial distresspun kualitas auditor tidak menunjukkan

pengaruh terhadap penerimaan opini going concern. Hal ini berarti bahwa

KAP non big 4 tetap akan mengeluarkan opini going concern apabila hal

tersebut memang harus dilakukan. Maka kualitas auditor tidak menjadi

jaminan bahwa auditor tersebut akan memberikan opini tertentu. Ada banyak

pertimbangan yang dimiliki auditor eksternal dalam memberikan opini going

concern, meskipun ada anggapan bahwa auditor big 4 memiliki kemampuan

dan sumber daya yang lebih baik. Namun demikian pihak auditor non big 4

pun nampaknya juga berupaya meningkatkan reputasi atau kualitas mereka

dengan melakukan hal yang sama, dimana auditor non big 4 juga berani

memberikan opini going concern jika perusahaan memang harus

menerimanya. Dalam hal ini auditor non big four juga akan berusaha untuk

mendapatkan posisi peringkat yang lebih baik dalam jajaran KAP dibanding
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KAP big four, sehingga independensi KAP tetap menjadi dasar pengambilan

keputusan dalam memberikan opini.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan

Ramadhany (2004) dan Setyarno et . al (2006) dimana variabel kualitas

auditor yang diproksikan dengan skala auditor (big 4 dan non big 4) tidak

berpengaruh signifikan atas kemungkinan penerimaan opini audit going

concern.

2.  Kondisi Keuangan Perusahaan (Z93)

Kondisi keuangan perusahaan yang menggambarkan tingkat kesehatan

perusahaan dalam hal ini menunjukkan adanya pengaruh langsung yang

signifikan terhadap penerimaan opini going concern. Hal ini disebabkan

karena kondisi keuangan merupakan tingkatan yang menggambarkan

kesehatan perusahaan yang sesungguhnya yang ini di gambarkan dengan

rasio-rasio keuangan yang dapat memberikan indikasi apakah perusahaan

dalam kondisi baik (sehat) atau dalam kondisi buruk (sakit).

Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa kondisi keuangan observasi

yang tidak menerima opini going concern menunjukkan rata-rata sebesar

0,5913 sedangkan pada observasi yang memperoleh opini going concern

menunjukkan rata-rata sebesar -3.3368. Hal ini menunjukkan bahwa

perusahaan yang tidak memperoleh opini going concern cenderung memiliki

kinerja yang lebih baik dibanding perusahaan yang memperoleh opini going

concern. Namun ada juga observasi yang menunjukkan kondisi kebangkrutan
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tetapi tetap mendapatkan opini non going concern karena observasi masih

memiliki total asset yang besar atau tidak sedang dalam status default. Dapat

dikatakan bahwa walaupun kondisi keuangan mempengaruhi penerimaan

opini going concern, tetapi jika didukung dengan total asset yang besar atau

tidak adanya status default dalam perusahaan, maka ada kemungkinan opini

going concern tidak diberikan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari McKoewn et al (1991)

yang menyatakan bahwa auditor hampir tidak pernah mengeluarkaan opini

going concern pada perusahaan yang tidak mengalami financial distress.

Penelitian yang dilakukan Ramadhany (2004) serta Fanny dan Saputra (2005)

menemukan bahwa penggunaan prediksi kebangkrutan The Revised Altman

mempengaruhi ketepatan pemberian opini going concern.

3. Opini Audit Tahun Sebelumnya

Opini audit tahun sebelumnya memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap penerimaan opini audit tahun berjalan. Maka dapat disimpulkan

bahwa adanya penerimaan opini audit going concern tahun sebelumnya

cenderung meningkatkan kemungkinan penerimaan opini audit going concern

tahun berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa auditor dalam memberikan opini

going concern tahun berjalan akan mempertimbangkan opini audit yang

diperoleh tahun sebelumnya.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Muthcler (1984)

yang melakukan meneliti bahwa praktisi auditor yang menyatakan bahwa
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perusahaan yang menerima opini going concern pada tahun sebelumnya lebih

