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ABSTRAK 

 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI OPINI AUDIT GOING 

CONCERN PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI 

(STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI YANG 

TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2020-2021) 

 

 

 

OLEH: 

CHELSI NIZARA O.K 

NIM: 12070326514 

 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh reputasi auditor, leverage, pertumbuhan 

perusahaan, kondisi keuangan perusahaan, dan opini audit sebelumnya terhadap 

opini audit going concern pada perusahaan sektor industri yang terdaftar di BEI 

tahun 2020-2021. Jumlah sampel penelitian ini sebanyak 22 perusahaan dengan 

metode penarikan sampel menggunakan metode purposive sampling. Penelitian 

ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui laporan tahunan 

perusahaan. Analisis data menggunakan regresi logistik yang terdiri analisis 

statistik deskriptif, kelayakan model, dan uji hipotesis. Hasil analisis data regresi 

logistik menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan, dan opini audit 

sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap opini audit going concern. 

Sedangkan variabel reputasi auditor, leverage, dan kondisi keuangan 

perusahaan, tidak berpengaruh terhadap terhadap opini audit going concern. 

Secara simultan reputasi auditor, leverage, pertumbuhan perusahaan, kondisi 

keuangan perusahaan, dan opini audit sebelumnya berpengaruh signifikan 

terhadap opini audit going concern. 

 

Kata Kunci : Reputasi Auditor, Leverage, Pertumbuhan Perusahaan, Kondisi 

Keuangan Perusahaan, Opini Audit Sebelumnya, dan Opini Audit 

Going Concern 
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ABSTRACT 

 

FACTORS AFFECTING GOING CONCERN AUDIT OPINION ON 

INDUSTRIAL SECTOR COMPANIES 

(EMPIRE STUDY ON INDUSTRIAL SECTOR COMPANIES LISTED ON 

IDX 2020-2021) 

 

 

BY: 

CHELSI NIZARA O.K 

NIM: 12070326514 

 

This study is a quantitative study that aims to determine how the influence of 

auditor reputation, leverage, company growth, company financial condition, and 

previous audit opinion on going concern audit opinion on industrial sector 

companies listed on the IDX in 2020-2021. The number of samples in this study 

were 22 companies with the sampling method using the purposive sampling 

method. This study uses secondary data obtained through the company's annual 

report. Data analysis used logistic regression consisting of descriptive statistical 

analysis, model feasibility, and hypothesis testing. The results of logistic 

regression data analysis show that the company's growth, and previous audit 

opinions have a significant effect on going concern audit opinions. While the 

variables of auditor reputation, leverage, and company's financial condition, have 

no effect on going concern audit opinion. Simultaneously auditor reputation, 

leverage, company growth, company financial condition, and previous audit 

opinion have a significant effect on going concern audit opinion. 

  

Keyword: Auditor Reputation, Leverage, Company Growth, Company Financial 

Condition, Previous Audit Opinion, and Going Concern Audit Opinion 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kelangsungan hidup perusahaan merupakan hal yang penting bagi pihak-

pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan terutama investor. Keberadaan 

entitas bisnis dalam jangka panjang bertujuan untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup (going concern) perusahaan. Kondisi dan peristiwa yang 

dialami oleh suatu perusahaan dapat memberikan indikasi kelangsungan usaha 

(going concern) perusahaan, seperti kerugian operasi yang signifikan dan 

berlangsung secara terus menerus sehingga menimbulkan keraguan atas 

kelangsungan hidup perusahaan (Foroghi, 2012 dalam Krissindiastuti dan 

Rasmini 2016). Auditor dapat memberikan opini audit going concern jika ada 

keraguan suatu entitas dalam menjalankan usahanya. 

Opini audit laporan audit merupakan suatu sarana bagi auditor dalam 

berkomunikasi dengan lingkungannya. Opini audit adalah pernyataan auditor 

terhadap kewajaran laporan keuangan perusahaan dari entitas yang telah diaudit. 

Kewajaran ini menyangkut materialitas, posisi keuangan, dan arus kas. Opini 

audit diberikan oleh auditor melalui beberapa tahap audit sehingga auditor dapat 

memberikan kesimpulan terkait dengan opini yang harus diberikan atas 

laporan. Keuangan yang diauditnya. Auditor dapat memilih tipe pendapat yang 

akan dinyatakan atas laporan keuangan auditan.  

Opini audit going concern sangat penting karena opini audit going concern 

sangat berguna bagi para pemakai laporan keuangan untuk membuat keputusan 
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investasi yang tepat dalam berinvestasi, karena ketika seorang investor akan 

melakukan investasi, investor perlu memahami kondisi keuangan perusahaan, 

terutama menyangkut tentang kelangsungan hidup perusahaan tersebut.  

Hal ini membuat auditor mempunyai tanggung jawab yang besar untuk 

mengeluarkan opini audit going concern yang konsisten dengan keadaan yang 

sesungguhnya. Pemberian status going concern bukanlah suatu tugas yang mudah 

karena berkaitan erat dengan reputasi auditor. Penghakiman terhadap akuntan 

publik sering dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah dengan melihat 

kondisi bangkrut tidaknya perusahaan yang diaudit. Jenis opini audit ada lima 

yang diberikan oleh auditor, yaitu opini wajar tanpa pengecualian, opini wajar 

tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas, opini wajar dengan pengecualian, 

opini tidak wajar, dan opini tidak memberikan pendapat (Harris & Merianto, 

2015). 

Besarnya dampak yang akan ditimbulkan dari dikeluarkannya opini audit 

going concern menjadikan hal tersebut harus lebih diperhatikan secara teliti, baik 

oleh pihak manajemen perusahaan, investor dan calon investor, maupun oleh 

pihak auditor sendiri. Kerugian yang fatal akan timbul bagi ketiga pihak apabila 

sampai terjadi kesalahan dalam pemberian opini audit going concern (opinion 

failrules). Opinion failrules tersebut dapat terjadi dikarenakan tidak tersedianya 

prosedur penetapan status going concern yang terstruktur. Sulitnya proses 

penilaian masalah eksistensi dan kontinuitas bisnis sebuah perusahaan hanya 

dapat terselesaikan oleh auditor yang benar-benar memiliki kapabilitas dan 

pengalaman yang memadai. 
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Menurut Purba, (2016:33) “kelangsungan usaha (going concern) entitas 

bisnis dipengaruhi oleh dua kendala yaitu kendala eksternal dan kendala internal. 

Kendala eksternal dapat berupa kendala diluar perusahaan seperti kondisi 

moneter, sosial, politik dan lain-lain. Sedangkan kendala internal adalah kendala 

di dalam perusahaan itu sendiri,seperti kondisi keuangan, pengendalian internal 

dan lain-lain”. 

Menurut Junaidi & Nurdiono (2016:31) “Faktor-faktor yang 

mempengaruhi pemberian opini audit going concern adalah faktor keuangan 

perusahaan seperti nilai aset, hutang, modal dan lain-lain kemudian faktor non 

keuangan dapat berupa lingkungan perusahaan, pengendalian, auditor dan lain 

sebagainya” 

Reputasi auditor merupakan seberapa besarnya kantor akuntan tersebut. 

Auditor yang memiliki reputasi dan nama besar dapat menyediakan kualitas audit 

yang lebih baik, termasuk dalam mengungkapkan masalah going concern. 

Sehingga semakin baiknya sebuah kantor akuntan publik, maka akuntan tersebut 

cenderung akan memberikan pendapat mengenai going concern sebuah 

perusahaan. Adapun  kasus bangkrutnya entitas karena kegagalan auditor dalam 

menilai kemampuan perusahaan atas kelangsungan usahanya, untuk itu perlunya 

kualitas auditor yang baik agar dapat mengeluarkan opini audit yang tepat. 

ISA 570 menyatakan bahwa “Tanggung jawab auditor dalam audit atas 

laporan keuangan berkenaan dengan penggunaan asumsi “kesinambungan usaha” 

dan penilaian manajemen mengenai kemampuan entitas untuk melanjutkan 

usahaanya sebagai usaha berkesinambungan” 
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Menurut Arum, (2018:169) “Kesanksian besar tentang kelangsungan 

hidup berkaitan dengan ketidakmampuan perusahaan klien untuk memenuhi 

kewajibannya yang akan segera jatuh tempo, karena klien tidak memiliki aset 

yang tidak digunakan dalam proses kegiatan normal perusahaan dalam jumlah 

cukup untuk membayar utang. Informasi lain adalah terjadinya restrukkturisasi 

utang, adanya tekanan dari pihak luar atas operasi perusahaan. Apabila auditor 

yakin bahwa terdapat kesanksian besar tentang kemampuan klien dalam 

mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam satu periode akuntansi maka 

sebaiknya audior melakukan langkah-langkah berikut: 

1. Dapatkan informasi tentang rencana manajemen yang ditujukan untuk 

mengurangi pengaruh dari kondisi atau kejadian tersebut 

2. Tentukan kemungkinana rencana tersebut akan dapat diterapkan secara 

efektif 

3. Melakukan evaluasi rencana manajemen mengenai signifikan kondisi atau 

kejadian dan faktor-faktor yang bisa mengurangi kesanksian tersebut. 

Leverage merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban hutangnya. Rasio leverage diukur dengan 

menggunakan debt ratio, yaitu dengan membandingkan total hutang dengan total 

aktiva. Leverage berhubungan negatif dengan pemberian opini audit going 

concern, semakin besar debt ratio suatu perusahaan, maka hutang yang dimiliki 

suatu perusahaan akan semakin besar, sehingga risiko kegagalan suatu perusahaan 

dalam membayar kewajiban atau hutangnya semakin tinggi (Svanberg & Ohman, 
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2014; Moalla, 2017). Hal ini menyebabkan perusahaan lebih berpeluang 

mendapatkan opini audit going concern serta akan menjadi pertimbangan. 

Pertumbuhan perusahaan dapat dilihat dari rasio pertumbuhan laba yang 

positif. Perusahaan yang mempunyai  rasio pertumbuhan laba yang positif 

cenderung memiliki potensi untuk mendapatkan opini yang baik lebih besar. 

Pertumbuhan laba menunjukkan kemampuan perusahaan untuk dapat bertahan 

dalam kondisi persaingan.    

Kondisi keuangan perusahaan menggambarkan tingkat kesehatan 

perusahaan sesungguhnya. Semakin kondisi perusahaan terganggu atau 

memburuk maka akan semakin besar perusahaan tersebut membutuhkan opini 

audit going concern. Sebaliknya pada perusahaan yang tidak pernah mengalami 

kesulitan keuangan auditor tidak pernah mengeluarkan opini audit going concern. 

Wulandari (2014:154) menyatakan bahwa “apabila pada tahun sebelumnya 

auditor telah mengeluarkan opini audit dengan paragraf going concern, 

kemungkinan auditor untuk mengeluarkan opini audit dengan paragraf going 

concern pada tahun berikutnya akan semakin besar”. 

