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ABSTRAK 

 

PENGARUH OPINI AUDIT TAHUN SEBELUMNYA, DISCLOSURE 

LIKUIDITAS, LEVERAGE, DAN FINANCIAL DISTRESS, TERHADAP 

OPINI AUDIT GOING CONCERN (STUDI EMPIRIS PADA 

PERUSAHAAN SUB INDUSTRI HOTEL, RESORT DAN KAPAL PESIAR 

YANG TERDAFTAR PADA BEI PERIODE 2018-2020) 

 

Oleh: 

LADISSA MILANY 

NIM. 11870321799 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Opini Audit Tahun 

Sebelumnya, Disclosure, Likuiditas, Leverage dan Financial Distress terhadap 

Opini Audit Going Concern (Studi Empiris pada Perusahaan Sub Industri Hotel, 

Resort dan Kapal Pesiar periode 2018-2020) yang diuji secara parsial dan 

simultan. Sampel pada penelitian ini yaitu perusahaan Sub Industri Hotel, Resort 

dan Kapal Pesiar dengan menggunakan teknik Purposive Sampling dan 

didapatkan 17 perusahaan dengan 3 tahun pengamatan (51data observasi). Teknik 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi logistic dengan 

bantuan software SPSS 26. Secara Parsial hasil dari penelitian ini Variabel Opini 

Audit Tahun Sebelumnya, Leverage dan Financial Distress memiliki pengaruh 

secara sigfinikan terhadap Opini Audit Going Concern. Sedangkan Variabel 

Disclosure dan Likuiditas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Opini 

Audit Going Concern. dan Secara Simultan pengaruh Opini Audit Tahun 

Sebelumnya, Disclosure, Likuiditas, Leverage dan Financial Distress 

berpengaruh secara simultan terhadap Opini Audit Going Concern.  

 

Kata Kunci: Opini Audit Tahun Sebelumnya, Disclosure, Likuiditas, Leverage 

Financial Distress dan Opini Audit Going Concern 
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ABSTRACT 

 

THE EFFECT OF PREVIOUS YEAR AUDIT OPINION, DISCLOSURE, 

LIQUIDITY,  LEVERAGE, AND FINANCIAL DISTRESS, ON THE GOING 

CONCERN AUDIT OPINION (EMPIRICAL STUDY OF HOTEL, RESORT 

AND CRUISE SHIP SUB-INDUSTRY COMPANIES LISTED ON THE IDX 

FOR THE PERIOD 2018-2020) 

 

By: 

LADISSA MILANY 

NIM. 11870321799 

This study aims to determine the effect of the Previous Year's Audit Opinion, 

Disclosure, Liquidity, Leverage and Financial Distress on Going Concern Audit 

Opinions (Empirical Studies on Hotels, Resort and Cruise Ship Sub-Industry 

Companies for the period 2018-2020) which were tested partially and 

simultaneously. The sample in this study was a hotel, resort and cruise ship sub-

industry company using the purposive sampling technique and obtained 17 

companies with 3 years of observation (51 observation data). The analytical 

technique used in this research is logistic regression analysis with the help of 

SPSS 26 software. The previous year's Audit Opinion Variable has a significant 

influence on the Going Concern Audit Opinion. Meanwhile, Disclosure and 

Liquidity Variables do not have a significant effect on Going Concern Audit 

Opinion. and Simultaneously the effect of the Previous Year's Audit Opinion, 

Disclosure, Liquidity, Leverage and Financial Distress simultaneously influence 

the Going Concern Audit Opinion. 

 

Keyword: Previous Year's Audit Opinion, Disclosure, Liquidity, Leverage 

Financial Distress and Going Concern Audit Opinion 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1    Latar Belakang  

Perkembangan aktivitas bisnis di Indonesia saat ini semakin pesat, 

terutama perkembangan di bidang pasar modal. Pasar modal sangat berperan 

dalam membantu perusahaan untuk memperoleh tambahan sumber pendanaan. 

Pasar modal memiliki fungsi dalam meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan 

salah satu lembaga intermediasi keuangan yang vital dalam perekonomian modern 

suatu negara. Pasar modal telah menjadi salah satu sumber kemajuan ekonomi, 

karena pasar modal merupakan sumber dana alternatif bagi perusahaan (Andri 

Soemitra, 2014 : 87). 

Peraturan dari BEI untuk perusahaan yang tercatat adalah mewajibkan 

menyampaikan laporan keuangan beserta laporan auditor independensi nya yang 

disusun sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum atau Standar Akuntansi 

Keuangan (SAK), kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut Hutauruk 

(2017 : 10) tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu 

entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan 

keputusan ekonomi. 

Laporan keuangan yang telah diaudit diibaratkan sebagai jembatan yang 

menghubungkan antara perusahaan dengan pemegang kepentingan. Laporan 

keuangan harus lengkap dengan memiliki informasi yang lengkap mengenai 

pengungkapan informasi (Disclosure) dalam mengungkapkan semua fakta-fakta  
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yang dilakukan oleh perusahaan selama satu periode. Tujuan utama audit adalah 

untuk memberikan kepercayaan yang cukup bahwa laporan keuangan telah 

disajikan secara wajar sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Diterima Secara 

Umum. Hasil audit laporan keuangan merupakan opini auditor yang dianggap 

sebagai simbol kepercayaan publik terhadap akuntabilitas informasi yang 

disajikan dalam laporan keuangan. 

Going concern adalah asumsi yang mewajibkan suatu entitas ekonomi yang 

memiliki kemampuan operasional dan juga finansial dalam mempertahankan 

kelangsungan usahanya. Auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah 

terdapat keraguan substansial tentang kemampuan perusahaan dalam 

mempertahankan kelangsungan bisnisnya untuk jangka waktu yang wajar. Opini 

audit going concern merupakan audit modifikasi yang menurut pertimbangan 

auditor terdapat ketidakmampuan atau ketidakpastian yang signifikan terhadap 

kelangsungan suatu perusahaan dalam menjalankan operasinya. Pentingnya going 

concern menunjukkan bahwa diperlukan adanya faktor-faktor yang 

mempengaruhi opini audit going concern dalam hubungan dengan kondisi 

keuangan perusahaan dan juga hubungan dengan klien. (Soleh Hasan,2021) 

  Pengeluaran opini audit  going concern seringkali disikapi sebagai bad 

news oleh perusahaan sebab diyakini dapat mengakibatkan perusahaan menjadi 

cepat bangkrut karena pengguna laporan keuangan merespon hal tersebut secara 

negatif sehingga dapat menyebabkan investor dapat membatalkan investasinya 

dan kreditor dapat menarik pinjamannya kembali. Meskipun demikian, opini audit 

going concern harus diungkapkan oleh seorang auditor dengan harapan dapat 
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segera mempercepat usaha penyelamatan perusahaan yang sedang bermasalah 

(Izazi dan Arfianti, 2019). 

Kasus yang terjadi pada masa pandemi ini yang berkaitan dengan 

kelangsungan perusahaan berdampak pada perusahaan yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia. Dikutip berbagai sumber, adapun beberapa sektor bisnis terdampak 

cukup dalam bahkan merugi akibat pandemi Covid-19 salah satunya adalah 

Sektor hotel dan Pariwisata. Pariwisata dan perhotelan merupakan sektor yang 

paling terpukul akibat adanya pandemic covid-19. Dengan begitu kemungkinan 

banyak pula perusahaan yang akan mendapatkan opini audit tentang 

kebelangsungan usaha (going concern) dari auditor independen. (Sumber: 

idxchannel. com, 2020). 

Fenomena yang berkaitan dengan going concern yaitu PT. Andalan Perkasa 

Abadi Tbk (NASA) yang merupakan sub Industri dari Hotel,Resor dan Kapal 

Pesiar yang tercatat di Bursa Efek sejak 07 Agustus 2017. Dikutip dari CNBC, 

berdasarkan peraturan bursa mengenai penghentian sementara perdagangan efek, 

suatu emiten dapat dihapuskan pencatatan sahamnya apabila, mengalami kondisi, 

atau peristiwa, yang signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha 

emiten. Hal tersebut juga diperkuat pada laporan keuangan auditan 2020, auditor 

mengungkapkan mengenai ketidakpastian keberlangsungan operasional 

perusahaan di masa depan karena penurunan pendapatan yang signifikan dan 

membukukan kerugian bersih sebesar Rp. 6,53 miliar, serta memiliki defisit 

sebesar Rp. 21,019 miliar dan entitas anak mengalami penundaan pembayaran 

angsuran pinjaman bank. Dengan adanya konsisi berikut menimbulkan 
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ketidakpastian signifikan tentang kemampuan perusahaan untuk mempertahankan 

kelangsungan usahanya (Sumber: cnbc. com, 2021 dan idx. co. id, 2020). 

Fenomena lain yang berkaitan dengan going concern   yaitu PT. Anugrah 

Kagum Karya Tbk (AKKU) yang merupakan sub Industri dari Hotel,Resor dan 

Kapal Pesiar yang tercatat di Bursa Efek sejak 01 November 2004, dengan adanya 

kondisi Covid 19, dan dengan adanya diberlakukan pembatasan social berskala 

besar (PSBB) mulai pertengahan tahun 2020 yang lalu, membuat sektor tersebut 

mengalami  kerugian yang signifikan dari tahun tahun sebelumnya. Oleh karna 

itu, pada laporan keuangan auditan 2020 PT Anugrah Kagum Karya Tbk 

mengalami kerugian sebesar Rp. 8,72 miliar dan akumulasi kerugian menjadi 

sebesar Rp. 102,68 miliar. Dan auditor memberikan pendapat mengenai keraguan 

atas kelangsungan usaha nya  karena perusahaan  mengalami penurunan 

pendapatan akibat pandemic covid 19. (Sumber: IDX. co. id, 2020). 

Dengan adanya fenomena diatas dampak negatif yang terjadi apabila 

perusahaan mendapatkan opini audit going concern adalah kesulitan dalam 

meningkatkan modal pinjaman, ketidakpercayaan investor, kreditur, pelanggan, 

karyawan terhadap manajemen perusahaan dan menurunnya harga saham. Apabila 

suatu perusahaan mengalami kondisi tersebut maka seorang akuntan publik akan 

memberikan opini wajar dengan paragraf penekanan suatu hal yang mengindikasi 

bahwa terdapat suatu keraguan atas kemampuan perusahaan dalam 

mempertahankan kelangsungan usahanya (Going Concern). 

Faktor lain yang menjadi perusahan mendapatkan Opini Audit Going 

Concern  yaitu Opini audit tahun sebelumnya yang dapat digunakan sebagai 
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bahan pertimbangan bagi auditor untuk mengeluarkan opini audit going concern 

pada tahun berikutnya. Opini audit tahun sebelumnya merupakan opini audit yang 

didapatkan oleh perusahaan satu tahun sebelum opini audit yang baru diterbitkan. 

Perusahaan yang mendapatkan opini audit going concern pada tahun sebelumnya 

cenderung mendapatkan lagi pada periode berjalan. Sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Arrumdani (2021), Yocky (2021), Gina Septiana (2021)  

yang menunjukan bahwa opini audit tahun sebelumnya berpengaruh terhadap 

opini audit going concern. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Arum Septhia Anggraini (2021) , Rizki Nurul Bathin (2021) ,dan Enricky 

Firmansyah (2020) yang menemukan bahwa opini audit tahun sebelumnya tidak 

memiliki pengaruh terhadap opini audit going concern.  

Lalu selanjutnya yang menentukan auditor dalam mengungkapkan opini 

audit going concern salah satunya dipengaruhi oleh yaitu Disclosure. Disclosure 

Laporan Keuangan atau Tingkat Pengungkapan atas informasi laporan keuangan 

merupakan suatu hal yang baru di Indonesia. Disclosure merupakan informasi 

yang sangat penting bagi auditor dalam menganalisa perusahaan untuk 

mengeluarkan opini nya. Dan Disclosure juga sangat penting bagi stakeholder 

sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Disclosure yang memadai 

atas informasi keuangan perusahaan tersebut menjadi salah satu dasar auditor 

dalam memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan serta dalam hal 

kemampuan entitas dalam mempertahankan usahanya (Widy,2020) . Dengan 

adanya disclosure laporan keuangan juga dapat mempermudah pemegang saham 

dan calon investor dalam mengetahui masalah yang sedang dihadapi perusahaan 
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agar perusahaan tetap dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Penelitian 

yang dilakukan oleh Widy Hastuti (2020) yang menggunakan disclosure menjadi 

salah satu variabel independen menyimpulkan bahwa disclosure berpengaruh 

positif dan signifikan pada penerimaan opini audit going concern. Hasil tersebut 

di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Miraningtyas (2019), dan Ferika 

Nurmawani (2021) yang mengemukakan bahwa disclosure berpengaruh terhadap 

opini audit going concern, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Lulu Vionica (2021), dan Anggie Widiasari (2021) dan Yasmin Afnan (2020) 

yang mengungkapkan bahwa disclosure tidak berpengaruh signifikan terhadap 

opini audit going concern.  

Selanjutnya yang menjadi pertimbangan auditor dalam menilai 

kelangsungan hidup perusahaan adalah kondisi keuangan perusahaan. Kondisi 

keuangan perusahaan dapat diukur dengan menghitung rasio keuangan perusahaan 

tersebut salah satunya adalah rasio likuiditas, Likuiditas merupakan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas 

berfungsi untuk menunjukan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo, baik kewajiban kepada pihak 

luar perusahaan (likuiditas badan usaha) maupun di dalam perusahaan (likuiditas 

perusahaan). Perusahaan dengan kondisi keuangan yang baik merupakan 

perusahaan yang dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat 

waktu. Perusahaan yang tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya 

secara tepat waktu akan menimbulkan ketidakpastian terhadap kelangsungan 

hidup perusahaan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh I Komang Setiawan 
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(2021), Ibrahim (2021) dan Endrian Zalogo (2022) menunjukkan hasil likuiditas 

berpengaruh terhadap opini audit going concern. Dan Penelitian yang dilakukan 

oleh Rodiyatun (2021) , Diva Regina (2021) dan Lisna (2021) menyebutkan 

bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap opini audit Going concern.  

Faktor berikutnya yang dapat mempengaruhi auditor untuk mengeluarkan 

opini audit Going concern yang berkaitan dengan kondisi keuangan perusahaan 

yaitu Leverage atau yang sering juga disebut dengan rasio solvabilitas. Leverage 

merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban keuangan perusahaan nya. Perusahaan yang memiliki porsi 

utang yang relatif tinggi dapat mengakibatkan keterbatasan keuangan (Ilyukhin, 

2015). Rasio utang perusahaan terhadap total asset  sebagai ukuran leverage 

keuangan dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajemen. Tingginya 

rasio leverage dapat menimbulkan spekulasi negatif dari investor dan lembaga 

keuangan mengenai upaya perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan 

usahanya. Situasi ini terjadi karena perolehan dana akan lebih difokuskan untuk 

menutupi biaya bunga pinjaman dibandingkan aktivitas operasional usaha 

perusahaan. Kepemilikan tingkat utang yang lebih tinggi dibanding perolehan laba 

akan menyebabkan perusahaan menghadapi risiko kebangkrutan (Aryantika dan 

Rasmini, 2015). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Izzatul (2021), 

Kusuma Indawati (2021), dan Suartika Yanti (2021)  menunjukkan hasil bahwa 

Leverage berpengaruh positif terhadap opini audit going concern. Sedangkan 

menurut Della Shania (2021), Widiastini (2021) dan Kadek Dwi Suantini (2021) 

bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern.  
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Lalu variabel terakhir dalam penelitian ini yaitu Financial distress 

merupakan sebuah kondisi saat keuangan perusahaan dalam keadaan tidak sehat 

atau kritis. Kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan baik atau buruk dapat 

digambarkan dengan rasio keuangan. Perusahaan yang sedang mengalami 

kesulitan keuangan akan terlihat secara kasat dari laba yang dihasilkan. Jika laba 

menurun dengan ketentuan tertentu maka perusahan dapat dikategorikan sebagai 

perusahaan yang distress. Perusahaan yang mengalami financial distress 

kemungkinan besar akan mendapat opini audit going concern karena perusahaan 

tersebut mengindikasikan kelangsungan hidup yang diragukan dan terancam 

bangkrut. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Stella Ferdy 

(2022), Priska Liliani (2021), Abdul Gani (2020) yang menunjukkan hasil bahwa 

financial distress berpengaruh terhadap opini going concern. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Fica Putri (2020), Puji Lestari (2017), dan Ayu 

Setiadamayanthi (2016) mengungkapkan bahwa financial distress tidak 

berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern. 