cenderung untuk menerima opini yang sama pada tahun berjalan. Hal ini

menunjukkan bahwa setelah auditor mengeluarkan opini going concern,

perusahaan harus menunjukkan peningkatan keuangan yang signifikan untuk

memperoleh opini bersih pada tahun berikutnya, jika tidak maka auditor akan

mengeluarkan opini going concern kembali. Namun demikian nampaknya

kondisi keuangan yang sudah buruk tidak cukup untuk dipulihkan dalam 1

periode setelahnya. Perusahaan masih memerlukan waktu beberapa tahun

untuk mendapatkan kondisi yang lebh baik bagi kelangsungan hidup

perusahaan.

4. Pertumbuhan Perusahaan

Pertumbuhan perusahaan yang diproksikan dengan rasio pertumbuhan

laba menunjukkan hasil bahwa variabel ini berpengaruh terhadap probabilitas

penerimaan opini audit going concern pada level signifikansi 10%.

Pertumbuhan perusahaan dapat diukur dengan besar kecilnya laba yang

dihasilkan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Sifat relatif penerimaan

laba dibanding dengan periode sebelumnya tersebut membatasi dampaknya

bagi pemulihan perusahaan. Dalam kondisi yang belum mengkhawatirkan,

peningkatan laba nampaknya akan memperkuat posisi perusahaan dengan

mendapatkan perubahan dari laba negatif menjadi laba positif sehingga akan

membantu pendanaan perusahaan pada periode-periode selanjutnya.
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Namun jika kondisi perusahaan sudah mengalami tekanan keuangan

yang sangat dalam diantaranya dengan diperolehnya defisit modal  (ekuitas

negatif), maka peningkatan laba dalam satu periode belumlah memberikan

arti aman bagi keuangan perusahaan meskipun ada pengurangan beban yang

dihadapi perusahaan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa rasio pertumbuhan

laba dapat menjadi pertimbangan dalam memberikan opini going concern.

Pertumbuhan laba yang positif akan dapat membantu perusahaan terlepas dari

masalah-masalah yang mengancam kelangsungan hidupnya.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan

Setyarno et . al (2006) yang menyatakan bahwa pertumbuhan laba tidak

berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan peneriaman opini audit going

concern.

5. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan yang ditentukan dengan total aktiva perusahaan

dalam penelitian ini berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going

concern. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan

yang dilihat dari total aktiva perusahaan maka akan semakin kecil

kemungkinan perusahaan tersebut menerima opini audit going concern. Hal

ini dimungkinkan karena auditor mempercayai bahwa perusahaan yang lebih

besar dapat menyelesaikan kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapinya

daripada perusahaan yang lebih kecil.
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Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang

dilakukan oleh Mc. Keown et al (1991) maupun Mutcler et al (1997). Dalam

penelitian tersebut ditemukan bukti bahwa semakin besar perusahaan akan

semakin kecil  kemungkinan perusahaan menerima opini going concern.

6. Keberadaan Komisaris Independen pada Komite Audit

Keberadaan komisaris independen pada komite audit tidak

menunjukkan pengaruh yang signifikan pada kemungkinan penerimaan opini

going concern perusahaan. Keberadaan komisaris independen hanya

digunakan untuk memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh BAPEPAM.

Sehingga komisaris independen tidak bekerja sebagaimana mestinya untuk

tetap menjaga independensi auditor eksternal. Dengan demikian keberadaan

komisaris independen tidak berpengaruh terhadap opini yang nantinya akan

diberikan oleh auditor eksternal. Keberadaan komisaris independent dalam

hal ini nampaknya sudah sangat diperhatikan oleh observasi. Adanya

ketentuan dari Bapepam bagi perusahaan go public untuk memiliki komisaris

independent nampaknya hampir dipenuhi oleh sebagian besar observasi.