Adapun perusahaan-perusahaan yang mengalami delisting dari BEI 

dengan alasan yaitu tidak memiliki going concern dan menyebabkan perusahaan 

tersebut tidak bertahan dan mengalami kebangkrutan. Fenomena tersebut 

diperkuat dengan data yang dikeluarkan oleh Sahammu. Daftar emiten/ 

perusahaan publik/ perusahaan terbuka/ perusahaan Tbk atau saham delisting 

2020 (dikeluarkan) dari Bursa Efek Indonesia adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 

Perusahaan Delisting 2020 Menurut BEI 

No Kode 

saham 

Nama Perusahaan  Tanggal IPO Tanggal 

Delisting 

1 BORN Borneo Lumbung Energi 
& Metal Tbk 

26 Nov 2010 20 Jan 2020 

2 ITTG Leo Investments Tbk 26 Nov 2001 23 Jan 2020 

3 APOL Arpeni Pratama Ocean 
Line Tbk 

22 Juni 2005 06 Apr 2020 

4 SCBD Danayasa Arthatama Tbk 19 Apr 2002 20 Apr 2020 

5 CKRA Cakra Mineral Tbk. 19 Mei 1999 28 Ags 2020 

6 GREN Evergreen Invesco Tbk 09 Jul 2010 23 Nov 2020 

(sumber: www.sahamu.com) 

JAKARTA. PT Jakarta Kyoei Steel Works Tbk (JKSW) mencatatkan 

kinerja yang buruk pada semester I tahun ini. Data yang dirilis perseroan di 

Keterbukaan Informasi BEI menunjukkan, kerugian yang harus ditanggung JKSW 

membengkak menjadi Rp 11,971 miliar. Angka tersebut melonjak 351,56% dari 

kerugian yang harus ditanggung perusahaan tahun sebelumnya sebesar Rp 2,651 

miliar. Salah satu penyebab kerugian JKSW adalah penurunan tingkat pendapatan 

usaha sebesar 71,59%. Asal tahu saja, JKSW hanya mampu membukukan 

pendapatan sebesar Rp 40,359 miliar pada semester I 2012. Jauh lebih kecil 

dibandingkan perolehan pendapatan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 

142,107 miliar. Kondisi itu juga menyebabkan kenaikan pada rugi bersih per 

saham dari sebelumnya Rp 17 menjadi Rp 90,25 (www.investasi.kontan.co.id). 

Fenomena yang terjadi yaitu Jakarta Kyoei Steel Works Tbk yang 

diumumkan potensi delisting pada 14 Maret 2020 . Perusahaan menerima Opini 

Audit Going Concern selama tahun 2012-2019 dan mengalami kerugian selama 8 

tahun berturut-turut yang menyebabkan jumlah ekuitas mengalami penurunan. 

Perusahaan manufaktur lainnya yang berpotensi delisting yaitu: Kertas Basuki 
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Rachmat Indonesia Tbk, Panasia Indo Resources Tbk, Inti Agri Resources Tbk, 

dan Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. 

Kelangsungan usaha yang menjadi penilaian bagi shareholder dalam 

mempertimbangkan keputusan penanaman modalnya. Laporan auditor yang 

berhubungan dengan going concern memberikan peringatan awal (early warning) 

guna menghindari kesalahan dalam pembuatan keputusan. Penggunaan jasa pihak 

independen (auditor) menjadi penting karena dapat memberikan assurance atas 

keandalan Laporan Keuangan yang disajikan manajemen (Dhinar & Yanti, 2021). 

Fenomena di atas menunjukkan pentingnya mengkaji kembali faktor-

faktor yang berpengaruh terhadap pemberian opini audit going concern oleh 

auditor. Perusahaan-perusahaan yang mendapatkan opini audit going concern 

tentu karena adanya masalah dalam prospek keberlanjutan usahanya di masa 

depan. Prospek keberlanjutan usaha dapat terproyeksi melalui kinerja 

keuangannya, baik dari tingkat pertumbuhan perusahaaan, kondisi keuangan 

maupun leverage. Prospek keberlanjutan usaha pun dapat dilihat dari usaha apa 

yang telah dilakukan perusahaan untuk membuat keberlanjutan usahanya lebih 

baik di masa yang akan datang, seperti melakukan ekspansi dan diversifikasi 

melalui kombinasi bisnis baik akuisisi, merger maupun joint venture. Akuisisi 

akan meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan sehingga akan 

meningkatkan presentase profitabilitas perusahaan tersebut. Hal ini terjadi karena 

perusahaan memiliki sumber daya perusahaan yang lebih banyak untuk 

memaksimalkan kegiatan operasionalnya. Namun, tentu terdapat beberapa risiko 

yang harus dikendalikan oleh perusahaan sehingga tidak mengganggu kinerja 
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keuangan secara signifikan. Terdapat banyak risiko yang harus dihadapi 

perusahaan, salahsatunya risiko investasi. Risiko investasi dapat terlihat dari 

tingkat leverage/solvabilitas maupun dari standar defiasi investasi tersebut. 

Semakin baik kinerja perusahaan dan manajemennya terhadap risiko yang 

muncul, maka semakin rendah kemungkinan perusahaan tersebut mendapatkan 

opini audit going concern. 

Penelitian ini akan menguji tentang pengaruh reputasi auditor, leverage, 

pertumbuhan perusahaan, kondisi keuangan perusahaan, dan opini audit tahun 

sebelumnya terhadap opini audit going concern oleh auditor. Penelitian ini 

ditujukan untuk melakukan pengujian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi opini audit going concern pada Perusahaan sektor industri 

yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021.  

Guntur  dan Victoria (2021) meneliti tentang faktor yang mempengaruhi 

opini audit going concern pada perusahaan manufaktur. Hasil dari penelitian ini 

adalah   Hasil penelitian menunjukan bahwa hanya variabel solvabilitas yang 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap opini audit going concern. Faktor lain 

yaitu variabel profitabilitas, likuiditas, pertumbuhan perusahaan, tidak 

berpengaruh signifikan terhadap opini audit going concern. Dari hasil penelitian 

ini diharapkan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

dapat menekan tingkat solvabilitas sehingga perusahaan tidak mendapatkan opini 

audit going concern. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan M.Sayyid (2019) meneliti 

tentang Pengaruh ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, kondisi keuangan 
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perusahaan, dan opini audit tahun sebelumnya dan opini audit going concern. 

Analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah teknik analisis 

regresi dengan variabel Dummy. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif 

terhadap opini audit going concern secara parsial.   

Adapun penelitian yang di lakukan oleh Nugroho, Siti, dan Lawe (2018) 

meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi opini going concern hasil 

penelitian ini adalah  Hasil Financial Distress berpengaruh negatif pada opini 

audit going concern, leverage berpengaruh negatif terhadap opini audit going 

concern, sedangkan profitabilitas, likuiditas dan ukuran perusahaan  tidak 

berpengaruh signifikan terhadap opini audit going concern. 

Berdasarkan uraian diatas, serta adanya ketidaksamaan hasil penelitian, 

maka peneliti ingin melakukan penelitian kembali guna memastikan apakah 

pengaruh reputasi auditor, leverage, pertumbuhan Perusahaan, kondisi keuangan 

perusahaan, dan opini audit tahun sebelumnya memiliki pengaruh terhadap opini 

audit going concern. Penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian 

sebelumnya. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya, yaitu penambahan variable, perbedaan objek pengamatan serta 

perbedaan waktu pengamatan. 

Dari ulasan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan riset yang berjudul 

“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Opini Going Concern Pada 

Perusahaan Sektor Industri Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia 

(BEI) 2020-2021”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang, tujuan penelitian yaitu meneliti 

faktor yang mempengaruhi opini audit going concern, diantaranya ukuran 

perusahaan, pertumbuhan perusahaan, kondisi keuangan perusahaan, dan opini 

audit tahun sebelumnya memiliki pengaruh terhadap opini audit going concern. 

Maka adapun rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah reputasi auditor berpengaruh terhadap opini audit going concern 

pada perusahaan sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2020-2021? 

2. Apakah leverage berpengaruh terhadap opini audit going concern pada 

perusahaan sektor industri terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-

2021? 

3. Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap opini audit going 

concern pada perusahaan sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2020-2021? 

4. Apakah kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap opini audit 

going concern pada perusahaan sektor industri yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2020-2021? 

5. Apakah opini audit tahun sebelumnya berpengaruh terhadap opini audit 

going concern pada perusahaan sektor industri yang terdaftar di bursa efek 

Indonesia periode 2020-2021? 
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6. Apakah reputasi auditor, leverage, pertumbuhan Perusahaan, kondisi 

keuangan perusahaan, dan opini audit tahun sebelumnya berpengaruh 

secara simultan terhadap opini going concern pada perusahaan sektor 

industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2021? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang disajikan, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetaui apakah reputasi auditor berpengaruh terhadap opini audit 

going concern pada perusahaan sektor industri yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2020-2021. 

2. Untuk mengetaui apakah Leverage berpengaruh terhadap opini audit going 

concern pada perusahaan sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2020-2021. 

3. Untuk mengetahui apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap 

opini audit going concern pada perusahaan sektor industri yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2020-2021. 

4. Untuk mengetahui apakah kondisi keuangan perusahaan berpengaruh 

terhadap opini audit going concern pada perusahaan sektor industri yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2021. 

5. Untuk mengetahui apakah opini audit tahun sebelumnya berpengaruh 

terhadap opini audit going concern pada perusahaan sektor industri yang 

terdaftar di bursa efek indonesia periode 2020-2021? 
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6. Untuk mengetahui apakah reputasi auditor, leverage, pertumbuhan 

Perusahaan, kondisi keuangan perusahaan, dan opini audit tahun 

sebelumnya perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap opini going 

concern pada perusahaan sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2020-2021. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Berdasarkan hasil dari tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharpkan 

dapat memberikan beberapa kegunaan dan manfaat, yaitu: 

1. Bagi Mahasiswa 

Sebagai Literatur untuk memperluas wawasan mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi opini audit going concern. 

2. Bagi Auditor 

Sebagai tambahan pengetahuan mengenai faktor-faktor apa saja yang 

dapat mempengaruhi opini audit going concern. Sehingga, dapat 

menjalankan Tanggungjawab profesi sebagaimana yang diharapkan untuk 

menghasilkan pelaporan hasil audit yang berkualitas. 

3. Bagi Kantor Akuntan Publik 

Sebagai dasar untuk mengingatkan auditor mengenai opini audit going 

concern agar mampu menjaga profesionalitas dan Independensi demi 

menghasilkan laporan audit yang berkualitas. 