Penelitian sebelumnya tentang opini audit going concern sudah banyak 

dilakukan dan terdapat hasil yang tidak konsisten dari penelitian sebelumnya. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Widiatmika, Novitasari 

dan  Dewi (2021) dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan, Leverage, 

Likuiditas, Reputasi Auditor Dan Financial Distress Terhadap Penerimaan Opini 

Audit Going Concern Pada Perusahaan Manufaktur. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya ialah mengganti variabel Pertumbuhan Perusahaan 

dan Reputasi Auditor dengan Variabel Opini audit tahun sebelumnya dan 
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Disclosure. Lalu perbedaan pada tahun dan objek penelitian. Peneliti memilih 

objek penelitian pada perusahaan  sub Industri Hotel, Resort dan Kapal Pesiar 

alasan nya adalah karena memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia 

dan memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang bagus dan membutuhkan 

dana yang besar pula untuk membiayai aktivitas operasionalnya. 

Berdasarkan latar belakang, research gap, dan fenomena  yang sudah di 

paparkan diatas maka saya tertarik melakukan penelitian dengan judul  

“Pengaruh Opini Audit Tahun Sebelumnya, Disclosure, Likuiditas, Leverage, 

Dan Financial Distress Terhadap  Opini Audit Going concern (Studi Empiris 

Perusahaan Sub Industri Hotel, Resort dan Kapal Pesiar yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang penelitian ini merumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah Opini Audit Tahun Sebelumnya berpengaruh terhadap Opini 

Audit Going concern pada Perusahaan Sub Industri Hotel, Resort dan 

Kapal Pesiar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020? 

2. Apakah Disclosure berpengaruh terhadap Opini Audit Going concern pada 

Perusahaan Sub Industri Hotel, Resort dan Kapal Pesiar yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020? 

3. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap Opini Audit Going concern pada 

Perusahaan Sub Industri Hotel, Resort dan Kapal Pesiar yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020? 
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4. Apakah Leverage berpengaruh terhadap Opini Audit Going concern pada 

Perusahaan Sub Industri Hotel, Resort dan Kapal Pesiar yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020? 

5. Apakah Financial Distress berpengaruh terhadap Opini Audit Going 

concern pada Perusahaan Sub Industri Hotel, Resort dan Kapal Pesiar 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020? 

6. Apakah Opini Audit Tahun Sebelumnya, Disclosure, Likuiditas, Leverage 

dan Financial Distress berpengaruh secara simultan Terhadap Opini Audit 

Going concern pada Perusahaan Sub Industri Hotel, Resort dan Kapal 

Pesiar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka 

tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Untuk menganalisa dan mengetahui pengaruh Opini Audit Tahun 

Sebelumnya, terhadap Opini Audit Going concern pada Perusahaan Sub 

Industri Hotel, Resort dan Kapal Pesiar yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2018-2020. 

2. Untuk menganalisa dan mengetahui pengaruh Disclosure, terhadap Opini 

Audit Going concern pada Perusahaan Sub Industri Hotel, Resort dan 

Kapal Pesiar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020. 

3. Untuk menganalisa dan mengetahui pengaruh Likuiditas, terhadap Opini 

Audit Going concern pada Perusahaan Sub Industri Hotel, Resort dan 

Kapal Pesiar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020. 
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4. Untuk menganalisa dan mengetahui pengaruh Leverage, terhadap Opini 

Audit Going concern pada Perusahaan Sub Industri Hotel, Resort dan 

Kapal Pesiar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020. 

5. Untuk menganalisa dan mengetahui pengaruh Financial Distress, terhadap 

Opini Audit Going concern pada Perusahaan Sub Industri Hotel, Resort 

dan Kapal Pesiar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-

2020. 

6. Untuk menganalisa dan mengetahui Opini Audit Tahun Sebelumnya, 

Disclosure, Likuiditas, Leverage dan Financial Distress  berpengaruh 

secara simultan Terhadap Opini Audit Going concern pada Perusahaan 

Sub Industri Hotel, Resort dan Kapal Pesiar yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2018-2020. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat untuk : 

1. Bagi Investor  

Penelitian ini akan memberikan masukan dalam melakukan analisa 

laporan keuangan khususnya bagi investor yang akan menanamkan 

dananya pada suatu perusahaan dengan melihat apakah perusahaan 

tersebut tidak memiliki opini audit Going concern pada laporan keuangan 

nya sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan berinvestasi. 
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2. Bagi Peneliti 

Memberikan pengetahuan atau wawasan kepada peneliti tentang 

Pengaruh Opini Audit Tahun Sebelumnya, Disclosure, Likuiditas, 

Leverage, Dan Financial Distress Terhadap Opini Audit Going concern 

pengembangan teori serta pengetahuan di bidang akuntansi terutama di 

bidang auditing. 

3. Bagi Akademik 

Untuk memberikan informasi dan bahan ajar pembelejaran 

mengenai Opini Audit Tahun Sebelumnya, Disclosure, Likuiditas, 

Leverage dan Financial Distress terhadap Opini Audit Going concern.  

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini sistematika penulisan dikembangkan menjadi 

beberapa Bab yang masing-masing terdiri atas kerangka sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini membahas tentang tinjauan pustaka yang merupakan 

penjabaran variabel dan landasan teori dari masalah penelitian yang 

berhubungan dengan judul penelitian yaitu Opini Audit Tahun 

Sebelumnya, Disclosure, Likuiditas, Leverage, Financial Distress, 

Opini Audit Going concern, pandangan Islam tentang 
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permasalahan audit, landasan hasil penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran, dan pengembangan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, lokasi dan waktu 

penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan teknik pengambilan 

sempel, definisi oprasional variabel dan pengukuran variabel, 

teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini akan disajikan mengenai objek penelitian, analisis data 

dan interpretasi dari masing-masing hasil uji yang digunakan dalam 

penelitian ini. Bab ini juga akan menyajikan hasil dugaan hipotesis 

yang sudah diajukan pada bab sebelumnya. 

BAB V: PENUTUP  

Bab ini menguraikan kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil 

pengolahan dan analisis data, keterbatasan-keterbatasan dalam 

penelitian ini serta saransaran yang berkaitan dengan penelitian 

sejenis dimasa yang akan datang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.14 Teori Agensi 

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Endiana (2021) Teori agensi 

menjelaskan bahwa dalam suatu perusahaan muncul suatu kontrak antara pemilik 

modal (principle) dan pengelola modal (agent). Kedua belah pihak akan memiliki 

fokusnya sendiri. Pemilik modal akan fokus pada keinginannya dalam going 

concern perusahaan sedangkan agent berfokus pada kesejahteraanya dalam 

pengelolaan perusahaan. Untuk mencapai keinginannya, pihak agent bisa saja 

melakukan hal-hal yang merugikan perusahaannya seperti melakukan salah saji 

maupun kecurangan. Hal ini karena adanya moral hazard dalam diri agent.  

Perbedaan kepentingan ini membuat adanya suatu jurang antara principle 

dan agent yang harus dijembatani oleh kehadiran pihak ketiga yang bersifat 

independen agar laporan keuangan yang dibuat oleh pihak agent dapat dipercaya 

oleh principle maupun stakeholder yang lainnya. Dalam menjalankan perikatan 

audit atas laporan keuangan, auditor bertanggung jawab dalam pemberian opini 

audit yang sesuai dengan kenyataannya. Selain dari pemberian audit atas laporan 

keuangan tahun buku yang mereka audit, auditor juga berkewajiban untuk menilai 

keberlangsungan hidup perusahaan. Hal ini karena banyak pihak yang 

berkepentingan dengan kondisi perusahaan untuk masa depan, contohnya saja 

adalah pihak bank dalam pemberian kredit untuk jangka panjang. (Endiana dan 

Suryandari,2021). 



 

 
 

Hubungan antara teori agensi dengan opini audit going concern ialah disini 

agen bertugas dalam menjalankan perusahaan dan menghasilkan laporan 

keuangan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban manejemen. Laporan 

keuangan inilah yang akan menunjukan kondisi keuangan perusahaan. Agen 

sebagai pihak yang menghasilkan laporan keuangan, sehingga dimungkinkan agen 

melakukan manipulasi data atas kondisi perusahaan. Oleh karena itu, auditor 

sebagai pihak yang dianggap mampu menjembatani kepentingan prinsipal dan 

agen dalam melakukan monitoring terhadap kinerja manajemen sesuai dengan 

laporan keuangan. Akuntan publik (auditor) memberikan jasa untuk menilai atas 

kewajaran laporan keuangan perusahaan yang dibuat oleh agen, dengan hasil akhir 

adalah opini audit. Opini yang dikeluarkan auditor ini haruslah berkualitas yang 

ditunjukkan dengan semakin objektif dan transparannya informasi keuangan 

perusahaan (Saputra dan Kustina, 2018). 

Pihak manajemen dalam kaitan dengan penerimaan opini audit going 

concern bertugas untuk bertanggung jawab menjalankan perusahaan dan 

menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen. 

Laporan keuangan berisi informasi yang berguna bagi pihak prinsipal sebagai 

pertimbangan untuk pengambilan keputusan manajerial, karena laporan keuangan 

berisi kinerja keuangan dan pengungkapan yang dihasilkan perusahaan. Auditor 

dianggap mampu untuk menghubungkan kepentingan yang berbeda antara 

prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajemen). Karena auditor memiliki 

keandalan untuk memberikan jasa penilaian atas kinerja keuangan yang 

ditunjukkan pada laporan keuangan yang dibuat agen, dan menyatakan pendapat 



 

 
 

apakah laporan yang dibuat sudah wajar dan benar sesuai standar yang berlaku. 

Selain mengenai kewajaran, auditor juga harus bisa menilai perusahaan dari sudut 

pandang going concern yang dihadapi oleh perusahaan. Apabila auditor 

menemukan bahwa perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk dapat 

mempertahankan usahanya dalam jangka waktu yang panjang, maka merupakan 

tugas auditor untuk menyatakan opini audit going concern bagi perusahaan. Oleh 

karena itu opini yang dikeluarkan oleh auditor harus bersifat obyektif dan 

transparan yang mencakup seluruh aspek keuangan perusahaan (Astuti,2012)  

2.15 Opini Audit 

Menurut Mulyadi (2014:19) opini audit adalah opini yang dikeluarkan 

oleh auditor tentang kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan tempat 

auditor melakukan audit. Auditor merupakan pihak yang mengelola keuangan 

perusahaan termasuk menilai kelayakan strategi manajemen dalam upaya untuk 

mengatasi kesulitan keuangan perusahaan. Tanggung jawab akuntan publik 

terletak pada pernyataan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang 

meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, 

catatan mengenai laporan keuangan yang kemudian akan memberikan pendapat 

tersebut dalam bentuk opini audit. Sehingga seorang auditor mempunyai peran 

yang begitu penting dalam peningkatan kualitas laporan keuangan, mendukung 

perekonomian yang sehat, dan sebuah upaya peningkatan transparansi dalam 

bidang keuangan. Opini audit memberikan keyakinan yang memadai bagi pihak 

yang berkepentingan mengenai laporan keuangan perusahaan tentang keandalan 

laporan keuangannya tersebut Pada laporan audit, auditor menyatakan 



 

 
 

pendapatnya mengenai laporan keuangan yang diauditnya. Sebagai opini audit, 

opini audit going corcern digolongkan menjadi lima, yaitu (Priyadi, 2020):  

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion)  

Pendapat wajar tanpa pengecualian dapat diberikan auditor apabila 

audit telah dilaksanakan atau diselesaikan sesuai dengan standar auditing, 

penyajian laporan keuangan sesuai dengan prisip akuntansi yang berterima 

umum, dan tidak terdapat kondisi atau keadaan tertentu yang memerlukan 

bahasa penjelasan. Apabila laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi 

keuangan dan hasil usaha perusahaan klien dan tidak terdapat hal-hal yang 

memerllukan bahasa penjelasan, auditor dapat menerbitkan laporan audit 

bentuk baku.  

2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan (unqualified 

opinion with explanatory language)  

Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan diberikan 

apabila audit telah dilaksanakan atau diselesaikan sesuai dengan standar 

auditing penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang 

berlaku umum, tetapi terdapat keadaan atau kondisi tertentu yang memerlukan 

bahasa penjelas, meski tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpapengecualian 

atas laporan keuangan auditan. Kondisi atau keadaan yang memerlukan bahasa 

tambahan penjelas antara lain, pendapat auditor sebagian besar didasarkan atas 

laporan independen lainnya. Auditor harus menjelaskan hal ini dalam paragraf 

pengantar untuk menegaskan pemisahan tanggungjawab dalam pelaksanaan 

audit. 



 

 
 

3. Pendapat wajar dengan pengecualian (qualified opinion)  

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 antara lain:  

a. Tidak ada bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan lingkup 

audit  

b. Auditor tidak dapat melakukan prosedur audit atau tidak memperoleh 

informasi penting karena kondisi-kondisi di luar kekuasaan klien maupun 

auditor. Penyimpangan tersebut dapat berupa pengungkapan yang tidak 

memadai, maupun perubahan dalam prinsip akuntansi.  

c. Laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang 

berterima umum.  

4. Pendapat tidak wajar (adverse opinion)  

Pendapat ini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan 

secara wajar posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas sesuai dengan prinsip 

akuntansi yang berlaku umum. Auditor harus menjelaskan alasan pendukung 

pendapat tidak wajar, dan dampak utama dari hal yang menyebabkan pendapat 

diberikan terhadap laporan keuangan. Apabila auditor memberikan pendapat tidak 

wajar maka informasi yang disajikan oleh klien dalam laporan keuangan tidak 

dapat dipercaya, dan tidak dapat dipakai sebagai informasi keuangan untuk 

pengambilan keputusan. 



 

 
 

5. Pernyataan tidak memberikan pendapat (disclaimer of opinion atau no 

opinion)  

Jika auditor tidak memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan 

maka laporan yang diberikan disebut sebagai laporan tanpa pendapat. Kondisi 

yang menyebabkan auditor tidak memberi pendapat antara lain”:  

a. Ada pembatas lingkup audit yang sangat material baik oleh klien karena 

kondisi tertentu.  

b. Auditor tidak independen terhadap klien. Auditor dapat menyatakan tidak 

memberikan pendapat karena auditor tidak memperoleh bukti yang 

cukup mengenai kewajaran atas laporan keuangan auditan atau karena 

auditor tidak independen dalam hubungannya dengan klien. 