Hasil temuan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Ramadany

(2004) dan Ayuningsih (2008) dan menunjukkan kurang efektifnya

keberadaan komisaris independen pada komite audit dalam membantu

keputusan auditor mengeluarkan opini going concern. Hasil ini tidak sesuai

dengan penelitian Carcello dan Neal (2000), dimana memberikan dukungan

perhatian regulator untuk memperhatikan kualitas pelaporan keuangan dan
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seruan agar komite audit lebih independen dengan memasukkan keberadaan

komisaris independen.

7. Debt Default

Variabel debt default menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap

penerimaan opini going concern. Dalam hal ini berarti bahwa kegagalan

dalam memenuhi kewajiban hutang perusahaan (debt default) merupakan

salah satu indikator yang pasti bahwa perusahaan akan memiliki kesulitan

dalam menjaga kelangsungan hidupnya. Hal ini terjadi karena pembengkakan

hutang perusahaan akan menjadi beban bagi aktivitas perusahaan pada

periode mendatang. Dengan kondisi hutang tersebut maka perusahaan akan

mengalami kesulitan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hal ini

menyebabkan auditor memberikan opini going concern pada perusahaan.

Hasil temuan ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan

oleh Chen dan Church (1992), dan Carnello dan Neal (2000). Dalam

penelitian Chen dan Church (1992) menemukan bukti yang kuat antara

pemberian status default hutang dengan masalah going concern.

Hasil temuan ini juga mendukung Standar Profesional Akuntan Publik

seksi 341 (2001) mengenai petunjuk lain tentang kesulitan keuangan yang

dapat mengakibatkan gangguan atas kelangsungan hidup perusahaan, yaitu :

kegagalan memenuhi kewajiban hutangnya (Debt Default) atau perjanjian

serupa, penunggakan pembayaran deviden, penolakan oleh pemasok terhadap

pengajuan pemberian kredit biasa, dan restrukturisasi hutang. Rugi operasi

yang terus menerus dan realisasi penjualan yang anjlok akan mempengaruhi
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kemampuan membayar hutang pokok dan beban bunga. Keadaan ini

memaksa perusahaan untuk menegosiasikan kembali hutang-hutangnya.

9. Opinion Shopping

Opinion shopping menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap

penerimaan opini going concern. Adanya pergantian auditor oleh perusahaan

dimaksudkan oleh perusahaan untuk menggindari penerimaan opini going

concern. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen berusaha untuk mengindari

pemberian opini going concern dari auditor lama. Pemilihan auditor baru

diharapkan akan memberikan pendapat yang berbeda yang menguntungkan

perusahaan karena, diharapkan auditor baru masih memiliki pengalaman yang

baru dalam mengaudit perusahaan yang bersangkutan. Dengan kata lain

kemungkinan bahwa pengetahuan audiotr baru mengenai kondisi perusahaan

akan lebih kecil dibanding auditor lama, sehingga harapan untuk tidak

mendapatkan opini going concern akan semakin besar.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Praptitorini dan

Januarti (2007) yang menyatakan bahwa variabel opinion shopping tidak

berpengaruh terhadap kemungkinan penerimaan opini going concern dan

perusahaan lebih cenderung menerima opini non going concern ketika

perusahaan tidak melakukan praktik opinion shopping.

.
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BAB  V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka:

1. Variabel kualitas auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap

kemungkinan penerimaan opini audit going concern.

2. Variabel kondisi keuangan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap

kemungkinan penerimaan opini audit going concern.

3. Variabel opini audit tahun sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap

kemungkinan penerimaan opini audit going concern.

4. Variabel pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap

kemungkinan penerimaan opini audit going concern.

5. Variabel ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap

kemungkinan penerimaan opini audit going concern.

6. Variabel keberadaan komisaris independen pada komite audit tidak

berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan penerimaan opini audit

going concern.

7. Variabel debt default berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan

penerimaan opini audit going concern.

8. Variabel opinion shopping berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan

penerimaan opini audit going concern.
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5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka

diajukan saran sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan,

opini audit tahun sebelumnya, pertumbuhan perusahaan, ukuran

perusahaan, debt default, dan opinion shopping mempengaruhi

penerimaan opini going concern. Untuk tetap menjaga kelangsungan

hidupnya, maka perusahaan harus terhindar dari kondisi kebangkrutan dan

tidak memperoleh opini audit going concern pada tahun sebelumnya.