4. Bagi Pemakai Laporan Keuangan 

Sebagai penunjang dalam pengambilan keputusan yang berkualitas, 

dengan mengetahui faktor yang mempengaruhi opini audit going concern. 
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Maka dapat dilihat laporan yang dihasilkan auditor sebagai dasar 

pengambilan keputusan berkualitas atau tidak. 

5. Bagi Peneliti Lainnya 

Sebagai riset pendukung atau tambahan untuk melakukan riset selanjutnya 

dan pembanding dengan riset yang telah dilakukan Sehingga, dapat 

melakukan perbaikan dimasa mendatang. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun atas 5 (Lima) bab agar mempunyai suatu susunan 

yang sistematis yang dapat memudahkan untuk mengetahui dan memahami 

hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lain sebagai suatu rangkaian 

yang konsisten. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penulisan dan manfaat yang akan dicapai melaluipenelitian 

ini dan uraian sitematika penulisan dari   penelitian. 

BAB II : TELAAH PUSTAKA 

Bab ini membahas tentang Landasan Teori yang digunakan 

peneliti sebagai acuan dalam menganalisis penelitian dan telaah 

literatur yang digunakan sebagai pengembangan Hipotesis. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang populasi dan sampel, data dan 

sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional 

variabel serta metode analisis data. 
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BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dan pembahasan analisis data berisikan mengenai uji 

statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. 

BAB V : PENUTUP 

Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran atas hasil dari 

penelitian. 
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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Agensi 

Teori agensi merupakan suatu bentuk konsep yang timbul antara dua pihak 

yakni agen dan prinsipal. Prinsipal adalah pihak yang memiliki perusahaan dalam 

hal ini investor dan agen yang dipercayai oleh prinsipal dan melakukan tanggung 

jawab yang bertindak untuk kepentingan prinsipal. 

Agen sebagai orang atau pihak yang diberi tanggung jawab menjalankan 

kegiatan operasi bisnis lebih memiliki banyak informasi dibandingkan prinsipal 

oleh karena itu muncul masalah keagenan. Pada situasi seperti ini baik prinsipal 

dan agen sebagai pihak yang akan mengoptimalkan utilitasnya masing-masing. 

Berkaitan dengan opini audit going concern dengan teori agensi yakni agen 

sebagai pihak yang diberikan tanggung jawab menjalankan perusahaan memiliki 

banyak informasi dibandingkan dengan prinsipal. Untuk mengatasi hal itu 

prinsipal menunjuk auditor sebagai pihak yang tidak berpihak (independen) untuk 

melakukan tugas pengauditan dan melakukan monitoring. Berkaitan dengan tugas 

pengauditan auditor memperoleh informasi yang diperoleh dalam laporan 

financial auditor dapat menerbitkan suatu opini sesuai dengan kondisi keuangan 

perusahaan dan auditor dapat menilai keberlangsungan usaha. Apabila tidak 

ditemukan ketidakpastian yang material yang menimbulkan keraguan signifikan 

untuk mempertahankan kelangsungan usaha maka auditor menerbitkan opini audit 

non going concern (Luluh, akhmad, Dewi, 2021). 
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2.1.2 Audit 

Menurut Mulyadi (2014:19) opini audit yaitu Opini atau pendapat yang 

diberikan oleh auditor tentang kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan 

tempat auditor melaksanakan audit. Menurut Standar Profesional Akuntan (PSA 

29), opini audit terdiri atas 5 jenis yakni: 

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) 

Adalah suatu pendapat yang diberikan pada saat audit sudah dilaksanakan 

sesuai dengan Standar Auditing (SPAP), auditor tersebut tidak 

menemukan adanya kesalahan material secara keseluruhan laporan 

keuangan atau juga tidak terdapat penyimpangan dari adanya prinsip 

akuntansi yang berlaku (SAK). 

2. Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan 

(Modified Unqualified Opinion) 

Adalah suatu pendapat yang diberikan pada saat suatu keadaan tertentu 

yang tidak berpengaruh secara langsung terhadap adanya pendapat wajar. 

3. Opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion) 

Adalah suatu pendapat yang diberikan pada saat laporan keuangan 

dikatakan wajar didalam hal yang material, namun tetapi terdapat sesuatu 

penyimpangan atau juga kurang lengkap pada pos tertentu, sehingga harus 

dilakukan pengecualian. 

4. Opini Tidak Wajar (Adverse Opinion) 

Adalah suatu pendapat yang diberikan pada saat laporan secara 

keseluruhan itu bisa terjadi jika auditor harus memberi tambahan suatu 
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paragraf untuk dapat menjelaskan ketidakwajaran atas suatu laporan 

keuangan, yang  disertai dengan dampak dari akibat adanya 

ketidakwajaran tersebut, pada suatu laporan auditnya. 

5. Opini Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer of Opinion) 

Adalah suatu pendapat yang diberikan pada saat ruang lingkup 

pemeriksaan yang dibatasi, sehingga auditor tidak melaksanakan suatu 

pemeriksaan sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan oleh IAI. 

Pembuatan laporannya auditor tersebut harus memberi penjelasan 

mengenai pembatasan ruang lingkup oleh klien yang mengakibatkan 

auditor tersebut tidak memberi pendapat. 

2.1.3 Opini Audit Going Concern 

Opini audit going concern adalah opini audit modifikasi yang dalam 

pertimbangan auditor terdapat ketidakmampuan atau ketidakpastian signifikan 

atas kelangsungan hidup perusahaan dalam menjalankan operasinya (Suriani dan 

Linda, 2014). 

Opini audit going concern merupakan opini yang dikeluarkan oleh auditor 

untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan 

hidupnya. Laporan audit dengan modifikasi mengenai going concern merupakan 

suatu indikasi bahwa dalam penilaian auditor terdapat risiko bahwa perusahaan 

tidak dapat bertahan dalam bisnis. Dari sudut pandang auditor, keputusan tersebut 

melibatkan beberapa tahap analisis. Auditor harus mempertimbangkan hasil dari 

operasi, kondisi ekonomi yang mempengaruhi perusahaan, kemampuan 
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membayar hutang, dan kebutuhan liquidasi dimasa yang akan datang (Yashinta, 

2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 

Pedoman Pernyataan Pendapat Opini Going Concern 

Sumber: (Ikatan Akuntan Indonesia, 2011: SA seksi 341 Paragraf 19) 

 

2.1.4 Reputasi Auditor 

Reputasi auditor adalah auditor yang mempunyai nama baik serta dapat 
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auditor atas nama besar yang dimiliki auditor tersebut. Reputasi auditor 

diproksikan dengan menggunakan ukuran KAP. Ukuran KAP ini dibedakan 

menjadi dua, yaitu KAP big four diberi Kode 1 dan KAP nonbig four diberi kode 

0. Adapun KAP big four di Indonesia adalah sebagai berikut: 

1. PricewaterhouseCoopers dengan partnernya di Indonesia Haryanto Sahari 

dan Rekan. 

2. Deloitte Touche Tohmatsu dengan partnernya di Indonesia Osman Bing 

Satrio dan Rekan. 

3. KPMG International dengan partnernya di Indonesia Siddharta dan 

Widjaja. 

4. Ernst and Young dengan partnernya di Indonesia Purwantono, Sarwoko, 

dan Sandjaja. 

Auditor yang memiliki reputasi dan nama besar dapat menyediakan 

kualitas audit yang lebih baik, termasuk dalam mengungkapkan masalah going 

concern (Suriani dan Linda, 2014). 

2.1.5 Leverage 

Untuk mengukur sejauh mana pendanaan perusahaan dibiayai dengan 

utang salah satunya dapat dilihat melalui debt to equity ratio (Rahman dan 

Siregar, 2012). Leverage diukur dengan menggunakan debt to equity ratio yaitu 

membandingkan antara total kewajiban dengan total aset. Leverage diukur dengan 

menggunakan debt to equity ratio yaitu membandingkan antara total kewajiban 

dengan total aset. Rasio ini mengukur tingkat persentase utang perusahaan 

terhadap total aset yang dimiliki atau seberapa besar tingkat persentase total aset 
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dibiayai dengan utang. Semakin besar tingkat rasio leverage menyebabkan 

timbulnya keraguan akan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan 

kelangsungan usahanya di masa depan karena sebagian besar dana yang diperoleh 

oleh perusahaan akan digunakan untuk membiayai utang dan dana untuk 

beroperasi akan semakin berkurang (Kaihatu dan Christine, 2016). Rasio ini 

dihitung sebagai berikut: 

     
                

             
 

2.1.6 Pertumbuhan Perusahaan 

Pertumbuhan perusahaan adalah sebuah skala untuk mengukur seberapa 

baik perusahaan mempertahankan posisi ekonominya, baik dalam industrinya 

maupun dalam kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Pertumbuhan perusahaan 

merupakan perkembangan perusahaan yang dapat diukur dengan tingkat 

pertumbuhan total aktiva maupun dengan tingkat pertumbuhan penjualan. 

Menurut Suriani dan Linda (2014) Pertumbuhan perusahaan diukur dengan rumus 

sebagai berikut: 

                       
                 ( )                   (   )

                 (   )
 

Keterangan : 

Penjualan Bersiht = Penjualan bersih tahun sekarang 

Penjualan Bersiht-1 = Penjualan bersih tahun lalu 

Semakin tinggi rasio pertumbuhan penjualan auditee, akan semakin kecil 

kemungkinan auditor untuk menerbitkan opini audit going concern. 
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2.1.7 Kondisi Keuangan Perusahaan 

Kondisi keuangan perusahaan adalah keadaan atas keuangan perusahaan 

selama periode waktu tertentu. Kondisi keuangan perusahaan menggambarkan 

kinerja sebuah perusahaan. Kondisi keuangan perusahaan menggambarkan tingkat 

kesehatan perusahaan sesungguhnya. Semakin kondisi perusahaan terganggu atau 

memburuk maka akan semakin besar perusahaan tersebut membutuhkan opini 

audit going concern. Sebaliknya pada perusahaan yang tidak pernah mengalami 

kesulitan keuangan auditor tidak pernah mengeluarkan opini audit going concern 

(Suriani dan Linda, 2014). 

2.1.8 Opini Audit Tahun Sebelumnya 

Opini audit sebelumnya didefinisikan sebagai opini audit yang diterima 

oleh auditee pada tahun sebelumnya. Opini audit going concern tahun sebelumya 

ini akan menjadi faktor pertimbangan penting auditor untuk mengeluarkan 

kembali opini audit going concern pada tahun berikutnya. Perusahaan yang telah 

mendapatkan opini audit going concern pada tahun sebelumnya akan mengalami 

kesulitan. Hal ini disebabkan karena opini yang didapatkan oleh perusahaan 

membuat para investor menjadi ragu untuk menanamkan dananya. Sehingga 

keadaan sulit yang terjadi pada tahun sebelumnya tidak dapat diatasi dan berakibat 

pada memburuknya keadaaan perusahaan dan kemungkinan perusahaan menerima 

opini audit going concern lagi akan semakin besar (Arisandy, 2015). 