2.16 Going concern 

Going concern merupakan kelangsungan hidup suatu badan usaha yang 

diperkirakan akan berlanjut dalam waktu yang tidak terbatas. Jika suatu entitas 

bisnis tidak memiliki kemampuan mempertahankan kelangsungan hidupnya, 

maka laporan keuangan entitas tersebut wajib disusun berdasarkan asumsi lain 

yakni likuidasi dan nilai realisasi sebagai dasar pencatatan (Junaidi dan Nurdiono, 

2016).  

Going concern digunakan sebagai asumsi dalam pelaporan keuangan 

selama tidak terdapat bukti adanya informasi yang menunjukkan arah yang 

berlawanan. Biasanya informasi yang dianggap berlawanan dengan asumsi 

kelangsungan hidup suatu usaha adalah berhubungan dengan ketidakmampuan 

suatu usaha dalam memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo tanpa melakukan 



 

 
 

penjualan sebagian besar aktiva kepada pihak luar melalui suatu bisnis, perbaikan 

operasi yang dipaksakan dari luar dan kegiatan serupa yang lain. Going concern 

merupakan asumsi yang mewajibkan entitas ekonomi memiliki kemampuan 

operasional dan finansial dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. 

Auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat keraguan 

substansial tentang kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan 

bisnisnya untuk jangka waktu yang wajar. Opini audit going concern merupakan 

audit modifikasi yang menurut pertimbangan auditor terdapat ketidakmampuan 

atau ketidakpastian yang signifikan terhadap kelangsungan suatu perusahaan 

dalam menjalankan operasinya. Pentingnya going concern menunjukkan bahwa 

diperlukan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi opini audit going concern 

dalam hubungan dengan kondisi keuangan perusahaan. (Soleh,2021)  

Menurut Suriani Ginting (2017) Laporan audit yang berisi pernyataan 

going concern terdapat pada laporan audit wajar tanpa pengecualian dengan 

paragraf penjelasan atau modifikasi. Laporan wajar tanpa pengecualian, di mana 

lapora keuangan telah disajikan secara wajar, namun auditor merasa perlu atau 

wajib untuk memberikan informasi tambahan. Berikut adalah penyebab paling 

penting dari penambahan paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata pada 

laporan audit wajar tanpa pengecualian, sebagai berikut : 

a. Tidak diterapkannya secara konsisten prinsip-prinsip akuntansi yang 

berlaku umum.  

b. Adanya keraguan yang substansial mengenai kesinambungan usaha atas 

kelangsungan hidup perusahaan (going concern).  



 

 
 

c. Auditor menyetujui penyimpangan dari prinsip-prinsip akuntansi yang 

berlaku umum.  

d. Diperlukannya penekanan atas suatu hal atau masalah. 

e. Laporan yang melibatkan auditor lain  

Auditor memiliki tanggungjawab dalam mengevaluasi kemampuan 

perusahaan untuk tetap dapat terus beroperasi menjalankan kegiatan usahanya. 

Apabila auditor menyimpulkan bahwa terdapat ketidakpastian yang substansial 

mengenai kemampuan perusahaan untuk terus melanjutkan bisnisnya, maka 

auditor harus menerbitkan laporan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan 

tambahan paragraf penjelasan.  

Berikut adalah faktor-faktor yang dapat menimbulkan keraguan yang besar 

mengenai kelangsungan hidup perusahaan :  

a. Kerugian operasi atau defisit modal yang terus berulang dan dalam 

jumlah yang signifikan.  

b. Ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi hampir seluruh 

kewajibannya.  

c. Kehilangan pelanggan terbesar (“pelanggan mahkota”).  

d. Bencana yang tidak dijamin oleh asuransi, seperti banjir dan gempa bumi 

yang bersifat sangat destruktif dan signifikan merugikan perusahaan.  

e. Masalah ketenagakerjaan yang sangat serius.  

f. Tuntutan pengadilan yang dapat “membahayakan” status serta 

kemampuan perusahaan untuk beroperasi   

 



 

 
 

2.17 Opini Audit Going concern 

Opini audit going concern merupakan opini yang dikeluarkan oleh auditor 

untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan 

hidupnya. Perusahaan akan menerima opini audit going concern jika terdapat 

kesangsian mengenai perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya 

(Minerva, dkk., 2020). Dalam SA Seksi 341 disebutkan bahwa opini audit going 

concern adalah opini audit yang dikeluarkan oleh auditor karena terdapat 

kesangsian tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan 

hidupnya. Biasayan, informasi yang secara signifikan berlawanan dengan asumsi 

kelangsungan hidup entitas adalah informasi yang berhubungan dengan 

ketidakmampuan entitas dalam memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo 

tanpa melakukan penjualan sebagian besar aset kepada pihak luar melalui bisnis 

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

kegiatan serupa yang lain. 

Berdasarkan SA Seksi 341 (Jalil, 2019), beberapa contoh kondisi atau 

peristiwa yang bisa menunjukkan adanya kesangsian besar tentang kemampuan 

entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya adalah sebagai berikut:  

a. Tren negatif. Sebagai contoh, kerugian operasi yang berulang kali terjadi, 

kekurangan, modal kerja, arus kas negatif dari kegiatan usaha, serta rasio 

keuangan penting yang jelek.  

b. Petunjuk lain tentang kemungkinan kesulitan keuangan. Sebagai contoh, 

kegagalan dalam memenuhi kewajiban utangnya atau perjanjian serupa, 

penunggakan pembayaran dividen penolakan oleh pemasok terhadap 



 

 
 

pengajuan permintaan pembelian kredit biasa, restrukturisasi utang, 

kebutuhan untuk mencari sumber atau metode pendanaan baru atau 

penjualan sebagian besar aset.  

c. Masalah internal. Sebagai contoh, pemogokan kerja atau kesulitan 

hubungan perburuhan yang lain, ketergantungan besar atas sukses proyek 

tertentu, komitmen jangka panjang yang bersifat ekonomis dan 

keubutuhan untuk secara signifikan memperbaiki operasi.  

d. Masalah luar yang telah terjadi. Sebagai contoh, pengaduan gugatan 

pengadilan, keluarnya undang-undang atau masalah-masalah lain yang 

kemungkinan membahayakan kemampuan entitas untuk beroperasi, 

kehilangan franchise, lisensi atau paten penting, kehilangan pelanggan 

atau pemasok utama, kerugian akibat bencana besar seperti gempa bumi, 

banjir, kekeringan yang tidak diasuransikan atau diasuransikan namun 

dengan pertanggungjawaban yang tidak memadai. 

Evaluasi terhadap kelangsungan usaha perusahaan ini meliputi (SA 

seksi 341) :  

1) Auditor mempertimbangkan apakah seluruh hasil prosedur yang 

dilaksanakan menunjukkan adanya kesangsian besar mengenai 

kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya 

dalam jangka waktu pantas (tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal 

laporan keuangan yang sedang diaudit). Mungkin diperlukan informasi 

tambahan mengenai kondisi dan peristiwa beserta bukti-bukti yang 

mendukung informasi yang mengurangi kesangsian auditor.  



 

 
 

2) Jika auditor yakin bahwa terdapat kesangsian besar mengenai 

kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya 

dalam jangka waktu pantas, auditor harus:  

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, auditor mengambil 

kesimpulan apakah auditor masih memiliki kesangsian besar mengenai 

kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya 

dalam jangka waktu pantas. 

2.18 Opini Audit Tahun Sebelumnya 

Opini audit tahun sebelumnya merupakan opini audit yang diberikan 

auditor pada suatu perusahaan di tahun sebelumnya. Ketika perusahaan pada 

tahun sebelumnya mendapatkan opini audit going concern maka kemungkinan 

besar mendapatkan opini going concern di tahun berikutnya. Opini audit tahun 

sebelumnya diukur dengan menggunakan variabel dummy, yaitu score 1 diberikan 

jika perusahaan mendapatkan opini audit going concern pada tahun sebelumya 

dan score 0 diberikan jika perusahaan tidak mendapatkan opini audit going 

concern pada tahun sebelumnya. (Yulyvia,2021) 

Pemberian opini audit going concern pada tahun sebelumnya 

menyebabkan perusahaan kehilangan kepercayaan publik, karena beberapa akibat 



 

 
 

yang timbul akibat pemberian opini audit tersebut. Diantaranya penurunan harga 

saham, dan dalam peningkatan modal pinjaman akan mengalami kesulitan 

mengingat publik mengalami keraguan akan kelangsungan perusahaan tersebut 

(Hardy dan Ricky, 2014). Sehingga opini audit going concern tahun sebelumnya 

akan menjadi faktor pertimbangan penting auditor untuk mengeluarkan kembali 

opini audit going concern pada tahun berikutnya. Bagi auditor sebelum 

menerbitkan kembali opini audit going concern kembali pada perusahaan, auditor 

akan melihat opini audit tahun sebelumnya yang didapatkan oleh perusahaan 

tersebut. Opini audit tahun sebelumnya sangat penting bagi penyusun opini audit 

tahun berikutnya. Hal ini dikarenakan opini audit tahun sebelumnya berpengaruh 

terhadap opini audit going concern. 

2.19 Disclosure 

Disclosure adalah pengungkapan informasi yang dilakukan perusahaan, 

yang nantinya informasi yang diungkapkan akan digunakan sebagai pertimbangan 

oleh para investor dan pengguna informasi lainnya untuk melakukan investasi 

kepada perusahaan. Informasi yang diungkapkan oleh perusahaan bisa bersifat 

positif dan negatif. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, disclosure 

mengandung definisi bahwa laporan keuangan perusahaan harus memberikan 

informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha 

atau entitas. Auditor akan lebih mudah dalam menilai kondisi perusahaan apabila 

pengungkapan yang dilakukan perusahaan sudah memadai. Informasi yang 

diperoleh dari adanya disclosure atau pengungkapan dapat digunakan auditor 

dalam menilai apakah perusahaan telah melaporkan keuangan perusahaan secara 



 

 
 

wajar. Disclosure laporan keuangan merupakan informasi yang sangat penting 

bagi  auditor  dalam melakukan  audit. Disclosure yang  memadai  atas informasi  

keuangan  perusahaan  tersebut  menjadi salah  satu  dasar  auditor  dalam  

memberikan  opini atas  kewajaran  laporan  keuangan  serta  dalam hal 

kemampuan entitas dalam mempertahankan usahanya (going concern). (Widy dan 

Suci 2020). Maka, semakin tinggi tingkat disclosure perusahaan, maka semakin 

tinggi pula kemungkinan perusahaan menerima opini audit going concern (Sari 

dan Rahardja, 2012). 

Informasi yang bersifat keuangan dapat diungkapkan perusahaan melalui 

laporan keuangan tahunan perusahaan, yang meliputi neraca, laporan laba rugi, 

laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. 

Informasi yang bersifat non keuangan dapat diungkapkan perusahaan dalam 

laporan tahunan (annual report) yang berisi mengenai laporan manajemen atas 

informasi penting mengenai perusahaan seperti laporan dewan komisaris, laporan 

direksi, kinerja perusahaan selama satu periode, profil perusahaan, strategi 

perusahaan, prospek perusahaan, dan informasi penting lainnya yang berhubungan 

dengan perusahaan. 

Disclosure ini diukur menggunakan indeks yang telah diatur Menurut 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 29/POJK.04/2016 Tahun 2016 

mengenai penyampaian laporan tahunan emiten atau perusahaan public. 

Disclosure item yang didapatkan dalam penelitian ialah dari checklist item yang 

dikeluarkan oleh OJK untuk seluruh emiten yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Lalu disaring berdasarkan sampel yang ada pada penelitian ini 



 

 
 

sehingga di dapatkan 73 item. Setelah di dapatkan item terebut maka di lakukan 

Scoring dengan memberikan tanda 1 untuk perusahaan yang mengungkapkan 

informasi dari item, dan tanda 0 untuk perusahaan yang tidak mengungkapkan 

informasi dari item.  

 

Disclosure level:        Jumlah Skor Disclosure Level  

Jumlah Skor Maksimum 

 

2.20 Likuiditas 

Menurut (Kasmir, 2016) rasio likuiditas merupakan kemampuan 

perusahaan membayar kewajibannya terutama jangka pendek (yang sudah jatuh 

tempo) yang disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu:  

1. Bisa dikarenakan memang perusahaan sedang tidak memiliki dana sama 

sekali, atau  

2. Bisa mungkin saja perusahaan memiliki dana, namun saat jatuh tempo 

perusahaan tidak memiliki dana (tidak cukup dana secara tunai sehingga 

harus menunggu dalam waktu tertentu, untuk mencairkan aset lainnya 

seperti menagih piutang, menjual suratsurat berharga, atau menjual sediaan 

atau asel lainnya). 

Likuiditas merupakan suatu kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendek. Likuiditas sangat penting bagi suatu perusahaan 

dikarenakan berkaitan dengan mengubah aset menjadi kas. Biasanya penilaian 

kinerja perusahaan akan menggunakan analisis rasio keuangan, yang kemudian di 



 

 
 

dalamnya terdapat rasio likuiditas. Jika tingkat likuiditas suatu perusahaan tinggi, 

maka kinerja perusahaan tersebut akan dinilai semakin baik. Sebaliknya, jika 

tingkat likuiditasnya rendah, maka kinerja perusahaan tersebut akan dinilai buruk. 

Dengan tingkat likuiditas yang tinggi, maka suatu perusahaan bisa lebih mudah 

mendapatkan dukungan dari berbagai pihak seperti lembaga keuangan, kreditur, 

dan penyuplai bahan baku. 

Tingkat likuiditas dapat diukur dengan rasio likuiditas, terdapat tiga rasio 

yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas sebagai berikut (Hery, 2018): 

a) Current ratio (rasio lancar) : kemampuan perusahaan memenuhui 

kewajiban jangka pendeknya dengan seluruh aset lancar yang dimiliki 

perusahaan.  

b) Quick ratio (rasio cepat) : kemampuan perusahaan melunasi kewajiban 

jangka pendek dengan menggunakan aset lancar selain persediaan yang 

dimilikinya.  

c) Cash ratio (rasio kas) : rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa 

besar uang kas atau setara kas yang tersedia untuk membayar jangka 

pendek. 

Rasio Likuiditas yang dipakai dalam penelitian ini ialah Current Ratio 

(Rasio Lancar). Current Ratio menilai sejauh mana perusahaan dapat menjamin 

atas kewajiban hutang lancarnya dengan aset lancar yang perusahaan miliki 

(Ibrahim,2021). 

Berikut Rumus Current Ratio: 

 



 

 
 

CR=    Aset Lancar 

          Hutang Lancar  

 

2.21 Leverage 

Menurut (Kasmir, 2016) rasio leverage merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur sejauh mana asset perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, 

seberapa besar beban utang yang harus ditanggung perusahaan dibandingkan 

dengan asetnya. Dalam arti luas dikatakan bahwa leverage digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik 

jangka pendek maupun jangka panjang. Pramestri dan Raharja (2014) menyatakan 

tingginya nilai rasio leverage mengindikasikan buruknya kinerja keuangan 

perusahaan dan menyebabkan ketidakpastian atas keberlangsungan hidup 

perusahaan sehingga peluang untuk auditor mengungkapkan opini audit going 

concern juga semakin tinggi.  