Pertumbuhan laba yang positif, total asset yang cukup besar dan tidak

adanya status default juga dapat menjaga kelangsungan hidup perusahaan.

Opinion shopping juga merupakan salah satu cara yang dapat digunakan

agar perusahaan terhindar dari penerimaan opini audit going concern.

2. Sebelum memutuskan berinvestasi pada sebuah perusahaan, maka para

investor harus memperhatikan kondisi perusahaan dengan melihat keenam

variabel yang berpengaruh tersebut untuk mengetahui kemungkinan

kelangsungan hidup perusahaan.

3. Apabila perusahaan berpotensi terancam kelangsungan hidupnya pada

tahun berjalan dan opini going concern belum diberikan, maka variabel

kondisi keuangan perusahaan, opini audit tahun sebelumnya, pertumbuhan

perusahaan, ukuran perusahaan, debt default, dan opinion shopping dapat

dijadikan pertimbangan oleh auditor sebagai hal-hal yang menyebabkan

adanya permasalahan going concern.
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5.3 Keterbatasan dan Implikasi

1. Variabel kualitas auditor dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh yang

tidak signifkan terhadap kemungkinan penerimaan opini audit going

concern. Hal ini disebabkan karena auditor big 4 maupun non big 4 tetap

ingin menjaga reputasinya dengan memberikan opini yang sesuai dengan

kondisi perusahaan dan memberikan opini going concern apabila

perusahaan memang harus mendapatkannya. Maka untuk penelitian

selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel lain selain kualitas

auditor untuk mengetahui faktor-faktor lain yang mempengaruhi

penerimaan opini audit going concern. Seperti misalnya variabel auditor

specialization (Fanny dan Saputra, 2005)

2. Variabel keberadaan komisaris independen dalam penelitian hanya diukur

dengan ada atau tidaknya komisaris independen pada komite audit dan

hampir seluruh observasi memiliki komite audit. Hal ini berakibat variabel

keberadaan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penerimaan

opini going concern. Maka dalam penelitian berikutnya variabel ini dapat

menggunakan pengukuran lain seperti jumlah komisaris independen pada

komite audit.

3. Pengukuran variabel opinion shopping (pergantian auditor) dalam

penelitian ini dilakukan dengan melihat laporan auditor independen dari

bulan September ke bulan Desember. Padahal bisa muncul kemungkinan

bahwa pergantian auditor dapat dilihat pada laporan auditor independen

sebelum bulan September. Adanya keterbatasan data dalam penelitian ini
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memungkinkan bahwa ada sebagian observasi yang dikategorikan tidak

mencerminkan kondisi yang sesungguhnya. Implikasi untuk penelitian

selanjutnya adalah agar pengukuran variabel opinion shopping tidak hanya

dilihat dari data laporan auditor independen bulan September ke Desember

saja, melainkan pergantian auditor dilihat dari data laporan auditor

independen pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember.



89

Frequencies

Statistics

GC
279

0
Valid
Missing

N

GC

237 84.9 84.9 84.9
42 15.1 15.1 100.0

279 100.0 100.0

Tidak ada
Ada
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Crosstabs

Case Processing Summary

279 100.0% 0 .0% 279 100.0%ADTR * GC
N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total
Cases

ADTR * GC Crosstabulation

135 29 164
57.0% 69.0% 58.8%

102 13 115
43.0% 31.0% 41.2%

237 42 279
100.0% 100.0% 100.0%

Count
% within GC
Count
% within GC
Count
% within GC

Non Big 4

Big 4

ADTR

Total

Tidak ada Ada
GC

Total
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Crosstabs

Case Processing Summary

279 100.0% 0 .0% 279 100.0%PRIOP * GC
N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total
Cases