2.1.9 Menurut Pandangan Islam 

Seorang auditor harus memiliki sikap yang jujur dan bertanggung jawab. 

Dan dalam memberikan opini audit harus jujur dan sesuai dengan  bukti-bukti 
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yang ada. Tanpa ada manipulasi dan kecurangan. Adapun firman Allah dalam 

surah Al-Infitar ayat 10-12: 

َََّّوِان َّ ٠١َّ-َعَلْيُكْمََّلٰحفِِظْيَنَۙ  

     َّ ٠٠َّ-ِكَراًماََّكاتِِبْيَنَۙ  

٠١َّ-َيْعلَُمْوَنََّماََّتْفَعلُْوَنَّ  

Artinya : Dan sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang 

mengawasi (pekerjaanmu), yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat 

(amal perbuatanmu), mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S 

Al-Infitar Ayat 10-12) 

Dari isi kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa Allah mengetahui 

setiap perbuatan yang di lakukan oleh seseorang. Demikian pula seorang auditor 

yang bertugas mengeluarkan opini audit dalam mengaudit sebuah entitas tersebut 

tanpa ada manipulasi atau sesuatu yang merugikan. 

Harahap, Sofyan S dalam Nia Romadaniati Maramis (2013) menyatakan 

Kode Etik Akuntan/ Auditor merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

syariah islam. Dalam sistem nilai Islam syarat ini ditempatkan sebagai landasan 

semua nilai dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam setiap legislasi 

dalam masyarakat dan negara Islam. Namun disamping dasar syariat ini landasan 

moral juga bisa diambil dari hasil pemikiran manusia pada keyakinan Islam, 

Beberapa landasan Kode Etik Akuntan/ Auditor Muslim ini adalah:  

1. Integritas : Islam menempatkan integritas sebagai nilai tertinggi yang 

memandu seluruh perilakunya. Islam juga menilai perlunya kemampuan, 

kompetensi dan kualifikasi tertentu untuk melaksanakan suatu kewajiban; 



 

 

 

 

23 

2. Keikhlasan : Landasan ini berarti bahwa Akuntan/ Auditor harus mencari 

keridhaan Allah dalam melaksanakan pekerjaannya bukan mencari nama, 

pura-pura, hipokrit dan sebagai bentuk kepalsuan lainnya. Menjadi 

ikhlasberarti Akuntan/ Auditor tidak perlu tunduk pada pengaruh atau 

tekanan luar tetapi harus berdasarkan komitmen agama, ibadah dalam 

melaksanakan fungsi profesinya. Tugas profesi harus bisa dikonversi 

menjadi tugas ibadah;  

3. Ketakwaan : Takwa merupakan sikap ketakutan kepada Allah baik dalam 

keadaan tersembunyi maupun terang-terangan sebagai salah satu cara 

untuk melindungi seseorang dari akibat negatif dari perilaku yang 

bertentangan dari syariah khususnya dalam hal yang berkitan dengan 

perilaku terhadap penggunaan kekayan atau transaksi yang cenderung 

pada kezaliman dan dalam hal yang tidak sesuai dengan syariah;  

4. Kebenaran dan Bekerja Secara Sempurna : Akuntan/ Auditor tidak harus 

membatasi dirinya hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan profesi dan 

jabatannya tetapi juga harus berjuang untuk mencari dan menegakkan 

kebenaran dan kesempurnaan tugas profesinya dengan melaksanakan 

semua tugas yang dibebankan kepadanya dengan sebaik-baik dan 

sesempurna mungkin. Hal ini tidak akan bisa direalisir terkecuali melalui 

kualifikasi akademik, pengalaman praktik, dan pemahaman serta 

pengalaman keagamaan yang diramu dalam pelaksanaan tugas profesinya. 

Hal ini ditegaskan dalam firman Allah dalam Surat An Nahl ayat 90 : 
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“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berbuat adil dan berbuat 

kebajikan”, dan dalam Surat Al Baqarah ayat 195 : “Dan berbuat baiklah, 

karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”; 

5. Takut kepada Allah dalam setiap Hal : Seorang muslim meyakini bahwa 

Allah selalu melihat dan menyaksikan semua tingkah laku hamba-Nya dan 

selalu menyadari dan mempertimbangkan setiap tingkah laku yang tidak 

disukai Allah. Ini berarti sorang Akuntan/ Auditor harus berperilaku takut 

kepada Allah tanpa harus menunggu dan mempertimbangkan apakah 

orang lain atau atasannya setuju atau menyukainnya. Sikap ini merupakan 

sensor diri sehingga ia mampu bertahan terus menerus dari godaan yang 

berasal dari pekerjaan profesinya.   

6. Manusia bertanggungjawab dihadapan Allah : Akuntan/ Auditor   

a. Demikian Kode Etik Akuntan/ Auditor Muslim, dimana 

pertanggungjawaban tidak semata kepada publik, profesi, atasan, dan 

dirinya sendiri tetapi juga pada Allah. Dalam Islam, fungsi Auditing 

ini disebut "tabayyun" sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah Al-

Hujurat ayat 6 yang berbunyi: 

َّال َّ َها اَيُّ َّٰيٰٓ ََّقْوًماٌۢ َُّتِصْيُبْوا َّاَْن ا ُنْوٰٓ ََّفَتَبي  َِّبَنَبٍا ََّفاِسق ٌۢ ََّجۤاَءُكْم َِّاْن ا َّٰاَمُنْوٰٓ ِذْيَن

 ِبَجَهاَلٍةََّفُتْصِبُحْواََّعٰلىََّماََّفَعْلُتْمَّٰنِدِمْينََّ

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

fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu 

tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui 
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keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”. 

(QS. Al-Hujurat:6) 

Didalam keterbatasan ilmu yang dimiliki, ahlul ilmi atau orang yang 

berilmulah yang dijadikan referensi orang awam untuk bertanya ketika ia sulit 

menemukan dan memahami sesuatu yang kurang dipahami, hal ini juga berlaku 

bagi investor atau pihak-pihak yang kurang memiliki kemampuan atau 

pengetahuan tentang audit disinilah kita bisa bertaqlid kepada auditor yang 

kompeten. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan Dhinar dan Yanti (2021) meneliti tentang 

pengaruh kondisi keuangan,opini audit sebelumnya dan opinion shopping 

terhadap opini audit going concern. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

kuantitatif.. Model Regresi Logistik dijadikan alat untuk menganalisis data, 

sedangkan untuk pengolahan data menggunakan aplikasi IBM SPSS 26. Hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa Kondisi Keuangan secara parsial berpengaruh 

negatif dan signifikan, Opini Audit Tahun Sebelumnya secara parsial berpengaruh 

positif dan signifikan, sedangkan Opinion Shopping secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Opini Audit Going Concern, namun secara 

simultan Kondisi Keuangan, Opini Audit Tahun Sebelumnya, dan Opinion 

Shopping berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Opini Audit Going 

Concern. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan M.Sayyid (2019) meneliti 

tentang Pengaruh ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, kondisi keuangan 
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perusahaan, dan opini audit tahun sebelumnya dan opini audit going concern. 

Analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah teknik analisis 

regresi dengan variabel Dummy. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif 

terhadap opini audit going concern secara parsial. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti Judul 

Penelitian 

Variabel X Variabel Y Hasil 

Penelitian 

Dhinar 

yasminia dan 

yanti  (2021) 

“Pengaruh 

Kondisi 

Keuangan, 

Opini Audit 

Tahun 

Sebelumnya, 

dan Opinion 

Shopping  

Terhadap Opini 

Audit Going 

Concern” 

Kondisi 

Keuangan, 

Opini Audit, 

Going 

Concern 

Opini audit 

going 

concern 

Hasil 

penelitian 

dapat 

disimpulkan 

bahwa 

Kondisi 

Keuangan 

secara parsial 

berpengaruh 

negatif dan 

signifikan, 

Opini Audit 

Tahun 

Sebelumnya 

secara parsial 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan, 

sedangkan 

Opinion 

Shopping 

secara parsial 

tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

Opini Audit 

Going 

Concern, 

namun secara 

simultan 

Kondisi 
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Keuangan, 

Opini Audit 

Tahun 

Sebelumnya, 

dan Opinion 

Shopping 

berpengaruh 

negatif dan 

signifikan 

terhadap 

Opini Audit 

Going 

Concern.   

Guntur dan 

Victoria 

(2021) 

“faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

opini audit 

going concern 

pada 

perusahaan 

manufaktur” 

Profitabilitas, 

Likuiditas, 

Solvabilitas, 

Pertumbuhan 

perusahaan 

,audit 

Going 

concern 

Opini audit 

going 

concern 

Menunjukkan 

Bahwa 

Profitabilitas, 

Likuiditas, 

Pertumbuhan 

perusahaan 

tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

Opini audit 

going concern 

Monica dan ni 

ketut (2021) 

“faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

opini audit 

going concern” 

Audit Tenure, 

Pertumbuhan 

Perusahaan, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Reputasi 

KAP,  

Opinion 

Shopping, 

Opini Audit 

Sebelumnya, 

Opini Audit 

Going 

Concern. 

Opini audit  

Going 

concern 

Menunjukkan 

bahwa hasil 

analisis 

diketahui 

bahwa 

variabel 

Audit tenure 

dan 

pertumbuhan 

perusahaan 

berpengaruh 

negatif pada 

opini audit 

going 

concern. 

Variabel 

reputasi KAP 

dan opinion 

shopping 

berpengaruh 

positif pada 
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opini audit 

going  

concern. 

Sedangkan 

variabel 

ukuran 

perusahaan 

dan opini 

audit 

sebelumnya 

tidak 

berpengaruh 

pada opini 

audit going 

concern. 

Rivaldi  dan 

ridwan (2019) 

“pengaruh 

kondisi 

keuangan, 

ukuran 

perusahaan, 

pertumbuhan 

perusahaan, 

reputasi KAP  

terhadap 

penerimaan 

opini going 

concern” 

Ukuran 

Perusahaan, 

Opini Audit, 

Penerimaan 

Opini Audit, 

Reputasi 

KAP. 

Opini audit 

going 

concern 

menunjukkan 

bahwa 

financial 

distress yang 

diproksikan 

dengan 

perhitungan 

model 

modifikasi 

altman tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

penerimaan 

opini audit 

going 

concern. 

Kedua, 

ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

signifikan dan 

positif 

terhadap 

penerimaan 

opini going 

concern. 

Ketiga, 

pertumbuhan 

perusahaan 

berpengaruh 
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signifikan dan 

negatif 

terhadap 

penerimaan 

opini going 

concern. 