Berikut jenis-jenis rasio Leverage sebagai berikut:  

1. Debt To Total Asset merupakan rasio utang yang digunakan untuk 

mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Digunakan 

untuk mengetahui seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang 

atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan 

aktiva. 

2. Debt To Equity Ratio Alat untuk mengukur penelitian ini menggunakan 

debt equity ratio dimana rasio tersebut menggambarkan perbandingan 

antara liabilitas dengan ekuitas dalam suatu pendanaan perusahaan dan 



 

 
 

menunjukkan kemampuan modal sendiri untuk memenuhi seluruh 

liabilitasnya. 

3. Long Term Debt to Equity Ratio digunakan untuk mengukur bagian dari 

modal sendiri yang dijadikan jaminan untuk hutang jangka panjang. 

Rumusnya adalah hutang jangka panjang dibagi dengan modal sendiri. 

Jenis rasio leverage yang digunakan dalam penelitian ini adalah Debt to 

Assets Ratio (DAR). Debt to asset ratio merupakan rasio utang atau kewajiban 

yang dipergunakan untuk mengukur seberapa besar kewajiban suatu perusahaan 

dapat berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva, dengan cara dengan 

membandingkan total kewajiban dengan total aktiva perusahaan tersebut. Jika 

nilai debt to total assets ratio kecil, maka perusahaan dianggap memiliki kinerja 

keuangan yang baik (Kasmir,2016). 

Dalam penelitian ini Leverage diukur menggunakan debt to total asset 

yang dirumuskan sebagai berikut: 

Debt to total asset=  Total Utang 

    Total Aset 

 

2.22 Financial Distress 

Financial distress merupakan kondisi dimana keuangan perusahaan dalam 

keadaan tidak sehat atau sedang mengalami kesulitan. Kondisi keuangan 

perusahaan menggambarkan kesehatan perusahaan sesungguhnya (Astuti & 

Darsono, 2012) dalam (Priska Liliani,2021). Kondisi kebangkrutan suatu 

perusahaan yang mengalami financial distress, yaitu adalah keadaan dimana 



 

 
 

kondisi keuangan perusahaan selama periode tertentu menghasilkan laba bersih 

(net profit) negatif selama beberapa tahun yang akhirnya akan mengarah ke 

kebangkrutan dan arus kas operasi perusahaan tidak mencukupi untuk melakukan 

tindakan perbaikan untuk mencegah terjadinya kebangkrutan (Piliang, 2018). 

Pada intinya, financial distress menunjukkan kondisi keuangan perusahaan yang 

buruk. Semakin baik kondisi keuangan perusahaan semakin kecil kemungkinan 

bagi auditor untuk memberikan opini audit going concern, karena auditor hanya 

akan memberikan opini ini jika perusahaan dikatakan bangkrut atau sulit 

melanjutkan kelangsungan hidup usahanya. 

Financial Distress dapat timbul karena adanya pengaruh dari dalam 

perusahaan sendiri (internal) dan dari luar perusahaan (eksternal). Faktor internal 

nya adalah kesulitan arus kas, besarnya jumlah hutang dan kerugian dalam 

kegiatan operasional perusahaan selama beberapa tahun. Sedangkan faktor 

eksternalnya berupa kebijakan pemerintah yang dapat menambah beban 

perusahaan, kebijakan suku bunga yang meningkat sehingga menyebabkan 

meningkatnya beban bunga yang ditanggung perusahaan (Laksmiati & Atiningsih, 

2018). Perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan atau financial 

distress ini dapat diprediksi kemungkinan besarnya akan mendapat opini audit 

going concern karena perusahaan tersebut mengindikasikan keraguan dalam 

kelangsungan hidup perusahaan nya dan juga dapat diindikasikan terancamnya 

perusahaan itu bangkrut.  

Financial distress dalam penelitian ini menggunakan model prediksi 

kebangkrutan oleh Altman, penggunaan model prediksi kebangkrutan yang 



 

 
 

dikembangkan oleh Altman mempengaruhi ketepatan pemberian opini audit 

dibandingkan dengan model prediksi lainnya. Altman Z-Score adalah suatu 

alat/metode yang digunakan untuk memprediksi kondisi perusahaan apakah dalam 

keadaan sehat, atau tidak dan juga menunjukkan kinerja perusahaannya yang 

sekaligus merefleksibelkan prospek perusahaan di masa yang akan datang 

(Heni,2021). Model altman dikembangkan oleh seorang peneliti kebangsaan 

Amerika Serikat yang bernama Edward I. Altman pada 1969, dengan rasio-rasio 

keuangan. Model Altman Z-Score merupakan indikator unutk mengukur potensi 

kebangkrutan suatu perusahaan. Dasar pemikiran Altman menggunakan analisa 

diskriminasi bermula dari keterbatasan rasio yaitu metodologinya pada dasarnya 

bersifat suatu penyimpangan yang artinya setiap rasio diuji secara terpisah 

(Patunrui & Yati, 2017). 

Altman menemukan lima jenis rasio keuangan yang dapat dikombinasikan 

untuk melihat perbedaan antara perusahaan yang bangkrut dan yang tidak 

bangkrut. Seiring dengan berjalannnya waktu dan penyesuaian terhadap berbagai 

jenis perusahaan. Altman kemudian memodifikasi modelnya supaya dapat 

diterapkan pada semua perusahaan, sepeti manufaktur, non manufaktur, dan 

perusahaan penerbit obligasi di negara berkembang (emerging market). Dalam Z-

score modifikasi ini. Model Altman modifikasi dibuat dengan lebih sederhana 

yaitu dengan menghapus salah satu unsur penilaian, Altman merevisi rumus ini 

untuk perusahaan non manufaktur. Berikut adalah model persamaannya: 

Z-Score= 6,56 X1+3,26 X2+6,72 X3+1,05 X4 

Sumber: Altman dkk (1995) dalam Muwarni (2020) 



 

 
 

Keterangan:  

Z = financial distress index  

X1 = Modal Kerja/Total Aset  

X2 = Laba Ditahan/Total Aset  

X3 = Laba sebelum Bunga dan Pajak/Total Aset  

X4 = Penjualan/Total Aset 

Setelah memperoleh hasil perhitungan dengan menggunakan metode 

Altman Z Score maka langkah berikutnya adalah klasifikasi penilaian perusahaan 

yang sehat, berpotensi kebangkrutan dan mengalami kebangkrutan. 

Dengan ketentuan sebagai berikut: 

Bila Z > 2.6 = zona “aman” 

Bila 1.1 < Z < 2.6 = zona “abu-abu” 

Bila Z < 1.1 = zona “distress” 

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut sedang 

mengalami financial distress dengan nilai Z-score semakin kecil yang semakin 

besar kemungkinan menerima opini audit going concern (Kesumojati et al., 2017). 

2.23    Pandangan Islam Dalam Ayat-ayat Al-Qur’an tentang Audit 

Bidang akuntansi melahirkan suatu profesi yang disebut akuntan. Profesi 

ini lahir karena adanya anggapan bahwa penyaji laporan keuangan yaitu 

manajemen akan melakukan kesalahan (tidak adil dan objektif) dalam melaporkan 

laporan keuangan perusahaan. Dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat Ayat 6 Allah 

SWT memberikan pedoman kepada para akuntan yang ayat nya sebagai berikut:   

  



 

 
 

ا اَۡن ُتِصۡيُبۡوا َقۡوًما ۢ ِبَجَهاَلٍة  ُنۡوٰۤ ا ِاۡن َجآَءُكۡم َفاِسٌقۢ  ِبَنَباٍ َفَتَبيَّ َها الَِّذۡيَن ٰاَمُنۡوٰۤ اَيُّ
ٰيٰۤ

   َفُتۡصِبُحۡوا َعٰلى َما َفَعۡلُتۡم ٰنِدِمۡينَ 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang 

fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu 

tidakmenimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui 

keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” (QS. Al 

Hujurat: 6).   

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa pentingnya fungsi pengawasan dan 

pemeriksaan dalam sebuah kegiatan, terutama dalam kegiatan ekonomi. Laporan 

keuangan yang dibuat oleh manajemen dalam perusahaan agar menghasilkan 

informasi yang relevan dan dapat diandalkan. Maka diperlukan pengujian oleh 

auditor dalam pengambilan keputusan yang tepat bagi pihak yang berkepentingan. 

Seorang auditor harus bertanggung jawab atas audit yang dilakukan dan 

berpedoman pada standar auditing dan standar profesi. Ada ayat lain dan juga bisa 

menjadikan pedoman bagi kita, yang menyatakan agar kita menegakkan keadilan 

serta bersifat jujur dalam melakukan pengauditan dan melarang kita supaya 

janganlah kita membenci seseorang atau dendam sehingga kita melakukan 

kecurangan. Dan sesungguhnya adil itu mendekatkan kita kepada Allah SWT, 

yang dijelaskan didalam Al-Qur’an Surat Al-Ma’idah Ayat 8 yang menerangkan 

sebagai berikut:   

ِ ُشَهَدٓاَء ِباۡلقِۡسطِ  
ا اِمۡيَن لِِلّٰ َها الَِّذۡيَن ٰاَمُنۡوا ُكۡوُنۡوا َقوَّ ـاَيُّ

ُكۡم َشَنٰاُن َقۡوٍم ۖ    ٰيٰۤ َوََل َيۡجِرَمنَّ

ۡقٰو     َعٰلٓى اَ َلَّ َتۡعِدلُۡوا ُُ لِلتَّ َو اَۡقَر ُُ َ    ِاۡعِدلُۡوا 
ٰ
قُوا للّا ِبۡيٌرۢ ِبَما َتۡعَملُۡونَ    َواتَّ ََ  َ

ٰ
  ِانَّ للّا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-

orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan 

adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong 

kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada 



 

 
 

takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa 

yang kamu kerjakan." (QS. Al-Maidah: 8). 

Catatan penting dalam audit ini adalah masalah kompetensi dan 

indepensinya. Karena tentunya seorang auditor memiliki keyakinan bahwa Allah 

senantiasa mengawasi segala perbuatan manusia, maka dari itu sebagai hambanya 

pun tentunya akan mempertanggung jawabkan apa yang dilakukannya di 

kemudian hari, baik itu perbuatan kecil maupun besar. Oleh karena itu seorang 

auditor memiliki tanggung jawab yang besar karena selain harus bertanggung 

jawab kepada pihak manajemen perusahaan, atasan, publik, dan pihak-pihak 

lainnya yang terlibat, seoarang auditor juga bertanggung jawab kepada Allah 

SWT. Pada dasarnya fungsi audit dilakukan berdasarkan pada sikap 

ketidakpercayaan atau kehati-hatian terhadap kemungkinan laporan yang disajikan 

oleh perusahaan mengandung informasi yang tidak benar yang dapat merugikan 

pihak lain yang tidak memiliki kemampuan akses terhadap sumber informasi. 

2.24  Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1  

Penelitian Terdahulu 

No 
Nama Peneliti 

dan Tahun 

Judul 

Penelitian  
Variabel Hasil Penelitian  

1 

Kimsen K, 

Januar Eki P, 

Sustari A, dan 

Kokom K 

(2022) 

The Influence 

Of Company 

Growth, 

Return On 

Asset (Roa), 

Leverage And 

Audit Opinion 

In The 

Previous Year 

On Acceptance 

Of Going 

concern Audit 

- Company 

Growth 

- Return On 

Asset (ROA) 

- Leverage 

Audit 

Opinion In 

The Previous 

Year 

Hasil pengujian menunjukkan 

bahwa opini audit tahun 

sebelumnya berpengaruh 

terhadap opini audit going 

concern sedangkan 

pertumbuhan perusahaan, 

return on asset, dan leverage 

tidak berpengaruh terhadap 

opini audit going concern. 



 

 
 

Opinions 

2 

Lulu’Vionica, 

Maslichah, 

Afifudin 

(2021) 

“Pengaruh 

Disclosure, 

Opini Audit 

Tahun 

Sebelumnya, 

Ukuran Kap, 

Dan 

Profitabilitas 

Terhadap 

Opini Audit 

Going concern 

- Disclosure 

- Opini Audit 

Tahun 

Sebelumnya 

- Ukuran KAP 

- Profitabilitas 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Disclosure, opini audit 

tahun sebelumnya, ukuran 

KAP, dan profitabilitas secara 

simultan mempengaruhi opini 

audit going concern. Variabel 

pengungkapan, Ukuran KAP, 

dan profitabilitas secara 

parsial tidak mempengaruhi 

opini audit going concern. 

Sementara itu,Opini audit 

tahun sebelumnya secara 

parsial berpengaruh signifikan 

terhadap opini audit going 

concern. 

3 

Ari. T, 

Indriani.PS, 

Bambang. LH 

(2021) 

Effect of Debt 

Default, 

Disclosure, 

and Financial 

Distress on the 

Receiving of 

Going concern 

Audit Opinion 

- Debt Default 

- Disclosure 

- Financial 

Distess 

Hasilnya menunjukkan bahwa 

hanya financial distress 

mempengaruhi pengakuan 

opini audit going concern, 

sedangkan variabel seperti 

debt default dan disclosure 

tidak tidak mempengaruhi 

penerimaan opini audit going 

concern. 

4 

Ibrahim. R 

dan Zulaikha 

(2021) 

Analisis 

Pengaruh 

Audit Tenure, 

Audit Lag, 

Opinion 

Shopping, 

Liquidity, 

Leverage, dan 

Debt Default 

Terhadap 

Opini Audit 

- Audit Tenure 

- Audit Lag 

- Opinion 

Shopping 

- Liquidity 

- Leverage 

- Debt Default 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa audit lag dan leverage 

berpengaruh positif terhadap 

going opini concern, dan 

likuiditas berpengaruh negatif 

terhadap opini going concern. 

Sedangkan audit tenur, 

opinion shopping debt default 

tidak berpengaruh negatif 

terhadapopini going concern 



 

 
 

Going concern 

5 

Diva Regina 

dan 

Hyasshinta 

Dyah S. L. P 

(2021)  

Pengaruh 

Reputasi Kap, 

Opini Audit 

Tahun 

Sebelumnya, 

Likuiditas, 

Solvabilitas, 

Dan Kondisi 

Keuangan 

Terhadap 

Penerimaan 

Opini Audit 

Going concern 

- Reputasi 

KAP 

- Opini Audit 

Tahun 

Sebelumnya 

- Likuiditas 

- Solvabilitas 

- Kondisi 

Keuangan 

Hasil menunjukkan bahwa 

opini audit tahun sebelumnya 

positif, sedangkan kondisi 

keuangan berpengaruh negatif 

terhadap penerimaan opini 

audit going concern. Di 

samping itu,reputasi, 

likuiditas, dan solvabilitas 

kantor akuntan publik tidak 

mempengaruhi penerimaan 

opini audit going concern 

6 

Kusuma 

Indawati 

(2021) 

Pengaruh 

Leverage, 

Opini Audit 

Tahun 

Sebelumnya, 

Pertumbuhan 

Perusahaan, 

dan Ukuran 

Perusahaan 

terhadap Opini 

Audit Going 

concern 

- Leverage 

- Opini Audit 

Tahun 

Sebelumnya 

- Pertumbuhan 

Perusahaan 

- Ukuran 

Perusahaan 

Hasil analisis data diperoleh 

dari logistik regresi. Hasil 

empiris menunjukkan bahwa 

opini audit sebelumnya dan 

leverage meningkatkan 

kemungkinan menerima opini 

audit going concern 

Sedangkan pertumbuhan 

perusahaan dan ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh 

opini audit going concern.  