PRIOP * GC Crosstabulation

226 16 242
95.4% 38.1% 86.7%

11 26 37
4.6% 61.9% 13.3%

237 42 279
100.0% 100.0% 100.0%

Count
% within GC
Count
% within GC
Count
% within GC

Tidak ada

Ada

PRIOP

Total

Tidak ada Ada
GC

Total
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Descriptives

Z93

237 42 279
.5913 -3.3368 .0000

3.32464 5.17825 3.91384
-17.87 -21.61 -21.61
15.12 11.01 15.12

N
Mean
Std. Deviation
Minimum
Maximum

Tidak ada Ada Total

Descriptives

EATGR

237 42 279
.5286 -2.4962 .0733

10.40606 11.84284 10.66702
-70.47 -55.69 -70.47
120.23 20.21 120.23

N
Mean
Std. Deviation
Minimum
Maximum

Tidak ada Ada Total

Descriptives

SIZE

237 42 279
27.3893 26.8500 27.3081
1.67631 1.55305 1.66689

24.05 24.46 24.05
31.78 31.49 31.78

N
Mean
Std. Deviation
Minimum
Maximum

Tidak ada Ada Total
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Crosstabs

Case Processing Summary

279 100.0% 0 .0% 279 100.0%OUTSIDE * GC
N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total
Cases

OUTSIDE * GC Crosstabulation

4 1 5
1.7% 2.4% 1.8%

233 41 274
98.3% 97.6% 98.2%

237 42 279
100.0% 100.0% 100.0%

Count
% within GC
Count
% within GC
Count
% within GC

Tidak ada

Ada

OUTSIDE

Total

Tidak ada Ada
GC

Total
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Crosstabs

Case Processing Summary

279 100.0% 0 .0% 279 100.0%DEFAULT * GC
N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total
Cases

DEFAULT * GC Crosstabulation

214 19 233
90.3% 45.2% 83.5%

23 23 46
9.7% 54.8% 16.5%

237 42 279
100.0% 100.0% 100.0%

Count
% within GC
Count
% within GC
Count
% within GC

Tidak

Ya

DEFAULT

Total

Tidak ada Ada
GC

Total
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Crosstabs

Case Processing Summary

279 100.0% 0 .0% 279 100.0%OPS * GC
N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total
Cases

OPS * GC Crosstabulation

210 40 250
88.6% 95.2% 89.6%

27 2 29
11.4% 4.8% 10.4%

237 42 279
100.0% 100.0% 100.0%

Count
% within GC
Count
% within GC
Count
% within GC

Tidak

Ya

OPS

Total

Tidak ada Ada
GC

Total
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Logistic Regression

Case Processing Summary

279 100.0
0 .0

279 100.0
0 .0

279 100.0

Unweighted Casesa

Included in Analysis
Missing Cases
Total

Selected Cases

Unselected Cases
Total

N Percent

If weight is in effect, see classification table for the total
number of cases.

a.

Dependent Variable Encoding

0
1

Original Value
Tidak ada
Ada

Internal Value

Block 0: Beginning Block

Iteration Historya,b,c

240.650 -1.398
236.430 -1.698
236.391 -1.730
236.391 -1.730

Iteration
1
2
3
4

Step
0

-2 Log
likelihood Constant

Coefficients

Constant is included in the model.a.

Initial -2 Log Likelihood: 236.391b.

Estimation terminated at iteration number 4 because
parameter estimates changed by less than .001.

c.

Classification Tablea,b

237 0 100.0
42 0 .0

84.9

Observed
Tidak ada
Ada

GC

Overall Percentage

Step 0
Tidak ada Ada

GC Percentage
Correct

Predicted

Constant is included in the model.a.

The cut value is .500b.



97

Variables in the Equation

-1.730 .167 106.827 1 .000 .177ConstantStep 0
B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

Variables not in the Equation

2.151 1 .142
36.067 1 .000

101.704 1 .000
2.879 1 .090
3.749 1 .053

.097 1 .755
52.604 1 .000

1.684 1 .194
133.563 8 .000

ADTR
Z93
PRIOP
EATGR
SIZE
OUTSIDE
DEFAULT
OPS

Variables

Overall Statistics

Step
0

Score df Sig.