Terakhir, 

reputasi KAP 

yang 

diproksikan 

pada skala 

KAP tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

penerimaan 

opini audit 

going concern 

Bahtiar efendi 

(2019) 

“Kualitas 

Audit, Kondisi 

Keuangan, 

Ukuran  

Perusahaan dan 

Penerimaan 

Opini Audit  

Going 

Concern.” 

Kualitas 

Audit, 

Kondisi 

Keuangan, 

Ukuran  

Perusahaan 

opini audit 

going 

concern. 

Berdasarkan 

hasil uji 

regresi 

logistik 

(logistic 

regression), 

terbukti 

bahwa 

kualitas audit,  

kondisi 

keuangan, dan 

ukuran 

perusahaan  

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

penerimaan 

opini  

audit going 

concern. 

Kusumanigrum 

Yesi dan 

Zulaikha (2019) 

“Analisis 

pengaruh 

ukuran 

perusahaan, 

likuiditas, dan 

leverage 

terhadap 

penerimaan 

firm size, 

likuidity, 

leverage. 

Going 

concern 

opinion 

Penerimaan 

opini going 

concern 

Menunjukkan 

bahwa Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

rasio 

likuiditas 

berpengaruh 

signifikan 
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opini going 

concern” 

terhadap 

kelangsungan 

usaha. 

Sebaliknya 

ukuran 

perusahaan 

dan rasio 

leverage tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap opini 

going 

concern. 
 

Nugroho lucky, 

Siti, dan lawe 

(2018) 

“faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

opini audit 

going concern” 

Financial 

Distress, 

Profitabilitas, 

Leverage, 

Likuiditas, 

ukuran 

perusahaan 

Going 

Concern   

Opini audit 

going 

concern 

Menunjukkan 

bahwa Hasil 

Financial 

Distress 

berpengaruh 

negatif pada 

opini audit 

going 

concern, 

leverage 

berpengaruh 

negatif 

terhadap opini 

audit going 

concern, 

sedangkan 

profitabilitas, 

likuiditas dan 

ukuran 

perusahaan  

tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap opini 

audit going 

concern   

(Sumber : Penelitian Terdahulu) 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan teori-teori yang dijabarkan sebelumnya, peneliti 

menggambarkan Kerangka Berpikir mengenai Hubungan antara Reputasi Auditor, 

Ukuran perusahaan, Pertumbuhan Perusahaan, Kondisi Keuangan Perusahaan, 

dan Opini Audit sebelumnya  terhadap Opini Audit Going Concern. 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

VARIABEL INDEPENDEN   VARIABEL DEPENDEN 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

2.4 Pengembangan Hipotesis 

2.4.1 Pengaruh Reputasi Auditor Terhadap Opini Audit Going Concern 

Reputasi auditor adalah auditor yang mempunyai nama baik serta dapat 

menunjukkan prestasi dan kepercayaan publik yang disandang oleh seorang 

auditor atas nama besar yang dimiliki auditor tersebut. Reputasi auditor 

diproksikan dengan menggunakan ukuran KAP. Ukuran KAP ini dibedakan 

menjadi dua, yaitu KAP big four diberi Kode 1 dan KAP nonbig four diberi kode 

Reputasi Auditor (X1) 

Opini Audit Going 

Concern 

Leverage (X2) 

Pertumbuhan 

Perusahaan (X3) 

Kondisi Keuangan 

Perusahaan (X4) 

Opini Audit Sebelumnya 

(X5) 
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0. Reputasi Auditor merupakan dimana auditor bertanggungjawab untuk tetap 

menjaga kepercayaan publik dan menjaga nama baik auditor sendiri serta KAP 

tempat auditor tersebut bekerja dengan mengeluarkan opini yang sesuai dengan 

keadaan perusahaan yang sebenarnya (Verdiana dan Utama, 2013). Hal tersebut 

didukung oleh penelitian yang dilakukan Suriani dan Linda (2014) menyatakan 

bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel Reputasi Auditor terhadap Opini 

Audit Going Concern. Maka  penulis menduga hipotesis adalah: 

H1: Reputasi Auditor diduga berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going 

concern pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020-2021. 

2.4.2 Pengaruh Leverage Terhadap Opini Audit Going Concern 

Kaihatu dan christine (2016) menyatakan bahwa, Semakin besar tingkat 

rasio leverage menyebabkan timbulnya keraguan akan kemampuan perusahaan 

untuk mempertahankan kelangsungan usahanya di masa depan karena sebagian 

besar dana yang diperoleh oleh perusahaan akan digunakan untuk membiayai 

utang dan dana untuk beroperasi akan semakin berkurang. Kreditor pada 

umumnya lebih menyukai debt ratio dengan angka rasionya yang rendah. 

Semakin kecil debt ratio, maka semakin besar peredaman dari kerugian yang 

dialami kreditor jika terjadi likuidasi. Semakin besar debt ratio maka akan 

semakin besar kemungkinan auditor untuk memberikan opini audit going concern. 

Hal tersebut di dukung oleh penelitian mereka bahwa leverage 

berpengaruh terhadap opini audit going concern. Maka  penulis menduga 

hipotesis adalah: 
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H2: leverage diduga berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020-2021. 

2.4.3 Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Opini Audit Going 

Concern 

Perusahaan yang mempunyai rasio pertumbuhan laba yang positif 

cenderung memiliki potensi untuk mendapatkan opini yang baik lebih besar. 

Pertumbuhan laba menunjukkan kemampuan perusahaan untuk dapat bertahan 

dalam kondisi persaingan (Yashinta, 2013). Maka dari itu jika pertumbuhan laba 

perusahaan positif, maka auditor cenderung tidak mengeluarkan opini audit going 

concern. Sedangkan jika pertumbuhan laba perusahaan negatif, maka berpotensi 

mengalami kebangkrutan. Maka  penulis menduga hipotesis adalah: 

H3: Pertumbuhan Perusahaan diduga berpengaruh terhadap penerimaan opini 

audit going concern pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 

2020-2021. 

2.4.4 Pengaruh Kondisi Keuangan Terhadap Opini Audit Going Concern 

Kondisi keuangan dinilai berdasarkan rasio profitabilitas yaitu kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Carcello et al (dalam Rahman dan 

Siregar, 2012) mengatakan bahwa kondisi keuangan perusahaan yang terganggu, 

maka besar kemungkinan perusahaan tersebut akan menerima opini audit going 

concern. Kondisi keuangan perusahaan digambarkan dari rasio keuangan yang 

dapat memberikan indikasi apakah perusahaan dalam kondisi baik atau dalam 

kondisi buruk. 



 

 

 

 

34 

H4: kondisi Keuangan diduga berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going 

concern pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020-2021. 

 

2.4.5 Pengaruh Opini Audit Sebelumnya Terhadap Opini Going Concern 

Apabila pada tahun sebelumnya auditor telah menerbitkan opini audit 

going concern, maka akan semakin besar kemungkinan auditor untuk menerbitkan 

kembali opini audit going cocern pada tahun berikutnya. Apabila pada tahun 

sebelumnya auditor telah menerbitkan opini audit going concern, maka akan 

semakin besar kemungkinan auditor untuk menerbitkan kembali opini audit going 

cocern pada tahun berikutnya (Yashinta, 2013). 

H5: Opini audit Sebelumnya diduga berpengaruh terhadap penerimaan opini audit 

going concern pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020-

2021. 

2.4.6 Pengaruh Reputasi Auditor, Leverage, Pertumbuhan               

Perusahaan, Kondisi Keuangan Perusahaan, Dan Opini Audit Tahun     

Sebelumnya Terhadap Opini Audit Going Concern 

Auditor yang memiliki reputasi dan nama besar dapat menyediakan 

kualitas audit yang lebih baik, termasuk dalam mengungkapkan masalah going 

concern. Sehingga semakin baiknya sebuah kantor akuntan publik, maka akuntan 

tersebut cenderung akan memberikan pendapat mengenai going concern sebuah 

perusahaan. Diyanti (2010) menyatakan bahwa auditor lebih sering mengeluarkan 

opini audit going concern pada perusahaan kecil, karena auditor mempercayai 

bahwa perusahaan besar dapat menyelesaikan keuangan yang dihadapinya dari 
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pada perusahaan kecil. Hal tersebut di dukung oleh penelitian yang di lakukan 

Yashinta (2013) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap opini audit 

going concern. 

Perusahaan yang mempunyai  rasio pertumbuhan laba yang positif 

cenderung memiliki potensi untuk mendapatkan opini yang baik lebih besar. 

Pertumbuhan laba menunjukkan kemampuan perusahaan untuk dapat bertahan 

dalam kondisi persaingan (Yashinta, 2013). Maka dari itu jika pertumbuhan laba 

perusahaan positif, maka auditor cenderung tidak mengeluarkan opini audit going 

concern. 

Kondisi keuangan dinilai berdasarkan rasio profitabilitas yaitu kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Carcello et al (dalam Rahman dan 

Siregar, 2012) mengatakan bahwa kondisi keuangan perusahaan yang terganggu, 

maka besar kemungkinan perusahaan tersebut akan menerima opini audit going 

concern. Dari uraian diatas maka penulis menduga hipotesis adalah 

H6: Reputasi auditor, leverage, pertumbuhan perusahaan, kondisi keuangan 

perusahaan, dan opini audit sebelumnya berpengaruh terhadap opini audit going 

concern pada perusahaan sector industri yang terdaftar di BEI tahun 2020-2021. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif 

Menurut Arikunto (2019:27) penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang 

sesuai dengan namanya, banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari 

pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan hasilnya. 

Penelitian dilakukan pada perusahaan sektor industri yang terdaftar di BEI periode 

2020-2021 melalui situs resminya yaitu www.idx.co.id. Data dalam penelitian ini 

merupakan data sekunder yang diperoleh dengan mengakses situs resmi Bursa 

Efek Indonesia. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Menurut Nyoto (2018:72) Populasi atau univers ialah jumlah keseluruhan 

dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga.  Sedangkan yang menjadi populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor industri yang terdaftar di 

BEI tahun 2020-2021. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu dengan 

menggunakan metode nonprobality sampling dengan teknik purpose sampling 

yaitu pemilihan sampel dengan menggunakan beberapa kriteria. Adapun kriteria 

yang diajukan yaitu: 

1. Perusahaan sektor industri yang terdaftar di BEI tahun 2020-2021. 
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2. Perusahaan industri yang terdaftar di BEI secara berturut-turut tahun 2020-

2021. 

3. Perusahaan yang laporan keuangannya lengkap. 

4. Perusahaan yang mengalami rugi selama  periode pada periode penelitian 

2020-2021. 