7 

Yulyvia dan 

Annisa 

Nurbaiti 

(2021) 

Pengaruh Debt 

Default, 

Disclosure 

Dan Opini 

Audit Tahun 

Sebelumnya 

Terhadap 

Penerimaan 

Opini Audit 

Going concern 

- Debt 

Default 

- Disclosure 

- Opini Audit 

Tahun 

Sebelumnya 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa debt 

default, disclosure, dan opini 

audit tahun sebelumnya 

berpengaruh secara simultan 

terhadap penerimaan opini 

audit going concern. 

Kemudian secara parsial debt 

default dan disclosure tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap penerimaan opini 

audit going concern 

sedangkan opini audit tahun 

sebelumnya berpengaruh 

positif signifikan terhadap 

penerimaan opini audit going 

concern. 



 

 
 

8 

Fica Putri A, 

Annisa 

Nurbaiti,S.E.,

M.Si. dan Dra 

Djusnimar 

Zulistina,Akt.,

M.M. (2020) 

Pengaruh 

Financial 

Distress, 

Leverage, Dan 

Kualitas Audit 

Terhadap 

Pemberian 

Opini Audit 

Going concern 

-  Financial 

Distress 

- Leverage 

- Kualitas 

Audit 

Berdasarkan hasil penelitian, 

variabel financial distress, 

leverage dan kualitas audit 

berpengaruh secara simultan 

terhadap penerimaan opini 

audit going concern. Secara 

parsial, variabel leverage 

berpengaruh terhadap 

penerimaan opini audit going 

concern. Sedangkan variabel 

financial distress dan kualitas 

audit tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

penerimaan opini audit going 

concern. 

Sumber: https://scholar.google.com/ 

2.25    Kerangka Berpikir 
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Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 

Sumber: Penelitian Terdahulu 2021 

Keterangan:  

   : Pengaruh variabel secara parsial 

  : Pengaruh variabel secara simultan 

 

 

Opini Audit Tahun 

Sebelumnya (X1) 

Disclosure (X2) 

Likuiditas (X3) 

Leverage (X4) 

Financial Distress (X5) 

Opini Audit 

Going Concern 

(Y) 

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 

H6 

https://scholar.google.com/


 

 
 

2.26 Pengembangan Hipotesis 

2.26.1 Pengaruh Opini Audit Tahun Sebelumnya terhadap Opini Audit 

going concern  

Berdasarkan teori agensi, agen akan berusaha memuaskan prinsipal 

agar mendapatkan reward atas kinerja yang dianggap baik. Pemberian opini 

audit going concern pada tahun sebelumnya oleh auditor akan menjadikan 

perusahaan kehilangan kepercayaan atas kelangsungan hidupnya dan dalam 

perumusan teori agensi, hal ini bukanlah hal yang diinginkan oleh prinsipal 

atas kinerja agen karena akan menyebabkan berkurangnya minat para investor 

untuk melakukan investasi, sehingga pada tahun berjalan akan memungkinkan 

kembali untuk mendapatkan opini audit going concern bagi perusahaan. 

(Fernando dan Basuki, 2015).  

Hal tersebut didukung oleh Shinde et al (2013) yang mengemukakan 

adanya domino effect setelah pemberian opini going concern. Efek tersebut 

dapat dirasakan oleh karyawan, suppliers, kompetitor, shareholder dan 

kreditor. Setelah auditor mengeluarkan opini audit going concern, harga saham 

dapat turun secara signifikan. Kepercayaan investor akan berkurang dan 

menarik dananya. Mutchel (1985) dalam Ha et.al (2016) mengemukakan 

bahwa jika kondisi keuangan perusahaan tidak menunjukkan tanda-tanda 

perbaikan atau tidak adanya rencana manajemen yang dapat direalisasikan 

untuk memperbaiki kondisi perusahaan maka dapat berpotensi menerima opini 

going concern kembali. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Arrumdani 

(2021), Yocky (2021), Gina Septiana (2021)   yang menunjukan opini audit 



 

 
 

tahun sebelumnya berpengaruh terhadap opini audit going concern. 

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: 

H1: Diduga Opini Audit Tahun Sebelumnya berpengaruh Terhadap 

Opini Audit Going concern Pada Perusahaan Sub Industri Hotel, 

Resort, dan Kapal Pesiar yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020 

2.26.2 Pengaruh Disclosure terhadap Opini Audit Going concern  

Berdasarkan teori agensi, menyebutkan bahwa hubungan antara 

prinsipal dan agen mengarah pada kondisi informasi yang tidak seimbang. Hal 

ini terjadi karena agen memiliki informasi yang lebih banyak tentang 

perusahaan dibandingkan dengan prinsipal. Prinsipal berusaha mengetahui 

informasi dengan menggunakan pihak ketiga yaitu auditor untuk melakukan 

disclosure atas kondisi perusahaan, sehingga apabila level disclosure yang 

diungkapkan tinggi, maka prinsipal akan memiliki kepercayaan kepada agen. 

Karena tujuan prinsipal adalah peningkatan investasi, sehingga apabila tingkat 

disclosure tinggi maka akan semakin mencerminkan keadaan perusahaan yang 

baik di mata investor, yang akan meningkatkan investasi pada perusahaan 

(Fernando dan Basuki, 2015) 

Hubungan yang terjadi antara disclosure dengan opini audit going 

concern adalah apabila perusahaan yang melakukan pengungkapan semakin 

banyak justru semakin membuka peluang auditor untuk menggali informasi 

untuk mengetahui apakah terdapat kesangsian mengenai kelangsungan hidup 

perusahaan dan memudahkan auditor dalam memberikan opininya. Semakin 

luasnya informasi yang diungkapkan oleh perusahaan yang mengalami kondisi 



 

 
 

keuangan yang buruk, maka auditor akan lebih mudah dalam menemukan bukti 

dalam menilai kelangsungan usaha perusahaan. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Ardiani et.al. (2012) yang menyatakan bahwa adanya 

disclosure dari perusahaan tentang keraguan atas going concern terlebih bila 

disertai adanya rencana manajemen perusahaan untuk mengatasinya 

menunjukkan adanya ketidakmampuan perusahaan untuk mempertahankan 

kelangsungan hidupnya. Hal ini mengindikasikan adanya korelasi antara 

disclosure dengan opini audit going concern. Hasil tersebut di dukung oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Widy Hastuti (2020), Miraningtyas (2019), dan 

Ferika Nurmawani (2021) yang mengemukakan bahwa disclosure berpengaruh 

terhadap opini audit going concern. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

H2: Diduga Disclosure berpengaruh Terhadap Opini Audit Going concern 

Pada Perusahaan Sub Industri Hotel, Resort, dan Kapal Pesiar yang 

terdaftar di BEI tahun 2018-2020 

2.26.3 Pengaruh Likuiditas terhadap Opini Audit going concern  

Berdasarkan teori agensi, kehadiran pihak ketiga sebagai penghubung 

antara prinsipal dan agen sangat diperlukan. Pihak ketiga tersebut haruslah 

independen, dalam hal ini yang dibutuhkan adalah auditor eksternal atau 

auditor independen. Auditor eksternal ini bertugas untuk mengungkapkan 

informasi kondisi keuangan terutama informasi kemampuan perusahaan dalam 

melunasi kemampuan jangka pendeknya kepada principal agar principal dapat 

mengetahui kondisi keuangan perusahaan nya.   



 

 
 

Menurut Fijriantoro (2010) dalam (Ibrahim,2021) menyatakan 

pengungkapan opini audit going concern bisa dipengaruhi oleh faktor kondisi 

keuangan perusahaan dan ciri-ciri perusahaan yang memiliki kondisi keuangan 

yang sehat adalah ketika perusahaan tidak mengalami likuiditas yang serius 

atau tingkat likuiditas yang tinggi. Likuiditas merupakan kemampuan sebuah 

perusahaan dalam melunasi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya dengan 

menggunakan aktiva lancar yang dimilikinya. Hubungannya dengan opini audit 

going concern, semakin kecil atau rendah likuiditas berarti perusahaan kurang 

likuid sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka auditor 

kemungkinan akan memberikan opini audit going concern. dan sebaliknya 

semakin besar likuiditas perusahaan, maka semakin mampu pula perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya dengan tepat waktu 

menggunakan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan tersebut. Penelitian yang 

dilakukan oleh I Komang Setiawan (2021), Ibrahim (2021) dan Endrian Zalogo 

(2022)  menunjukkan hasil likuiditas berpengaruh terhadap opini audit going 

concern. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

H3: Diduga Likuiditas berpengaruh Terhadap Opini Audit Going concern 

Pada Perusahaan Sub Industri Hotel, Resort, dan Kapal Pesiar yang 

terdaftar di BEI tahun 2018-2020 

2.26.4 Pengaruh Leverage terhadap Opini Audit Going concern  

Berdasarkan teori agensi, prinsipal menilai kinerja agen menggunakan 

pihak auditor, untuk mengetahui keadaan perusahaan. Auditor akan melakukan 



 

 
 

pemeriksaan terhadap kemampuan perusahaan, terutama dalam membayar 

kewajiban baik kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek. Auditor 

akan menilai kondisi perusahaan apabila perusahaan yang gagal membayar 

kewajiban nya maka kemungkinan besar auditor akan mengeluarkan opini 

going concern.  

Leverage mengacu pada jumlah pendanaan yang berasal dari utang 

perusahaan kepada kreditor. Hubungan Leverage dengan Opini Audit Going 

concern ialah Apabila perusahaan gagal membayar kewajiban maka 

keberlangsungan perusahaan itu akan menjadi diragukan, oleh sebab itu 

kemungkinan diberikannya opini audit going concern akan semakin besar, dan 

investasi oleh pihak luar akan menurun. Rasio leverage ini diukur dengan 

menggunakan rasio debt to total assets. Debt to total assets merupakan rasio 

yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibelanjai 

dengan utang yang berasal dari kreditor dan modal sendiri yang berasal dari 

pemegang saham. Jumlah utang yang melebihi total aset menyebabkan 

perusahaan mengalami defisiensi modal atau saldo ekuitas bernilai negatif. 

Semakin besar debt ratio maka semakin besar kemungkinan perusahaan 

mendapatkan opini audit going concern begitu juga sebaliknya. Hal tersebut 

sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Izzatul (2021), Kusuma 

Indawati (2021), dan Suartika Yanti (2021) yang menyatakan bahwa leverage 

berpengaruh pada penerimaan opini audit going concern. Berdasarkan uraian 

diatas maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: 



 

 
 

H4: Diduga Leverage berpengaruh Terhadap Opini Audit Going concern 

Pada Perusahaan Sub Industri Hotel, Resort, dan Kapal Pesiar yang 

terdaftar di BEI tahun 2018-2020 

2.26.5 Pengaruh Financial Distress terhadap Opini Audit Going concern  

Berdasarkan teori agensi, adanya hubungan antara prinsipal dengan 

agen yang merupakan sebuah bentuk pemisahan antara kepemilikan dan 

pengendalian. Kegiatan operasi perusahaan adalah tugas agent dan principal 

adalah pemilik perusahaan. Oleh karena itu dibutuhkan pihak ketiga (auditor) 

yang dapat mengetahui jika suatu perusahaan yang di kelola oleh agen 

mengalami kondisi keuangan perusahan dalam keadaan tidak sehat atau 

kesulitan keuangan dapat diartikan perusahaan tersebut mengalami Financial 

Distress. Kondisi dimana perusahaan mengalami krisis keuangan akibat tidak 

mampu mengelola perusahaannya sehingga menimbulkan kas operasional lebih 

kecil dibandingkan laba operasionalnya dengan begitu kemungkinan besar 

perusahaan akan diberikan opini audit going concern oleh auditor.  

Auditor sebagai penengah dari principal dan agen, dimana principal 

dapat mengetahui keadaan apabila perusahaan mampu membiayai dan 

melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan baik maka potensi perusahaan 

mengalami financial distress akan semakin kecil. Hal ini menunjukan bahwa 

ketika perusahaan mengalami financial distress, maka perusahaan tersebut 

berpeluang mendapatkan opini audit going concern dari auditor karena 

perusahaan tersebut diragukan kelangsungan hidupnya baik dalam jangka 

waktu yang pendek maupun panjang. Seorang auditor akan sangat 



 

 
 

memperhatikan kondisi keuangan perusahaan dalam menerbitkan opini audit 

going concern. Penelitian yang dilakukan oleh Stella Ferdy (2022), Priska 

Liliani (2021), Abdul Gani (2020), yang menunjukkan hasil bahwa financial 

distress berpengaruh terhadap opini going concern. Berdasarkan uraian diatas 

maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: 

H5: Diduga Financial Distress berpengaruh Terhadap Opini Audit Going 

concern Pada Perusahaan Sub Industri Hotel, Resort, dan Kapal 

Pesiar yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020 

2.26.6 Pengaruh Opini Audit Tahun Sebelumnya, Disclosure, Likuiditas, 

Leverage dan Financial Distress Terhadap Opini Audit Going 

concern 

Penelitian ini juga akan manguji bagaimana pengaruh Opini Audit 

Tahun Sebelumnya, Disclosure, Likuiditas, Leverage dan Financial Distress 

berpengaruh secara simultan terhadap Opini Audit Going concern.  Opini audit 

going concern tahun sebelumnya akan menjadi faktor pertimbangan penting 

auditor untuk mengeluarkan kembali opini audit going concern pada tahun 

berikutnya. Bagi auditor sebelum menerbitkan kembali opini audit going 

concern kembali pada perusahaan, auditor akan melihat opini audit tahun 

sebelumnya yang didapatkan oleh perusahaan tersebut.  

Auditor akan lebih mudah dalam menilai kondisi perusahaan apabila 

pengungkapan yang dilakukan perusahaan sudah memadai. Informasi yang 

diperoleh dari adanya disclosure atau pengungkapan dapat digunakan auditor 

dalam menilai apakah perusahaan telah melaporkan keuangan perusahaan 



 

 
 

secara wajar. Disclosure yang memadai atas informasi keuangan perusahaan 

tersebut menjadi salah satu dasar auditor dalam memberikan opininya atas 

kewajaran laporan keuangan perusahaan.  

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajibannya, penilaian kinerja perusahaan akan menggunakan analisis rasio 

keuangan, yang kemudian di dalamnya terdapat rasio likuiditas. Jika tingkat 

likuiditas suatu perusahaan tinggi, maka kinerja perusahaan tersebut akan 

dinilai semakin baik. Sebaliknya, jika tingkat likuiditasnya rendah, maka 

kinerja perusahaan tersebut akan dinilai buruk. Jika terjadi demikian maka 

kemungkinan besar akan mendapatkan opini audit going concern. 

Leverage mengacu pada jumlah pendanaan yang berasal dari utang 

perusahaan kepada kreditor. Apabila perusahaan gagal membayar kewajiban 

maka keberlangsungan perusahaan itu akan menjadi diragukan, dan juga 

tingginya nilai rasio leverage mengindikasikan buruknya kinerja keuangan 

perusahaan dan menyebabkan ketidak pastian atas keberlangsungan hidup 

perusahaan sehingga peluang untuk auditor mengungkapkan opini audit going 

concern juga semakin tinggi dan investasi oleh pihak luar akan menurun.  