Block 1: Method = Enter

Iteration Historya,b,c,d

156.842 .119 -.003 -.066 2.050 -.009 -.069 -.015 .888 -.245
126.957 1.280 -.098 -.130 2.664 -.020 -.143 .044 1.408 -.694
120.269 2.523 -.266 -.180 3.062 -.029 -.213 .227 1.743 -1.253
119.520 3.171 -.382 -.203 3.248 -.033 -.250 .379 1.889 -1.561
119.506 3.283 -.405 -.207 3.279 -.034 -.256 .408 1.912 -1.611
119.506 3.286 -.405 -.207 3.280 -.034 -.257 .409 1.913 -1.612
119.506 3.286 -.405 -.207 3.280 -.034 -.257 .409 1.913 -1.612

Iteration
1
2
3
4
5
6
7

Step
1

-2 Log
likelihood Constant ADTR Z93 PRIOP EATGR SIZE OUTSIDE DEFAULT OPS

Coefficients

Method: Entera.

Constant is included in the model.b.

Initial -2 Log Likelihood: 236.391c.

Estimation terminated at iteration number 7 because parameter estimates changed by less than .001.d.

Omnibus Tests of Model Coefficients

116.886 8 .000
116.886 8 .000
116.886 8 .000

Step
Block
Model

Step 1
Chi-square df Sig.

Model Summary

119.506a .342 .599
Step
1

-2 Log
likelihood

Cox & Snell
R Square

Nagelkerke
R Square

Estimation terminated at iteration number 7 because
parameter estimates changed by less than .001.

a.
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Hosmer and Lemeshow Test

3.285 8 .915
Step
1

Chi-square df Sig.

Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test

28 27.891 0 .109 28
28 27.752 0 .248 28
28 27.558 0 .442 28
28 27.396 0 .604 28
27 27.208 1 .792 28
27 26.947 1 1.053 28
27 26.587 1 1.413 28
23 25.080 5 2.920 28
16 15.798 12 12.202 28

5 4.784 22 22.216 27

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Step
1

Observed Expected
GC = Tidak ada

Observed Expected
GC = Ada

Total

Classification Tablea

227 10 95.8
15 27 64.3

91.0

Observed
Tidak ada
Ada

GC

Overall Percentage

Step 1
Tidak ada Ada

GC Percentage
Correct

Predicted

The cut value is .500a.

Variables in the Equation

-.405 .547 .549 1 .459 .667
-.207 .065 10.117 1 .001 .813
3.280 .514 40.697 1 .000 26.573
-.034 .024 2.053 1 .152 .967
-.257 .152 2.835 1 .092 .774
.409 1.688 .059 1 .809 1.505

1.913 .528 13.144 1 .000 6.771
-1.612 1.038 2.409 1 .121 .200
3.286 4.202 .611 1 .434 26.726

ADTR
Z93
PRIOP
EATGR
SIZE
OUTSIDE
DEFAULT
OPS
Constant

Step
1

a

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

Variable(s) entered on step 1: ADTR, Z93, PRIOP, EATGR, SIZE, OUTSIDE, DEFAULT,
OPS.

a.
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             Step number: 1

             Observed Groups and Predicted Probabilities

      80 ô ô
óT ó
óTA ó

F óTT ó
R     60 ôTT ô
E óTT ó
Q óTT ó
U óTT ó
E     40 ôTTT ô
N óTTT ó
C óTTT ó
Y óTTT ó
      20 ôTTTT ô

óTTTT ó
óTTTT ó
óTTTTTTTT     A               A   A   A       A        A  A ó

Predicted òòòòòòòòòòòòòòôòòòòòòòòòòòòòòôòòòòòòòòòòòòòòôòòòòòòòòòòòòòòò
  Prob:   0            .25            .5             .75             1
  Group:  TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

          Predicted Probability is of Membership for Ada
          The Cut Value is .50
          Symbols: T - Tidak ada
                   A - Ada
          Each Symbol Represents 5 Cases.
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