Tabel 3.1 

Kriteria Pemilihan Sampel 

No  Kriteria  Jumlah 

1 Jumlah Perusahaan industri yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2020-2021 

54 

2 Perusahaan industri yang tidak terdaftar di BEI secara 

berturut-turut tahun 2020-2021 

(5) 

3 Perusahaan yang laporan keuangannya tidak lengkap (7) 

4 Perusahaan yang tidak mengalami rugi selama  periode 

pada periode penelitian 2020-2021 

(20) 

Sampel Penelitian 22 

Total Sampel penelitian (21 x 2 tahun ) 44 

Sumber : Situs Resmi BEI http://www.idx.co.id (data diolah) 

Setelah dilakukan pemilihan sampel dengan kriteria-kriteria tersebut, 

didapatlah sampel penelitian sebanyak 21 perusahaan. 

Tabel 3.2 

Perusahaan Yang Menjadi Sampel 

No Kode Perusahaan Nama Perusahaan 

1 APII Arita Prima Indonesia Tbk. 

2 ARNA Arwana Citramulia Tbk 

3 ASGR Astra Graphia Tbk 

4 ASII Astra International Tbk 

5 BHIT MNC Investama Tbk 

6 BLUE Berkah Prima Perkasa Tbk 

7 BMTR Global Mediacom Tbk 

8 CAKK Cahayaputra Asa Keramik Tbk 

9 CCSI Communication Cable Systems Indonesia Tbk 

10 ICON Island Concepts Indonesia Tbk 

11 IMPC Impack Pratama Industri Tbk 

12 JTPE Jasuindo Tiga Perkasa Tbk 

13 KONI Kokoh Inti Arebama Tbk 

14 MARK Mark Dynamics Indonesia Tbk 
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No Kode Perusahaan Nama Perusahaan 

15 MFMI Multifiling Mitra Indonesia Tbk 

16 MLIA Mulia Industrindo Tbk 

17 SCCO Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk 

18 SINI Singaraja Putra Tbk 

19 SKRN Superkrane Mitra Utama Tbk 

20 SOSS Shield On Service Tbk 

21 SPTO Surya Pertiwi Tbk 

22 UNTR United Tractors Tbk 

Sumber: Data Olahan, 2022 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif yang berupa data 

sekunder. Sumber data dari penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan- 

perusahaan sektor industri yang telah diaudit dan terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia yang dapat diakses melalui situs BEI yaitu www.idx.co.id periode 

2020-2021. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Menurut Sugiyono (2018:456) 

data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Untuk penelitian 

ini, pengumpulan data (data sekunder) diperoleh dari laporan tahunan dan laporan 

keuangan perusahaan sektor industri yang terdaftar di BEI periode 2020-2021. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

dokumentasi, yaitu merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mempelajari catatan atau dokumen perusahaan (data sekunder) serta studi pustaka 

dari berbagai literatur dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan 

variabel-variabel penelitian. 
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3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Variabel Penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja, yang 

ditetapkan oleh penelitiuntuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

yang diteliti, dan kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel terdiri dari: 

1. Variabel Terikat/Dependen (Endogen) ; adalah Variabel yang dipengaruhi 

atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. 

2. Variabel Bebas/Independen (Eksogen) : Variabel yang mempengaruhi atau 

menjadi sebab terjadinya perubahan. 

Namun, pada penelitian ini peneliti menggunakan Variabel Dependen 

yaitu opini audit going concern dan Variabel Independen yaitu reputasi, leverage 

,pertumbuhan perusahaan, kondisi keuangan perusahaan, dan opini audit tahun 

sebelumnya. 

1. Opini Audit Going Concern 

Opini audit modifikasi mengenai going concern merupakan opini audit 

yang dalam pertimbangan auditor terdapat ketidakmampuan atau ketidakpastian 

signifikan atas kelangsungan hidup perusahaan dalam menjalankan operasinya 

pada kurun waktu yang pantas, tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan 

keuangan yang sedang diaudit (SPAP, 2011). Variabel ini merupakan variabel 

dummy yang akan bernilai 1 bila perusahaan menerima Going Concern Audit 

Opinion (GCAO) dan bernilai 0 bila menerima opini Non Going Concern Audit 

Opinion (NGCAO). 
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2. Reputasi Auditor 

Reputasi auditor adalah auditor yang mempunyai nama baik serta dapat 

menunjukkan prestasi dan kepercayaan publik yang disandang oleh seorang 

auditor atas nama besar yang dimiliki auditor tersebut. Reputasi auditor 

diproksikan dengan menggunakan ukuran KAP. Ukuran KAP ini dibedakan 

menjadi dua, yaitu KAP big four diberi Kode 1 dan KAP nonbig four diberi kode 

0. Adapun KAP big four di Indonesia adalah sebagai berikut: 

a. PricewaterhouseCoopers dengan partnernya di Indonesia Haryanto 

Sahari dan Rekan. 

b. Deloitte Touche Tohmatsu dengan partnernya di Indonesia Osman 

Bing Satrio dan Rekan. 

c. Ernst and Young dengan partnernya di Indonesia Purwantono, 

Sarwoko, dan Sandjaja. 

d. KPMG International dengan partnernya di Indonesia Siddharta dan 

Widjaja. 

3. Leverage 

Untuk mengukur sejauh mana pendanaan perusahaan dibiayai dengan 

utang salah satunya dapat dilihat melalui debt to equity ratio (Rahman dan 

Siregar, 2012). Leverage diukur dengan menggunakan debt to equity ratio yaitu 

membandingkan antara total kewajiban dengan total aset. Rasio ini dihitung 

sebagai berikut: 

     
                

             
 

 



 

 

 

 

41 

4. Pertumbuhan Perusahaan 

Pertumbuhan perusahaan adalah sebuah skala untuk mengukur seberapa 

baik perusahaan mempertahankan posisi ekonominya, baik dalam industrinya 

maupun dalam kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Pertumbuhan perusahaan 

merupakan perkembangan perusahaan yang dapat diukur dengan tingkat 

pertumbuhan total aktiva maupun dengan tingkat pertumbuhan penjualan. 

Menurut Suriani dan Linda (2014) Pertumbuhan perusahaan diukur dengan rumus 

sebagai berikut: 

                       
                 ( )                   (   )

                 (   )
 

5. Kondisi Keuangan 

Kondisi keuangan perusahaan adalah keadaan atas keuangan perusahaan 

selama periode waktu tertentu. Kondisi keuangan perusahaan menggambarkan 

kinerja sebuah perusahaan. Kondisi keuangan diukur dengan menggunakan model 

prediksi kebangkrutan revised Altman, yang terkenal dengan istilah Z score yang 

merupakan suatu formula yang dikembangkan oleh Altman untuk mendeteksi 

kebangkrutan perusahaan pada beberapa periode sebelum terjadinya 

kebangkrutan. Formula Z Score dalam perusahaan manufaktur sebagai berikut: 

Z = 0,717 Z1 + 0,874Z2 + 3,107Z3 + 0,420Z4 + 0,998Z5 

Keterangan: 

z1 = modal kerja neto / total asset 

z2 = saldo laba / total asset 

z3 = Laba sebekum pajak dan bunga (EBIT )/total asset 

z4 = nilai pasar terhadap ekuitas / total liabilitas 

z5 = penjualan / total aset liabilitas 
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6. Opini Audit Sebelumnya 

Opini audit sebelumnya didefinisikan sebagai opini audit yang diterima 

oleh auditee pada tahun sebelumnya. Opini audit going concern tahun sebelumya 

ini akan menjadi faktor pertimbangan penting auditor untuk mengeluarkan 

kembali opini audit going concern pada tahun berikutnya (Arisandy, 2015). 

 Tabel 3.3  

Operasional Variabel Penelitian 

Variabel  Dimensi  Indikator  Skala  

Opini Audit Going 

concern 

(Y) 

Laporan tahunan 

perusahaan 

akan bernilai 1 bila 

perusahaan 

menerima opini 

audit going 

concern dan 

bernilai 0 bila tidak 

menerima opini 

audit going 

concern. 

Dummy  

Reputasi  Laporan tahunan 

perusahaan 

Akan bernilai 1 

bila laporan 

perusahaan di audit 

oleh KAP big four, 

dan bernilai 0 bila 

laporan perusahaan 

di audit oleh KAP 

non big four. 

Dummy  

Leverage Laporan posisi 

keuangan  

debt to total assets. Skala Rasio 

Pertumbuhan 

perusahaan  

Laporan tahunan 

perusahaan 

Sales growth Skala Rasio 

Kondisi keuangan  Laporan posisi 

keuangan 

Metode Altman Z 

score 

Skala Rasio 

Opini audit 

sebelumnya 

Laporan tahunan 

perusahaan 

akan bernilai 1 bila 

perusahaan 

menerima opini 

audit going 

concern dan 

bernilai 0 bila tidak 

menerima opini 

audit going 

concern  

Dummy  



 

 

 

 

43 

3.6 Teknik Analisa Data 

Data dalam penelitian ini akan diolah dan di analisis dengan uji statistik 

deskriptif. Peneliti menggunakan statistik deskriptif yang terdiri dari nilai 

maksimum, nilai minimum, rata-rata dan standar deviasi setiap variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan untuk 

menguji hipotesis menggunakan analisis regresi logistik (logistic-regresion) 

karena variabel dependen dalam penelitian ini adalah opini audit going concern 

yang diukur dengan variabel dummy dimana variabel dependen ini dikategorikan 

dengan angka 0 dan 1 dan variabel independen dalam penelitian ini merupakan 

kombinasi antara metric dan non metric (nominal). Regresi logistik adalah regresi 

yang digunakan untuk menguji sejauh mana probabilitas terjadinya variabel 

dependen dapat diprediksi dengan variabel independen. Pada teknik analisis 

regresi logistik tidak memerlukan lagi uji normalitas dan uji asumsi klasik pada 

variabel bebasnya (Ghozali, 2016, Hal.319). 

3.6.1 Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif merupakan statistik yang memberikan 

gambaran atau deskripsi tentang suatu data yang dapat dilihat dari nilai mean, 

standard deviation, maximum, minum, sum, range, kurtosis dan skewness atau 

kemencengan distribusi (Imam Ghozali, 2018:19). Analisis ini perlu dilakukan 

untuk melihat gambaran keseluruhan dari sampel yang berhasil dikumpulkan dan 

memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian (Imam Ghozali, 2018:27). 
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3.6.2 Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

Pengujian ini dugunakan untuk menilai model yang telah dihipotesiskan 

telah fit atau tidak dengan data. Hipotesis untuk menilai model fit adalah: 

H0 : Model yang dihipotesiskan fit dengan data 

HA : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data 

Dari hipotesis ini, agar model fit dengan data maka H0 harus diterima. 

Statistik yang digunakan berdasarkan Likelihood. Likelihood L dari model adalah 

probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan menggambarkan data input. Untuk 

menguji hipotesis nol dan alternative, L ditransformasikan menjadi -2 LogL. 