Financial Distress ialah perusahaan yang mengalami kondisi keuangan 

dalam keadaan tidak sehat atau kesulitan keuangan Kondisi dimana perusahaan 

mengalami krisis keuangan akibat tidak mampu mengelola perusahaannya 

sehingga menimbulkan kas operasional lebih kecil dibandingkan laba 

operasionalnya dengan begitu kemungkinan besar perusahaan akan diberikan 

opini audit going concern oleh auditor.  



 

 
 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Opini Audit Tahun 

Sebelumnya, Disclosure, Likuiditas, Leverage dan Financial Distress dapat 

secara bersama-sama mempengaruhi Opini Audit Going concern. Berdasarkan 

uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: 

H6: Diduga Opini Audit Tahun Sebelumnya, Disclosure, Likuiditas, 

Leverage, dan  Financial Distress  berpengaruh secara simultan 

Terhadap Opini Audit Going concern Pada Perusahaan Sub Industri 

Hotel, Resort, dan Kapal Pesiar yang terdaftar di BEI tahun 2018-

2020 
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METODE PENELITIAN 

3.7 Desain Penelitian  

Pengertian desain penelitian adalah rangkaian prosedur dan metode yang 

dipakai untuk menganalisis dan menghimpun data untuk menentukan variabel 

yang akan menjadi topik penelitian. Menurut Silaen (2018: 23) mengungkapkan 

Desain Penelitian adalah desain tentang keseluruhan dari proses yang diperlukan 

dalam melakukan perencanaan dan pelaksaan penelitian. Penelitian ini bertujuan 

untuk menguji hipotesis, pengujian hipotesis adalah pengujian terhadap suatu 

pernyataan dengan menggunakan metode statistik sehingga hasil pengujian 

tersebut dapat dinyatakan signifikan secara statistik. Dalam penelitian ini 

menjelaskan variabel Opini Audit Tahun Sebelumnya, Disclosure, Likuiditas, 

Leverage, dan Financial Distress terhadap Opini Audit Going concern. 

3.8 Populasi dan Sampel 

3.8.1 Populasi 

Populasi adalah kumpulan dari objek yang ingin diteliti atau diamati 

yang memiliki karakteristik tertentu sehingga dapat digunakan untuk 

kesimpulan (Chandrarin, 2017). Sedangkan populasi menurut (Sugiyono, 2017) 

adalah objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti itu sendiri untuk dipelajari dan ditarik sebagai 

kesimpulan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh 

perusahaan Sub Industri Hotel, Resort dan Kapal Pesiar yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2018-2020 yang berjumlah 30 Perusahaan.  



 

 
 

Tabel 3.1 

Daftar Populasi 

No Kode  Nama Perusahaan  

1 AKKU Anugerah Kagum Karya Utama Tbk 

2 ARTA Arthavest Tbk 

3 BUVA Bukit Uluwatu Villa Tbk. 

4 CLAY Citra Putra Realty Tbk. 

5 DFAM Dafam Property Indonesia Tbk. 

6 EAST Eastparc Hotel Tbk. 

7 ESTA Esta Multi Usaha Tbk. 

8 FITT Hotel Fitra International Tbk. 

9 HOME Hotel Mandarine Regency Tbk. 

10 HOTL Saraswati Griya Lestari Tbk. 

11 HRME Menteng Heritage Realty Tbk. 

12 IKAI Intikeramik Alamasri Industri 

13 JIHD 
Jakarta International Hotels & 

Development Tbk. 

14 JSPT Jakarta Setiabudi Internasiona 

15 KPIG MNC Land Tbk. 

16 MABA Marga Abhinaya Abadi Tbk. 

17 MAMI Mas Murni Indonesia Tbk 

18 MINA Sanurhasta Mitra Tbk. 

19 NASA Andalan Perkasa Abadi Tbk. 

20 NATO Surya Permata Andalan Tbk. 

21 NUSA Sinergi Megah Internusa Tbk. 

22 PGLI Pembangunan Graha Lestari Inda 

23 PLAN Planet Properindo Jaya Tbk. 

24 PNSE Pudjiadi & Sons Tbk. 

25 PSKT Red Planet Indonesia Tbk. 

26 RISE Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk 

27 SHID Hotel Sahid Jaya International 

28 SNLK Sunter Lakeside Hotel Tbk. 

29 SOTS Satria Mega Kencana Tbk. 

30 UANG Pakuan Tbk. 

Sumber: Sahamu.com 

 

  



 

 
 

3.8.2 Sampel 

Menurut Sugiyono (2017) Sampel adalah bagian dari karakteristik yang 

dimiliki oleh anggota populasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang bergerak 

pada bidang Sub Industri Hotel, Resort dan Kapal Pesiar periode 2018-2020 

yang dipilih dengan metode purposive sampling. Menurut Sugiyono (2017) 

purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu dengan beberapa kriteria. Dengan metode purposive sampling ini 

diharapkan dapat mewakili populasinya dan tidak menimbulkan bias bagi 

tujuan penelitian. Sampel dipilih dengan kriteria sebagai berikut :.  

1) Perusahaan Sub Industri Hotel, Resort dan Kapal Pesiar yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020 

2) Perusahaan Sub Industri Hotel, Resort dan Kapal Pesiar yang menyajikan 

laporan keuangan secara lengkap untuk publik tahun 2018-2020  

3) Perusahaan Sub Industri Hotel, Resort dan Kapal Pesiar yang mengalami 

laba/rugi tahun berjalan negative minimal  1 tahun selama tahun 

pengamatan yaitu 2018-2020. 

Tabel 3.2 

Proses Pengambilan Sampel 

No 
Kode 

Tahun Rugi KET 

2018 2019 2020 
  

1 AKKU    2018,2019 & 2020 Sampel 

2 ARTA    2020 Sampel 

3 BUVA   -  - -  

4 CLAY    2018, 2019 & 2020 Sampel 

5 DFAM    2020 Sampel 

6 EAST -   -  - 

7 ESTA -  - -  - 



 

 
 

Sumber: Data Olahan 2021 

Berdasarkan hasil dari penyeleksian sampel, maka diperoleh data 

sebanyak 17 perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai sampel dalam 

penelitian ini. Sedangkan tahun yang digunakan dalam penelitian ini selama 

tahun 2018-2020 atau selama 3 periode, jadi di dapatkan  51 data observasi. 

Berikut tabel nama-nama perusahaan Sub Industri Hotel, Resort dan Kapal 

Pesiar yang dapat dijadikan sampel dalam penelitian ini. 

 

 

 

8 FITT -   2019, 2020  - 

9 HOME   -  2019  - 

10 HOTL    2018,2019,&2020 Sampel 

11 HRME  -   2019, 2020  - 

12 IKAI    2019, 2020 Sampel 

13 JIHD    2020 Sampel 

14 JSPT    2020 Sampel 

15 KPIG    -  - 

16 MABA    - 2018, 2019  - 

17 MAMI    2020 Sampel 

18 MINA    2020 Sampel 

19 NASA    2019, 2020 Sampel 

20 NATO  -   -  - 

21 NUSA  - - 2018  - 

22 PGLI    2020 Sampel 

23 PLAN - -  -  - 

24 PNSE    2020 Sampel 

25 PSKT    2018, 2019, & 2020 Sampel 

26 RISE    2020 Sampel 

27 SHID    2019, 2020 Sampel 

28 SNLK  - -   -  - 

29 SOTS    2018, 2019, & 2020 Sampel 

30 UANG  - -   2020  - 



 

 
 

Tabel 3.3 

Daftar Sampel Penelitian 

No Kode Nama Perusahaan 

1 AKKU Anugrah Kagum Katya Tbk 

2 ARTA Arthavest Tbk 

3 CLAY Citra Putra Realty Tbk. 

4 DFAM Dafam Property Indonesia Tbk. 

5 HOTL Saraswati Griya Lestari Tbk. 

6 IKAI Intikeramik Alamasri Industri Tbk. 

7 JIHD Jakarta International Hotels&Development Tbk 

8 JSPT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk 

9 MAMI Mas Murni Indonesia Tbk 

10 MINA Sanurhasta Mitra Tbk. 

11 NASA Andalan Perkasa Abadi Tbk 

12 PGLI Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk 

13 PNSE Pudjiadi & Sons Tbk. 

14 PSKT Red Planet Indonesia Tbk. 

15 RISE Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk 

16 SHID Hotel Sahid Jaya International Tbk 

17 SOTS Satria Mega Kencana Tbk. 

Sumber: Situs Resmi idx.co.id 

3.9 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini peneliti menggunakan data kuantitatif. 

Menurut Sugiyono (2018) data kuantitatif merupakan metode penelitian yang 

berlandaskan data konkrit, data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur 

menggunakan statistic sebagai alat uji penghitungan, berkaitan dengan masalah 

yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan.  

Sumber pengumpulan data dalam penelitian yaitu data sekunder, Data 

Sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang di peroleh peneliti secara 

tidak langsung melalui media perantara (di peroleh atau dicatat oleh pihak lain), 

yang diperoleh dari laporan keuangan serta laporan audit perusahaan Sub Industri 

Hotel, Resort dan Kapal Pesiar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 



 

 
 

2018-2020 yang diperoleh dari website resmi PT Bursa Efek Indonesia yaitu 

www.idx.co.id . Alasan memilih Bursa Efek Indonesia sebagai Objek Penelitian 

karena BEI merupakan satu-satunya bursa efek terbesar dan representif di 

Indonesia.  

3.10 Metode Pengumpulan Data 

Menurut (Sugiyono, 2018) metode pengumpulan data merupakan cara- 

cara secara ilmiah  untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang 

diperlukan dalam penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan metode dokumentasi, yaitu penggunaan data yang berasal dari 

dokumen-dokumen yang sudah ada. Hal ini dilakukan dengan cara penelusuran 

dan pencatatan infomasi yang diperlukan pada data sekunder berupa laporan 

keuangan perusahaan. Metode dokumenter ini dilakukan dengan cara 

mengumpulkan annual report, laporan keuangan beserta laporan audit oleh 

auditor independen dan data lain yang diperlukan. Data pendukung pada 

penelitian ini adalah metode studi pustaka dari jurnal-jurnal ilmiah serta literatur 

yang memuat pembahasan berkaitan dengan penelitian ini.  

3.11 Definisi Operasional Variabel 

Menurut Sugiyono (2017) variabel penelitian adalah suatu atribut atau 

nilai dari seseorang, objek, dan kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga memperoleh informasi yang 

diteliti dan ditarik kesimpulannya. Sedangkan definisi operasional variabel adalah 

definisi yang menjelaskan bagaimana variabel diukur atau dihitung. Dalam 

penelitian ini menggunakan variabel dependen dan variabel independen. Variabel 



 

 
 

dependen adalah opini audit going concern  dan variabel independen terdiri dari 

Opini Audit Tahun Sebelumnya, Disclosure, Likuiditas, Leverage, dan Financial 

Distress.  

3.11.1 Variabel Dependen (Y)  

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang 

dipengaruhi atau yang akan menjadi akibat dengan adanya variabel independen 

atau variabel bebas. Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan 

adalah opini audit going concern. Opini audit going concern merupakan opini 

yang dikeluarkan oleh auditor untuk memastikan apakah perusahaan dapat 

mempertahankan kelangsungan hidupnya. 

Variabel ini menunjukkan auditor akan mengeluarkan opini audit going 

concern jika terdapat kesangsian mengenai perusahaan dalam mempertahankan 

kelangsungan hidupnya. Variabel ini merupakan variabel dummy yang akan 

bernilai 1 apabila perusahaan menerima Going concern Audit Opinion (GCAO) 

dan bernilai 0 apabila menerima Non Going concern Audit Opinion (NGCAO).  

3.11.2 Variabel Independen (X) 

Variabel independen disebut juga sebagai variabel bebas yaitu variabel 

yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab timbulnya variabel terikat. 

Berikut variabel dependen dalam penelitian ini: 

3.11.2.1 Opini Audit Tahun Sebelumnya 

Opini audit tahun sebelumnya adalah opini yang diterima 

perusahaan yang diaudit padatahun sebelumnya atau 1 tahun sebelum 

penelitian. Pemberian opini audit going concern tidak terlepas dari opini 



 

 
 

audit tahun sebelumnya karena kegiatan usaha pada suatu perusahaan 

untuk tahun tertentu tidak terlepas dari keadaan yang terjadi di tahun 

sebelumnya (Agustina dan Zulaikha, 2013).  

Indikator dari variabel ini adalah pemberian opini audit going 

concern pada tahun sebelumnya atau non going concern pada tahun 

sebelumnya. Pengukuran variabel ini merupakan variabel dummy. Apabila 

perusahaan pada tahun  sebelumnya mendapatkan opini audit going 

concern di berikan tanda 1 dan apabila tidak mendapatkan opini going 

concern pada tahun sebelumnya diberikan tanda 0.  

3.11.2.2 Disclosure 

Disclosure adalah pengungkapan atau pemberian informasi oleh 

perusahaan, baik yang positif maupun negatif, yang akan mempengaruhi 

atas suatu keputusan investasi (Astuti, 2012). Disclosure ini diukur 

menggunakan indeks yang telah diatur Menurut Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) Nomor 29/POJK.04/2016 Tahun 2016 mengenai 

penyampaian laporan tahunan emiten atau perusahaan public.  

Disclosure dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut (Cooke, 

1992) dalam Puji Lestari (2017) sebagai berikut: 

 

Disclosure level =  Jumlah Skor Disclosure yang di penuhi  

      Jumlah Skor Maksimum 

 



 

 
 

Semakin tinggi disclosure level yang dihasilkan perusahaan, maka 

semakin banyak pula informasi yang tersedia. Semakin luasnya informasi 

keuangan yang diungkapkan oleh perusahaan yang mengalami kondisi 

keuangan yang buruk, maka auditor akan lebih mudah dalam menemukan 

bukti dalam menilai kelangsungan usaha perusahaan (Junaidi dan Hartono 

2010) dalam (Astuti 2012). 

3.11.2.3 Likuiditas 

Menurut Hanafi (2016:75) rasio Likuiditas mengukur kemampuan 

likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat aktiva lancer 

perusahaan relative terhadap utang lancarnya. Penghitungan ini 

dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva perusahaan yang 

likuid pada saat ini atau aktiva lancar (current asset). 

Berikut rumus CR: 

Current Ratio=  Aset Lancar 

    Hutang Lancar 

3.11.2.4 Leverage 

Leverage merupakan kemampuan perusahaan atas proposi 

penggunaan hutang dalam membiayai investasi dan juga dapat mengukur 

kemampuan suatu perusahaan untuk dapat melunasi utang atau 

kewajibannya dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. 

Pengukuran Leverage ini dapat diukur melalui debt to total asset. Kreditor 

pada umumnya lebih menyukai debt to total asset dengan angka rasionya 



 

 
 

yang rendah. Semakin kecil debt to total asset, maka semakin besar 

peredaman dari kerugian yang dialami kreditor jika terjadi likuidasi.  