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

memasukkan konstanta saja dan satu model dengan konstanta serta tambahan 

bebas. Adanya pengurangan nilai antara -2LogL awal dengan nilai -2LogL pada 

langkah berikutnya menunjukkan bahwa model yang dihipotesiskan fit dengan 

data (Ghozali, 2016, Hal.328). 

3.6.3 Menguji Kelayakan Model Regresi 

Pengujian kelayakan model regresi digunakan untuk mengetahui apakah 

semua variabel independen secara bersama-sama dapat memprediksi variabel 

dependen atau tidak. Kelayakan model regresi dinilai menggunakan Hosmer and 

Lemeshow’s Goodness of Fit Test. Model ini menguji hipotesis nol bahwa 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 

hipotesis awal ditolak yang berarti ada perbedaan signifikan antara model dengan 
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nilai observasinya sehingga Goodness of 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 hipotesis awal tidak 

dapat  ditolak dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau 

dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya 

(Ghozali, 2016). 

3.6.4 Uji Multikolinieritas 

Model regresi yang baik adalah regresi dengan tidak adanya gejala korelasi 

yang kuat diantara variabel bebasnya. Pengujian ini menggunakan matrik korelasi 

antar variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka 

variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel 

independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol 

(Ghozali 2013:105). 

3.6.5 Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square) 

Koefisien determinasi (R2) merupakan pengujian untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel 

dependen (Ghozali, 2016 Hal.329). Nilai R2 berkisar antara 0 sampai 1. Bila nilai 

R2 kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel 

dependen sangat terbatas. Sedangkan jika R2 mendekati 1 berarti variabel 

independen dapat memberikan hampir semua informasi yang diperlukan untu 

memprediksi variabel dependen. Untuk regresi dengan variabel bebas lebih dari 2 

maka digunakan adjusted R2 sebagai koefisien determinasi. 
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3.6.6 Model Regresi Logistik yang Terbentuk 

Analisis regresi logistik merupakan metode statistik yang digunakan 

apabila salah satu variabel dalam penelitian menggunakan variabel dummy. 

Regresi logistik tidak memiliki asumsi normalitas atas variabel independen yang 

digunakan dalam model, artinya variabel penjelasnya tidak harus memiliki 

distribusi normal, linier maupun memiliki varian yang sama dalam setiap grup. 

Model regresi yang dikembangkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

GC = α + β1Bangkrupt + β2RA + β3LV + β4SG + β5PO + Ɛ 

Keterangan : 

OAGC  = Opini audit going concern 

α  = Konstanta  

βi  = Koefisien regresi  

Bangkrupt = Prediksi kebangkrutan menggunakan revised Altman  

RA  = Reputasi Auditor 

LV  = Leverage  

SG   = Pertumbuhan Perusahaan 

PO   = Opini Audit Tahun Sebelumya  

e    = Error Term 

3.6.7 Pengujian Hipotesis Penelitian 

1. Uji t / Uji Parsial 

Model regresi logistik yang terbentuk menghasilkan nilai koefisien regresi 

dan signifikansi. Koefisien regresi dari tiap variabel-variabel yang diuji 

menunjukkan bentuk hubungan antar variabel. Pengujian hipotesis dilakukan 
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dengan cara membandingkan antara nilai signifikansi (sig) dengan tingkat 

kesalahan (α). Apabila sig < α maka dapat dikatakan variabel bebas berpengaruh 

signifikan pada variabel terikat sedangkan apabila sig > α maka dapat dikatakan 

variabel bebas tidak berpengaruh signifikan pada variabel terikat. 

2. Uji F/ Uji Simultan 

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen 

secara bersama-sama simultan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2016). 

Penentuan penerimaan dan penolakan hipotesis: Apabila F hitung > Ftabel, maka 

H1 diterima (α = 5%). Apabila F hitung < Ftabel, maka H1 ditolak (α = 5%). 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh reputasi auditor, 

leverage, pertumbuhan perusahaan, kondisi keuangan perusahaan, dan opini audit 

sebelumnya terhadap opini audit going concern pada perusahaan sektor industri 

yang terdaftar di BEI tahun 2020-2021. Berdasarkan hasil penelitian seperti yang 

telah di uraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern. 

Hasil ini menjelaskan bahwa besar atau kecilnya reputasi auditor tidak 

akan mempengaruhi terjadinya opini audit going concern pada perusahaan 

industri yang terdaftar di BEI tahun 2020-2021. 

2. Leverage tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern. Hasil ini 

menjelaskan bahwa besar atau kecilnya leverage tidak akan 

mempengaruhi terjadinya opini audit going concern pada perusahaan 

industri yang terdaftar di BEI tahun 2020-2021. 

3. Pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap opini audit going concern. 

Hasil ini menjelaskan bahwa semakin besar pertumbuhan perusahaan akan 

mempengaruhi terjadinya opini audit going concern pada perusahaan 

industri yang terdaftar di BEI tahun 2020-2021. 

4. Kondisi keuangan perusahaan tidak berpengaruh terhadap opini audit 

going concern. Hasil ini menjelaskan bahwa besar atau kecilnya kondisi 

keuangan perusahaan tidak akan mempengaruhi terjadinya opini audit 
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going concern pada perusahaan industri yang terdaftar di BEI tahun 2020-

2021. 

5. Opini audit sebelumnya berpengaruh terhadap opini audit going concern. 

Hasil ini menjelaskan bahwa semakin baik opini audit sebelumnya akan 

mempengaruhi terjadinya opini audit going concern pada perusahaan 

industri yang terdaftar di BEI tahun 2020-2021. 

6. Reputasi auditor, leverage, pertumbuhan perusahaan, kondisi keuangan 

perusahaan, dan opini audit sebelumnya berpengaruh terhadap opini audit 

going concern pada perusahaan industri yang terdaftar di BEI tahun 2020-

2021. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diusulkan saran-saran yang 

diharapkan akan bermanfaat yaitu : 

1. Bagi peneliti selanjutnya 

Dalam penelitian ini pula terdapat keterbatasan-keterbatasan yang dapat 

menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya, sehingga 

disarankan agar peneliti selanjutnya memperhatikan faktor-faktor non 

keuangan seperti corporate governance, kompeksitas operasi, struktur 

kepemilikan, dll. agar dapat memperluas cakupan hasil penelitian. 

2. Bagi Perusahaan  

Bagi perusahaan-perusahaan sektor industri  yang menerima opini audit 

going concern dapat mengatasi nya dengan melihat prospek kedepannya 

dengan melakukan berbagai strategi – strategi agar perusahaan tetap 



 

 

 

 

66 

beroperasi dan tidak ada potensi delisting dari BEI. Sehingga para investor 

tertarik untuk melakukan investasi tanpa ada keraguan kelangsungan usaha 

perusahaan tersebut beroperasi. 
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NO Perusahaan 
Kriteria 

I 

Kriteria 

II 

Kriteria 

III 
Keterangan 

Industrial Goods         
1 AMFG    Eliminasi 

2 AMIN    Eliminasi 

3 APII    Sampel 

4 ARKA    Eliminasi 

5 ARNA    Sampel 

6 CAKK    Sampel 

7 CCSI    Sampel 

8 CTTH    Eliminasi 

9 GPSO   Eliminasi 

10 HEXA    Eliminasi 

11 HOPE   Eliminasi 

12 IKBI    Eliminasi 

13 IMPC    Sampel 

14 INTA    Eliminasi 

15 JECC    Eliminasi 

16 KBLI    Eliminasi 

17 KBLM    Eliminasi 

18 KIAS    Eliminasi 

19 KOBX    Eliminasi 

20 KOIN    Eliminasi 

21 KPAL    Eliminasi 

22 KRAH    Eliminasi 

23 KUAS   Eliminasi 

24 LABA   Eliminasi 

25 MARK    Sampel 

26 MLIA    Sampel 

27 SCCO    Sampel 

28 SINI    Sampel 

29 SKRN    Sampel 

30 SPTO    Sampel 

31 TOTO    Eliminasi 

32 UNTR    Sampel 

33 VOKS    Eliminasi 

Industrial Services         
34 ASGR    Sampel 

35 BINO   Eliminasi 

36 BLUE    Sampel 

37 DYAN    Eliminasi 



 

 

 

 

NO Perusahaan 
Kriteria 

I 

Kriteria 

II 

Kriteria 

III 
Keterangan 

38 ICON    Sampel 

39 INDX    Eliminasi 

40 JTPE    Sampel 

41 KONI    Sampel 

42 LION    Eliminasi 

43 MDRN    Eliminasi 

44 MFMI    Sampel 

45 SOSS    Sampel 

46 TIRA    Eliminasi 

47 TRIL    Eliminasi 

Multi-Sector Holdings         
48 ABMM    Eliminasi 

49 ASII    Sampel 

50 BHIT    Sampel 

51 BMTR    Sampel 

52 BNBR    Eliminasi 

53 MLPL    Eliminasi 

54 ZBRA    Eliminasi 

 

  



 

 

 

 

TABULASI DATA OPINI AUDIT GOING CONCERN 

NO Perusahaan Tahun Opini Dummy  

1 APII 2020 WTP 0 

    2021 WTP 0 

2 ARNA 2020 WTP 0 

    2021 WTP-PB 1 

3 CAKK 2020 WTP 0 

    2021 WTP 0 

4 CCSI 2020 WTP-PB 1 

    2021 WTP 0 

5 IMPC 2020 WTP 0 

    2021 WTP 0 

6 MARK 2020 WTP 0 

    2021 WTP 0 

7 MLIA 2020 WTP 0 

    2021 WTP 0 

8 SCCO 2020 WTP-PB 1 

    2021 WTP 0 

9 SINI 2020 WTP 0 

    2021 WTP 0 

10 SKRN 2020 WTP 0 

    2021 WTP-PB 1 

11 SPTO 2020 WTP 0 

    2021 WTP 0 

12 UNTR 2020 WTP 0 

    2021 WTP 0 

13 ASGR 2020 WTP 0 

    2021 WTP 0 

14 BLUE 2020 WTP-PB 1 

    2021 WTP 0 

15 ICON 2020 WTP-PB 1 

    2021 WTP-PB 1 

16 JTPE 2020 WTP 0 

    2021 WTP 0 

17 KONI 2020 WTP-PB 1 

    2021 WTP 0 

18 MFMI 2020 WTP 0 

    2021 WTP 0 

19 SOSS 2020 WTP 0 

    2021 WTP 0 

20 ASII 2020 WTP 0 

    2021 WTP 0 

21 BHIT 2020 WTP 0 

    2021 WTP 0 

22 BMTR 2020 WTP 0 

    2021 WTP 0 

 

  



 

 

 

 