Dalam penelitian ini Leverage diukur menggunakan debt to total 

asset yang dirumuskan sebagai berikut: 

 

Debt to total asset=  Total Utang 

    Total Aset 

3.11.2.5 Financial Distress 

Financial distress adalah kondisi dimana terjadi penurunan 

perekonomian yang dialami oleh suatu perusahaan, yang dapat 

menyebabkan terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi. Financial 

distress merupakan kondisi dimana keuangan perusahaan dalam keadaan 

tidak sehat atau sedang mengalami kesulitan. Kondisi keuangan 

perusahaan menggambarkan kesehatan perusahaan sesungguhnya (Astuti 

& Darsono, 2012) dalam (Priska Liliani,2021). 

Salah satu model prediksi financial distress adalah model yang 

telah dikembangkan oleh Altman, penggunaan model prediksi 

kebangkrutan yang dikembangkan oleh Altman mempengaruhi ketepatan 

pemberian opini audit dibandingkan dengan model prediksi lainnya. 

Berikut adalah model persamaannya: 

Z-Score= 6,56 X1+3,26 X2+6,72 X3+1,05 X4 

Sumber: Altman dkk (1995) dalam Muwarni (2020) 

 



 

 
 

Keterangan:  

Z = financial distress index  

X1 = Modal Kerja/Total Aset  

X2 = Laba Ditahan/Total Aset  

X3 = Laba sebelum Bunga dan Pajak/Total Aset  

X4 = Penjualan/Total Aset 

Rasio dalam model Altman terdiri dari beberapa, antara lain 

Anisa,(2016) :  

1) Modal Kerja terhadap Total Aset (Working Capital to Total Assets) 

(X1)  

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

modal kerja bersih dari keseluruhan total aktiva. Rasio ini digunakan 

untuk mengukur likuiditas. Modal kerja bersih yang negatif 

kemungkinan besar akan mengahadapi masalah dalam menutupi 

kewajiban jangka pendeknya karena tidak tersedianya aktiva lancar 

yang cukup untuk menutupi kewajiban tersebut. Sebaliknya, perusahaan 

dengan modal kerja yang bernilai positif jarang sekali menghadapi 

kesulitan dalam melunasi kewajibannya (Patunrui & Yati, 2017:60).  

Rumusnya :  

X1 = Aset Lancar−Kewajiban Lancar/Total Aktiva  

(Sumber : Hanafi, 2014: 656)  

 

 



 

 
 

2) Laba Ditahan terhadap Total Aktiva (Retained Earning to Total Assets) 

(X2)  

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba ditahan dari total aktiva perusahaan. Laba ditahan merupakan laba 

yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham. Dengan kata lain, 

laba ditahan menunjukkan berapa banyak pendpatan perusahaan yang 

tidak dibayarkan dalam bentuk dividen kepada para pemegang saham 

(Patunrui & Yati, 2017:60). Semakin kecil rasio ini menunjukkan 

kondisi keuangan perusahaan yang tidak sehat (Kadim & Sunardi, 

2018: 147). 

 Rumusnya:  

X2 = Laba Ditahan/Total Aktiva  

(Sumber : Hanafi, 2014: 656)  

3) Laba Sebelum Bunga dan Pajak terhadap Total Aktiva (Earning Before 

Income and Taxes to Total Assets) (X3)  

Rasio ini mengukur kemampuan laba, yaitu tingkat pengembalian 

aktiva, yang dihitung dengan membagi laba sebelum bunga dan pajak 

(EBIT) tahunan perusahaan dengan total aktiva pada neraca akhir tahun. 

Rasio ini juga dapat digunakan sebagai ukuran seberapa besar 

produktivitas penggunaan dana yang dipinjam (Kadim & Sunardi, 

2018:147). Rasio ini mengindikasikan kemampuan perusahan dalam 

menggunakan asetnya dalam menghasilkan laba sebelum bunga dan 

pajak, atau mengukur produktivitas aset sebenarnya. 



 

 
 

 Rumusnya:  

X3 = Laba Sebelum Pajak dan Bunga/Total Aktiva  

(Sumber : Hanafi, 2014: 656) 

4) Penjualan terhadap Total Aset (Sales to Total Assets) (X5)  

Rasio ini menunjukkan apakah perusahaan menghasilkan volume bisnis 

yang cukup dibandingkan investasi dalam total aktivanya. Rasio ini 

mencerminkan afisiensi manajemen dalam menggunakan keseluruhan 

aktiva perusahaan untuk menghasilkan penjualan untuk mengahsilkan 

penjualan dan mendapatkan laba, Patunrui & Yati (2017:60).  

Rumusnya :  

X5 = Penjualan/Total Aktiva  

(Sumber : Hanafi, 2014: 65) 

Setelah memperoleh hasil perhitungan dengan menggunakan 

metode Altman Z Score maka langkah berikutnya adalah klasifikasi 

penilaian perusahaan yang sehat, berpotensi kebangkrutan dan mengalami 

kebangkrutan. 

Dengan ketentuan sebagai berikut: 

Bila Z > 2.6 = zona “aman” 

Bila 1.1 < Z < 2.6 = zona “abu-abu” 

Bila Z < 1.1 = zona “distress” 

Apabila hasil perhitungan Z-Score diatas 2.6 maka kondisi 

perusahaan tersebut berada pada zona aman atau sehat. Apabila hasil 

perhitungan Z-Score perusahaan bernilai pada angka 1.1 sampai 2.6 



 

 
 

kondisi perusahaan berada pada zona abu-abu. Dan apabila hasil Z-score 

dibawah 1.1 maka kondisi perusahaan berada pada zona distrees atau 

keadaan yang akan mengalami kebangkrutan.  

Tabel 3.4 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi  Indikator Pengukuran 
Skala 

Pengukuran 

Variabel Dependen 

Opini Audit 

Going 

Concern (Y) 

Opini audit going 

concern merupakan 

opini yang 

dikeluarkan oleh 

auditor untuk 

memastikan apakah 

perusahaan dapat 

mempertahankan 

kelangsungan 

hidupnya. 

Variabel ini merupakan 

variabel dummy yang akan 

bernilai 1 apabila perusahaan 

menerima Going concern 

Audit Opinion (GCAO) dan 

bernilai 0 apabila menerima 

Non Going concern Audit 

Opinion (NGCAO).  

Nominal 

Variabel Independen  

Opini Audit 

Tahun 

Sebelumnya 

(X1) 

Opini audit tahun 

sebelumnya adalah 

opini yang diterima 

perusahaan yang 

diaudit padatahun 

sebelumnya atau 1 

tahun sebelum 

penelitian.  

Pengukuran variabel ini 

merupakan variabel dummy. 

Apabila perusahaan pada tahun  

sebelumnya mendapatkan opini 

audit going concern di berikan 

tanda 1 dan apabila tidak 

mendapatkan opini going 

concern pada tahun sebelumnya 

diberikan tanda 0.  

Nominal 



 

 
 

Disclosure 

(X2) 

Disclosure adalah 

pengungkapan atau 

pemberian informasi 

oleh perusahaan, baik 

yang positif maupun 

negatif, yang akan 

mempengaruhi atas 

suatu keputusan 

investasi  

 DL= Jumlah Disclo yang dipenuhi 

                 Jumlah Maksimum 
Rasio 

Likuiditas 

(X3) 

Likuiditas mengukur 

kemampuan likuiditas 

jangka pendek 

perusahaan dengan 

melihat aktiva lancer 

perusahaan relative 

terhadap utang 

lancarnya.  

CR= Hutang Lancar 

    Aset Lancar 
Rasio 

Leverage (X4) 

Leverage merupakan 

kemampuan 

perusahaan atas 

proposi penggunaan 

hutang dalam 

membiayai investasi 

dan juga dapat 

mengukur 

kemampuan suatu 

perusahaan untuk 

dapat melunasi utang 

atau kewajibannya 

dalam jangka panjang 

maupun dalam jangka 

pendek.  

DAR= Total Hutang 

           Total Aset 
Rasio 



 

 
 

Financial 

Distress (X5) 

Financial distress 

adalah kondisi 

dimana terjadi 

penurunan 

perekonomian yang 

dialami oleh suatu 

perusahaan, yang 

dapat menyebabkan 

terjadinya 

kebangkrutan ataupun 

likuidasi 

Z-Score= 6,56 X1+3,26 

X2+6,72 X3+1,05 X4 
Rasio 

Sumber: Data Olahan 2021 

3.12 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan cara untuk menganalisa data yang 

diperoleh dengan tujuan untuk menguji rumusan masalah. Peneliti harus 

memastikan pola analisis yang digunakan tergantung pada jenis data yang 

dikumpulkan. Analisis data bertujuan untuk menyusun data dalam cara yang 

bermakna sehingga dapat dipahami (Deni,2021). Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi logistik dengan bantuan 

SPSS 26. 

3.12.1 Statistik Deskriptif 

Sugiyono (2017) mengemukakan bahwa analisis statistik deskriptif 

merupakan analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. 

Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah mean, standar 

devisiasi, maksimum dan minimum. Mean digunakan untuk mengetahui rata-

rata data yang bersangkutan. Standar devisiasi digunkaan untuk mengetahui 



 

 
 

seberapa besar data yang bersangkutan bervariasi dari rata-rata. Maksimum 

digunakan untuk mengetahui jumlah terbesar data yang bersangkutan. 

Minimum digunakan untuk mengetahui jumlah terkecil data yang digunakan. 

 Dalam penelitian ini statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui 

gambaran variabel Opini audit tahun sebelumnya, disclosure, likuiditas, 

levarage , financial distress dan Opini Audit going concern.  

3.12.2 Pengujian Hipotesis 

Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis 

regresi logistik (logistic regression) dengan bantuan aplikasi SPSS 26. Analisis 

statistik data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

logistik. Menurut Ghozali (2018:325) analisis regresi logistik (logistic 

regression) merupakan regresi yang menguji apakah terdapat probabilitas 

terjadinya variabel dependen dapat diprediksi oleh variabel independen. 

Analisis regresi logistik tidak memerlukan distribusi normal dalam variabel 

independen Oleh karena itu, analisis regresi logistik tidak memerlukan uji 

normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji asumsi klasik pada variabel 

independennya. 

Analisis regresi logistik dibutuhkan dalam pengujian hipotetsis karena 

variabel dependen diukur dengan menggunakan variabel dummy, sehingga 

peneliti memilih menggunakan alat uji tersebut untuk mengetahui pengaruh 

dari variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi logistik 

digunakan untuk menguji apakah variabel-variabel Opini Audit Tahun 



 

 
 

OGC = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β4X5+ e 

Sebelumnya, Disclosure, Likuiditas, Leverage, dan Financial Distress 

berpengaruh terhadap Opini Audit Going Concern. 

Model regresi yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

 

Keterangan :  

OGC  = Opini audit going concern  

α   = Konstanta  

β1 – β4 = Koefisien regresi variabel 

X1  = Opini Audit Tahun Sebelumnya 

X2  = Disclosure 

X3  = Likuiditas 

X4  = Leverage 

X5  = Financial Distress 

e   = Standard Error 

Analisis regresi logistik memiliki empat pengujian diantaranya, yaitu 

Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit), Menguji Kelayakan Model 

Regresi (Goodness of Fit Test), Koefisien Determinasi (Nagelkerke’s R 

Square) dan Matriks Klasifikasi (Classification Table) (Ghozali, 2018). Berikut 

penjelasan nya: 

3.12.2.1 Menilai Kelayakan Regresi 

Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan Hosmer and 

Lemeshow‟s Goodness of Fit Test. Hosmer and Lemeshow‟s Goodness of 



 

 
 

Fit Test dimaksudkan untuk menguji apakah data empiris cocok atau 

sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara model dengan data 

sehingga model dapat dikatakan fit). Jika nilai statistik Hosmer and 

Lemeshow‟s Goodness of Fit Test sama dengan atau kurang dari 0,05 

maka ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya 

sehingga Goodness fit model tidak baik karena model tidak dapat 

memprediksi nilai observasinya. Jika nilai statistik Hosmer and 

Lemeshow‟s Goodness of Fit Test lebih besar dari 0,05, maka model 

mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat 

diterima karena cocok dengan data observasinya (Ghozali, 2018:111). 

3.12.2.2 Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit Test) 

Untuk menilai keseluruhan model (overall model fit) yang telah 

dihipotesiskan telah fit atau tidak dengan data, maka perlu dilakukan uji 

ini. Hipotesis untuk menilai model fit adalah:  

H0 : Model yang dihipotesiskan fit dengan data  

H1 : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data  

Dari hipotesis ini jelas bahwa kita tidak dapat menolak hipotesis 

nol agar supaya model fit dengan data. Statistik yang digunakan 

berdasarkan Likelihood. Likelihood dari model L adalah probabilitas 

bahwa model yang dihipotesiskan menggambarkan data input. Untuk 

menguji hipotesis nol dan alternative, L ditranformasikan menjadi -2 LogL 

Output SPSS memberikan dua nilai -2LogL yaitu satu untuk model yang 

hanya memasukan konstanta saja dan satu model dengan konstanta serta 



 

 
 

tambahan bebas. Likelihood pada regresi logistik mirip dengan pengertian 

“Sum of Square Error” pada model regresi, sehingga penurunan model 

Log Likelihood menunjukkan model regresi yang semakin baik (Ghozali, 

2016). 

3.12.2.3 Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

variabilitas variabel–variabel independen mampu memperjelas variabilitas 

variabel dependen. Koefisien determinasi pada regresi logistik dapat 

dilihat pada nilai Nagelkerke R Square. Nagelkerke R Square merupakan 

ukuran yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel 

independen mampu menjelaskan dan mempengaruhi variabel dependen. 

Nilai Nagelkerke R Square nilainya bervariasi antara 0 (nol) sampai 1 

(satu). Semakin mendekati nilai 1 maka model dianggap semakin goodness 

of fit sementara semakin mendekati 0 maka model dianggap semakin tidak 

goodness of fit (Ghozali, 2016). 

3.12.2.4 Clasification Table 

 Classification table menunjukkan kekuatan prediksi dari model 

regresi untuk memprediksi kemungkinan perusahaan menerima Going 

Concern dan menerima Non Going Concern.  yang dinyatakan dalam 

bentuk persen. Classification table ini merupakan nilai estimasi yang benar 

dan yang salah. Tabel klasifikasi tersebut menghasilkan ketepatan secara 

keseluruhan (Ghozali, 2018:334). 

  



 

 
 

3.12.2.5 Pengujian Regresi Logistik secara Parsial (Uji T) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh 

suatu independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen (Ghozali, 2016). Pengujian dengan model regresi logistik 

digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari 

masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria 

pengujian:  

a) Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf 

signifikasnsi 5% (α=0.05).  

b) Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis didasarkan pada 

signifikansi p-value.  

Jika taraf signifikansi > 0.05 Ho ditolak 

Jika taraf signifikansi < 0.05 Ha diterima 

3.12.2.6 Pengujian Regresi Logistik secara Simultan (Uji F) 

Uji simultan digunakan untuk menguji variabel-variabel bebas 

(independen) berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap 

variabel terikat (dependen) pada tingkat signifikan 0,05 (5%).  Uji ini 

sangat penting karena jika tidak lulus uji F maka hasil uji t tidak relevan. 

Untuk menentukan hipotesis diterima atau ditolak dengan membandingkan 

fhitung dan tingkat signifikasinya sebesar 5% atau 0,05 yang dapat 

dijelaskan dengan kriteria sebagai berikut:  



 

 
 

1. Jika nilai fhitung < ftabel dan p-value > 0,05, maka H0 diterima dan 

H1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen secara 

simultan tidak mempengaruhi variabel dependen. 

2. Jika nilai fhitung > ftabel dan p-value < 0,05, maka H0 ditolak dan 

H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen secara 

simultan mempengaruhi variabel dependen. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.4 Kesimpulan 

Berdasarkan data yang dikumpulkan, hasil pengujian yang telah dilakukan 

dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Hasil Pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel Opini 

Audit Tahun Sebelumnya berpengaruh terhadap Opini Audit Going 

Concern Pada Perusahaan Sub Industri Hotel, Resort, dan Kapal Pesiar 

yang terdaftar di Bursa Efek tahun 2018-2020. Apabila perusahaan sudah 

menerima opini audit going concern pada 1 tahun sebelumnya maka 

perusahaan juga akan menerima kembali opini audit going concern pada 

tahun selanjutnya. 

2. Hasil Pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel Disclosure 

tidak berpengaruh terhadap Opini Audit Going Concern Pada Perusahaan 

Sub Industri Hotel, Resort, dan Kapal Pesiar yang terdaftar di Bursa Efek 

tahun 2018-2020. Banyak atau sedikitnya pengungkapan informasi 

(Disclosure) itu tidak menjadi acuan auditor dalam menilai kelangsungan 

usaha suatu perusahaan. Rendahnya tingkat pengungkapan informasi 

bukan berarti perusahaan sedang menutupi keadaan perusahaan yang 

sebenarnya.  

3. Hasil Pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel Likuiditas 

tidak berpengaruh terhadap Opini Audit Going Concern Pada Perusahaan 



 

 
 

Sub Industri Hotel, Resort, dan Kapal Pesiar yang terdaftar di Bursa Efek 

tahun 2018-2020. Auditor memberikan pertimbangan dalam pemberian 

opini audit going concern cenderung dilihat dari kondisi keuangan secara 

keseluruhan, sedangkan current ratio tidak dapat dijadikan sebagai tolak 

ukur dalam menentukan kelangsungan usaha perusahaan. 

4. Hasil Pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa variabel Leverage 

berpengaruh negatif terhadap Opini Audit Going Concern Pada 

Perusahaan Sub Industri Hotel, Resort, dan Kapal Pesiar yang terdaftar di 

Bursa Efek tahun 2018-2020. Hubungan nilai Debt Ratio dengan 

penerimaan opini audit going concern berbanding terbalik, dimana 

semakin besar nilai Debt Ratio perusahaan maka semakin kecil 

kemungkinan perusahaan mendapat opini audit going concern dan berlaku 

sebaliknya. Nilai leverage yang tinggi mengindikasikan kebutuhan 

keuangan perusahaan banyak dipenuhi dengan hutang jangka panjang, 

dimana hal ini akan mendorong auditor untuk mengeluarkan opini audit 

going concern. 

5. Hasil Pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa variabel Financial 

Distress berpengaruh negatif terhadap Opini Audit Going Concern Pada 

Perusahaan Sub Industri Hotel, Resort, dan Kapal Pesiar yang terdaftar di 

Bursa Efek tahun 2018-2020. Hubungan nilai Z-Score dengan penerimaan 

opini audit going concern berbanding terbalik, dimana semakin besar nilai 

Z-Score perusahaan maka semakin kecil kemungkinan perusahaan 

mendapat opini audit going concern dan berlaku sebaliknya. Perusahaan 



 

 
 

yang mengalami financial distress berkemungkinan untuk diberikan opini 

going concern karena perusahaan tidak memiliki arus kas yang cukup 

untuk membayar kewajiban lancarnya atau menjalankan usahanya, 

sehingga perusahaan berkemungkinan diberikan opini audit going concern 

yang semakin besar. 

6. Hasil pengujian hipotesis keenam menujukkan bahwa variabel Opini Audit 

Tahun Sebelumnya, Disclosure, Likuiditas, Leverage, dan  Financial 

Distress  berpengaruh secara simultan Terhadap Opini Audit Going 

Concern Pada Perusahaan Sub Industri Hotel, Resort, dan Kapal Pesiar 

yang terdaftar di Bursa Efek tahun 2018-2020. . Hal ini menunjukkan 

bahwa pertimbangan pemberian opini audit going concern ditinjau dari 

banyak sisi seperti opini audit tahun sebelumnya, Disclosure, Likuiditas, 

Leverage, dan Financial Distress yang saling berkaitan satu sama lain 

sehingga memperkuat seorang auditor memberikan opini audit going 

concernnya. 

5.5 Keterbatasan Penelitian 

Adapun beberapa keterbatasan yang dialami oleh peneliti serta dapat 

menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya diantaranya, sebagai 

berikut: 

1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel penelitian di perusahaan Sub 

Industri Hotel, Resort dan Kapal Pesiar sehingga hasil yang diperoleh 

masih belum mampu menggambarkan perusahaan yang mengalami going 

concern  yang ada di Indonesia.  



 

 
 

2. Periode penelitian hanya menggunakan 3 tahun pengamatan dari 2018  

hingga 2020, karena untuk tahun 2021 perusahaan yang terdaftar di BEI 

secara keseluruhan belum menerbitkan annual report, sehingga hasil yang 

diperoleh kurang menggambarkan kondisi saat ini. 

5.6 Saran 

Berdasarkan hasil dan analisa yang telah dilakukan oleh peneliti, penelitian 

ini masih banyak kekurangan, sehingga banyak yang perlu diperbaiki untuk 

penelitan berikutnya. Adapun saran dari penulis berikut adalah: 

1. Sebaiknya penelitian selanjutnya menggunakan variabel independen 

lainnya yang belum ada dalam penelitian ini, atau mengganti variabel yang 

tidak sigfinikan pada penelitian ini contoh nya Debt Default, Opinion 

Shoping, Auditor Switching dll. 

2. Sebaiknya menggunakan sektor lain didalam Bursa Efek Indonesia seperti 

manufaktur, perbankan dan keuangan, real estate, dan pertambangan 

sehingga dapat melihat trend penerimaan opini audit going concern secara 

luas. 

3. Sebaiknya periode tahun pengamatan lebih diperpanjang sehingga dapat 

melihat kecenderungan trend penerimaan opini audit going concern yang 

diberikan oleh auditor dalam jangka panjang. 
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LAMPIRAN   



 

 

 
 

LAMPIRAN 1 

Item Disclosure 

1. Ikhtisar Laporan Keuangan 

Umum 

2. Pendirian Perusahaan 

3. Penawaran Umum Efek 

4. Struktur Perusahaan, Entitas Anak, dan Entitas bertjuan khusus 

(EBK) 

5. Karyawan,direksi, komisaris, dan komite audit 

6. Penerbitan Laporan Keuangan 

Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan 

7. Pernyataan Terhadap Kepatuhan SAK 

8. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan 

9. Penggunaan Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi Signifikan oleh 

Manajemen 

10. Prinsip-Prinsip Konsolidasi 

11. Kombinasi Bisnis 

12. Kas dan Setara kas 

13. Instrumen Keuangan 

14. Sewa 

15. Persedian 

16. Aset Tetap 

17. Aset Tak Berwujud 

18. Properti Investasi 

19. Penurunan Nilai Aset non Keuangan 

20. Provisi 

21. Pengakuan Pendapatan 

22. Transaksi dan Saldo dalam mata uang asing 

23. Transaksi dengan pihak berelasi 

24. Pajak Penghasilan 

25. Imbalan Kerja 

26. Biaya Pinjaman 

27. Segmen Operasi 

28. Laba (rugi) per saham 

Pengungkapan atas Pos-pos Laporan Keuangan 

29. Piutang Usaha 

30. Piutang Lain-lain 



 

 

 
 

31. Aset Keuangan Lainnya 

32. Khusus Industri Perhotelan 

33. Khusus Industri Real Estat 

34. Tanah untuk Pengembangan 

35. Pajak Dibayar Di muka 

36. Biaya Dibayar Di muka 

37. Aset Tidak Lancar atau Kelompok lepasan yang dimiliki untuk 

Dijual 

38. Piutang Pihak Berelasi Non-Usaha 

39. Investasi Pada Entitas Asosiasi 

40. Utang Usaha  

41. Beban Akrual 

42. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek 

43. Utang Pajak 

44. Bagian Lancar atas Liabilitas Jangka Panjang 

45. Liabilitas Keuangan Lainnya 

46. Utang Pihak Berelasi Non-usaha 

47. Utang Bank dan Lembaga Keuangan Jangka Panjang 

48. Utang Sewa Pembiayaan 

49. Liabilitas imbalan kerja panjang 

50. Modal Saham 

51. Tambahan Modal disetor 

52. Saldo Laba 

53. Pendapatan Komprehensif Lainnya 

54. Kepentingan Non Pengendali 

55. Pendapatan 

56. Beban Pokok Penjualan 

57. Beban Departementalisasi 

58. Beban Usaha 

59. Pendapatan Beban Lainnya 

60. Laba (rugi) per Saham Dasar dan Dilusian 

61. Aset dan Liabilitas dalam Mata Uang Asing  

62. Perubahan Estimasi Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, 

dan Kesalahan Periode Lalu  

63. Nilai Wajar Instrumen Keuangan 

64. Dividen 

65. Perikatan dan Kontinjensi 

66. Manajemen Risiko Keuangan 

67. Pengelolaan Modal 

68. Transaksi Non Kas 



 

 

 
 

69. Informasi Penting Lainnya 

70. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan 

71. Perkembangan Terakhir Standar Akuntansi Keuangan dan 

Peraturan yang Terkait dengan Aktivitas Perusahaan 

72. Reklasifikasi 

73. Hibah Pemerintah 

LAMPIRAN 2 

Tabulasi Data Penelitian 

No 
Kode 

Emiten 
Tahun 

O.A.T.S 

(X1) 

Diclosure 

(X2) 

Likuiditas 

(X3) 

Leverage 

(X4) 

Financial 

Distress 

(X5) 

O.P.G.C 

(Y) 

1 AKKU 

2018 0 0,7 2,70 0,30 1,97 0 

2019 0 0,71 0,75 0,37 -1,99 0 

2020 0 0,71 0,32 0,19 -0,96 1 

2 ARTA 

2018 0 0,7 7,77 0,15 1,96 0 

2019 0 0,73 7,07 0,15 1,97 1 

2020 1 0,75 9,10 0,13 2,06 1 

3 CLAY 

2018 0 0,66 0,67 0,80 -1,01 0 

2019 0 0,68 0,50 0,71 -1,11 0 

2020 0 0,67 0,06 0,82 -3,41 1 

4 DFAM 

2018 0 0,73 1,83 0,77 1,61 0 

2019 0 0,82 1,60 0,88 1,53 0 

2020 0 0,79 1,38 0,73 0,44 0 

5 HOTL 

2018 0 0,66 1,64 0,69 0,92 0 

2019 0 0,63 0,57 0,73 -0,32 0 

2020 0 0,6 0,88 0,75 -0,84 0 

6 IKAI 

2018 1 0,67 0,47 0,41 -0,15 1 

2019 1 0,73 0,79 0,32 -1,58 1 

2020 1 0,73 0,48 0,35 -2,08 1 

7 JIHD 

2018 0 0,77 0,88 0,24 0,90 0 

2019 0 0,75 0,71 0,27 0,51 0 

2020 0 0,81 0,54 0,27 1,19 0 

8 JSPT 

2018 0 0,75 2,01 0,36 1,96 0 

2019 0 0,73 1,75 0,41 1,19 0 

2020 0 0,84 1,78 0,48 0,54 0 

9 MAMI 

2018 0 0,62 1,96 0,35 0,90 0 

2019 0 0,64 2,02 0,23 0,72 0 

2020 0 0,63 1,49 0,27 0,13 1 



 

 

 
 

10 MINA 

2018 0 0,67 16,14 0,02 1,77 0 

2019 0 0,6 16,20 0,03 2,86 0 

2020 0 0,82 8,90 0,04 0,49 0 

11 NASA 

2018 0 0,66 3,59 0,07 0,41 0 

2019 0 0,62 3,54 0,05 0,33 0 

2020 0 0,62 1,31 0,05 0,01 1 

12 PGLI 

2018 0 0,62 2,44 0,26 0,80 0 

2019 0 0,64 2,27 0,29 0,88 1 

2020 1 0,56 1,93 0,33 0,40 0 

13 PNSE 

2018 0 0,78 3,96 0,31 3,17 0 

2019 0 0,74 4,07 0,37 3,71 0 

2020 0 0,75 7,37 0,39 3,80 0 

14 PSKT 

2018 1 0,67 1,29 0,12 -1,61 1 

2019 1 0,67 1,93 0,14 -1,34 1 

2020 1 0,68 0,44 0,15 -2,69 1 

15 RISE 

2018 0 0,84 3,58 0,21 2,78 0 

2019 0 0,82 4,00 0,20 2,80 0 

2020 1 0,88 3,48 0,22 2,48 1 

16 SHID 

2018 0 0,68 2,97 0,37 1,15 0 

2019 0 0,68 3,25 0,37 1,08 0 

2020 0 0,67 2,35 0,38 0,42 0 

17 SOTS 

2018 0 0,71 3,93 0,26 0,97 0 

2019 0 0,66 1,05 0,29 -0,29 0 

2020 0 0,63 0,49 0,33 -1,05 1 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

LAMPIRAN 3 

HASIL OUTPUT SPSS 

Hasil Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Going concern 51 0 1 .31 .469 

Opini Audit t-1 51 0 1 .18 .385 

Disclosure 51 .56 .88 .7035 .07247 

Likuiditas 51 .0558 16.2049 2.985438 3.4675998 

Leverage 51 .0198 .8793 .340992 .2270053 

Financial Distress 51 -3.4123 3.7973 .595623 1.6080481 

Valid N (listwise) 51     

 

 

Hasil Pengujian Hosmer and Lemeshow of Fit Test 

 

Hosmer and Lemeshow Test 
Step Chi-square df Sig. 

1 3.751 8 .879 

 

 

Hasil Pengujian Likelihood 

-2 Log Likelihood awal 

(block number= 0) 
63.449 

-2 Log Likelihood akhir 

(block number= 1) 
35.042 

 

 

Hasil Negelkerke R Square 

Model Summary 

Step 

-2 Log 

likelihood 

Cox & Snell R 

Square Nagelkerke R Square 

1 35.042
a
 .427 .600 

 
 

 



 

 

 
 

 

Hasil Classification Table 
 

Classification Table
a
 

 

Observed 

Predicted 

 Going concern 

Percentage 

Correct 

 Non Going 

Concern 

Going 

Concern 

Step 

1 

Going 

concern 

Non Going 

Concern 

33 2 94.3 

Going Concern 5 11 68.8 

Overall Percentage   86.3 

 

 

 

 

 

Hasil Analisi Regresi Logistik 

Variabels in the Equation 
 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1
a
 Opini Audit t-1 3.287 1.350 5.934 1 .015 26.775 

Disclosure 1.852 6.229 .088 1 .766 6.375 

Likuiditas -.106 .181 .339 1 .560 .900 

Leverage -5.465 2.656 4.234 1 .040 .004 

Financial Distress -1.013 .442 5.253 1 .022 .363 

Constant -.245 4.269 .003 1 .954 .783 

 

 

 

 

Hasil OmnibusTests Of Model Coefficients 

Omnibus Tests of Model Coefficients 
 Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 28.407 5 .000 

Block 28.407 5 .000 

Model 28.407 5 .000 
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