TABULASI DATA REPUTASI AUDITOR 

NO Perusahaan Tahun KAP Dummy  

1 APII 2020 Crowe 0 

    2021 Crowe 0 

2 ARNA 2020 Ernst and Young 1 

    2021 Ernst and Young 1 

3 CAKK 2020 Morhan & Rekan 0 

    2021 HGK 0 

4 CCSI 2020 LEA Global 0 

    2021 LEA Global 0 

5 IMPC 2020 Grant Thornton 0 

    2021 Grant Thornton 0 

6 MARK 2020 Crowe 0 

    2021 Crowe 0 

7 MLIA 2020 Imelda & Rekan 0 

    2021 Imelda & Rekan 0 

8 SCCO 2020 Nexia KPS 0 

    2021 Nexia KPS 0 

9 SINI 2020 BKR Internasional 0 

    2021 Bambang Sudarsono & Rekan 0 

10 SKRN 2020 BDO 0 

    2021 RSM 0 

11 SPTO 2020 Crowe 0 

    2021 Crowe 0 

12 UNTR 2020 PwC 1 

    2021 PwC 1 

13 ASGR 2020 PwC 1 

    2021 PwC 1 

14 BLUE 2020 Johanes Juara & Rekan 0 

    2021 Johanes Juara & Rekan 0 

15 ICON 2020 Jimmy Budhi & Rekan 0 

    2021 Jimmy Budhi & Rekan 0 

16 JTPE 2020 PKF 0 

    2021 PKF 0 

17 KONI 2020 PKF 0 

    2021 PKF 0 

18 MFMI 2020 RSM 0 

    2021 RSM 0 

19 SOSS 2020 Morhan & Rekan 0 

    2021 LEA Global 0 

20 ASII 2020 PwC 1 

    2021 PwC 1 

21 BHIT 2020 Nexia KPS 0 

    2021 Nexia KPS 0 

22 BMTR 2020 Nexia KPS 0 

    2021 Nexia KPS 0 

 

  



 

 

 

 

TABULASI DATA LEVERAGE 

NO Perusahaan Tahun  Total Liabilitas   Total Ekuitas  DER 

1 APII 2020 178,999,604,014 333,221,035,115 0.5372 

    2021 180,861,359,755 361,467,725,895 0.5004 

2 ARNA 2020 665,401,637,797 1,304,938,651,723 0.5099 

    2021 670,353,190,326 1,573,169,882,477 0.4261 

3 CAKK 2020 129,373,263,191 225,527,305,293 0.5736 

    2021 200,791,063,583 240,446,800,104 0.8351 

4 CCSI 2020 161,596,052,000 339,182,494,000 0.4764 

    2021 159,131,850,000 364,311,814,000 0.4368 

5 IMPC 2020 1,231,192,233,990 1,465,907,828,766 0.8399 

    2021 1,184,949,828,309 1,676,548,380,055 0.7068 

6 MARK 2020 310,254,413,728 409,472,441,871 0.7577 

    2021 334,818,456,747 743,640,411,602 0.4502 

7 MLIA 2020 3,066,953,863,000 2,678,261,633,000 1.1451 

    2021 2,711,753,688,000 3,410,916,035,000 0.7950 

8 SCCO 2020 468,700,817,137 3,273,954,601,054 0.1432 

    2021 296,166,762,993 4,402,697,364,241 0.0673 

9 SINI 2020 125,132,264,284 28,544,658,914 4.3837 

    2021 134,956,874,463 40,030,900,857 3.3713 

10 SKRN 2020 968,951,593,579 566,065,646,028 1.7117 

    2021 891,807,342,528 557,201,726,574 1.6005 

11 SPTO 2020 1,094,528,675,275 1,941,055,943,418 0.5639 

    2021 1,090,591,747,487 2,052,866,903,362 0.5313 

12 UNTR 2020 36,653,823,000,000 63,147,140,000,000 0.5805 

    2021 40,738,599,000,000 71,822,757,000,000 0.5672 

13 ASGR 2020 726,053,000,000 1,562,778,000,000 0.4646 

    2021 1,027,625,000,000 1,627,653,000,000 0.6314 

14 BLUE 2020 7,974,519,192 84,331,141,579 0.0946 

    2021 8,746,850,883 80,578,849,844 0.1086 

15 ICON 2020 125,712,975,552 245,133,698,765 0.5128 

    2021 126,763,216,728 244,394,843,174 0.5187 

16 JTPE 2020 267,681,176,266 770,415,834,350 0.3475 

    2021 301,750,608,990 910,839,220,201 0.3313 

17 KONI 2020 48,513,384,332 64,978,585,674 0.7466 

    2021 14,707,392,332 105,878,811,132 0.1389 

18 MFMI 2020 227,028,634,994 114,140,533,587 1.9890 

    2021 225,158,531,500 115,058,135,268 1.9569 

19 SOSS 2020 144,899,093,170 148,946,268,046 0.9728 

    2021 135,630,028,267 182,541,378,857 0.7430 

20 ASII 2020 142,749,000,000,000 195,454,000,000,000 0.7303 

    2021 151,696,000,000,000 215,615,000,000,000 0.7036 

21 BHIT 2020 28,070,486,000,000 31,413,936,000,000 0.8936 

    2021 26,414,675,000,000 38,492,368,000,000 0.6862 

22 BMTR 2020 11,477,239,000,000 20,784,321,000,000 0.5522 

    2021 10,230,049,000,000 24,565,727,000,000 0.4164 

 

  



 

 

 

 

TABULASI DATA PERTUMBUHAN PERUSAHAAN 

NO Perusahaan Tahun  Penjualan   Penjualan t-1  PP 

1 APII 2020 248,930,980,599 242,761,693,999 0.0254 

    2021 252,448,924,906 248,930,980,599 0.0141 

2 ARNA 2020 2,211,743,593,136 2,211,743,593,136 0.0000 

    2021 2,554,880,982,584 2,211,743,593,136 0.1551 

3 CAKK 2020 217,013,915,602 217,013,915,602 0.0000 

    2021 270,440,097,202 217,013,915,602 0.2462 

4 CCSI 2020 282,013,025,000 381,575,196,000 -0.2609 

    2021 422,882,541,000 282,013,025,000 0.4995 

5 IMPC 2020 1,797,514,877,242 1,495,759,701,262 0.2017 

    2021 2,227,367,211,794 1,797,514,877,242 0.2391 

6 MARK 2020 565,439,688,892 361,544,998,431 0.5640 

    2021 1,193,506,756,539 565,439,688,892 1.1108 

7 MLIA 2020 3,736,112,780,000 3,887,075,800,000 -0.0388 

    2021 4,450,121,257,000 3,736,112,780,000 0.1911 

8 SCCO 2020 4,620,736,359,547 5,701,072,391,797 -0.1895 

    2021 5,020,992,336,635 4,620,736,359,547 0.0866 

9 SINI 2020 274,365,507,443 223,320,494,901 0.2286 

    2021 380,340,837,138 274,365,507,443 0.3863 

10 SKRN 2020 507,783,841,202 682,378,381,166 -0.2559 

    2021 419,487,164,471 507,783,841,202 -0.1739 

11 SPTO 2020 1,910,989,899,637 2,266,242,809,404 -0.1568 

    2021 2,238,536,055,114 1,910,989,899,637 0.1714 

12 UNTR 2020 60,346,784,000,000 84,430,478,000,000 -0.2852 

    2021 79,460,503,000,000 60,346,784,000,000 0.3167 

13 ASGR 2020 3,348,871,000,000 4,771,800,000,000 -0.2982 

    2021 3,299,105,000,000 3,348,871,000,000 -0.0149 

14 BLUE 2020 74,179,874,751 100,093,362,672 -0.2589 

    2021 109,018,092,634 74,179,874,751 0.4696 

15 ICON 2020 143,693,572,364 203,245,833,500 -0.2930 

    2021 140,656,758,698 143,693,572,364 -0.0211 

16 JTPE 2020 978,625,887,145 1,438,183,885,309 -0.3195 

    2021 1,075,949,119,283 978,625,887,145 0.0994 

17 KONI 2020 95,688,162,631 133,908,380,572 -0.2854 

    2021 125,324,455,512 95,688,162,631 0.3097 

18 MFMI 2020 141,832,107,191 140,122,699,920 0.0122 

    2021 144,516,730,115 141,832,107,191 0.0189 

19 SOSS 2020 1,368,035,589,028 1,348,096,644,306 0.0148 

    2021 1,389,331,929,729 1,368,035,589,028 0.0156 

20 ASII 2020 175,046,000,000,000 237,166,000,000,000 -0.2619 

    2021 233,485,000,000,000 175,046,000,000,000 0.3338 

21 BHIT 2020 14,795,285,000,000 15,967,376,000,000 -0.0734 

    2021 16,742,950,000,000 14,795,285,000,000 0.1316 

22 BMTR 2020 12,064,088,000,000 12,936,503,000,000 -0.0674 

    2021 13,976,648,000,000 12,064,088,000,000 0.1585 

 

  



 

 

 

 

TABULASI DATA PERTUMBUHAN PERUSAHAAN 

NO Perusahaan Tahun  Z1   Z2   Z3   Z4   Z5  Total Z-Score 

1 APII 2020 0.1790 0.3236 0.3325 0.3887 0.4850 1.7088 

    2021 0.1872 0.3429 0.2440 0.5496 0.4646 1.7883 

2 ARNA 2020 0.2113 0.5429 0.6797 3.1510 1.1203 5.7052 

    2021 0.2705 0.5755 0.8505 3.6797 1.1365 6.5128 

3 CAKK 2020 0.0841 -0.0453 0.0392 0.2031 0.6103 0.8913 

    2021 0.0358 0.0002 0.1602 0.2467 0.6117 1.0545 

4 CCSI 2020 0.2428 0.2690 0.2406 0.5250 0.5620 1.8394 

    2021 0.2481 0.1292 0.3230 2.2962 0.8063 3.8027 

5 IMPC 2020 0.1738 0.3044 0.2786 2.1847 0.6651 3.6066 

    2021 0.1863 0.3526 0.3538 4.3687 0.7768 6.0382 

6 MARK 2020 0.0574 0.3833 0.8246 4.3211 0.7841 6.3705 

    2021 0.2076 0.5274 1.4747 5.1243 1.1045 8.4384 

7 MLIA 2020 0.0075 -0.1823 0.1600 0.1006 0.6490 0.7347 

    2021 0.0589 -0.0787 0.4908 0.4528 0.7254 1.6492 

8 SCCO 2020 0.2763 0.4182 0.2696 1.9343 1.2321 4.1305 

    2021 0.2282 0.3552 0.1163 3.0320 1.0664 4.7981 

9 SINI 2020 0.0027 -0.0110 0.3152 0.5772 1.7818 2.6658 

    2021 0.0272 0.0092 0.3064 0.4897 2.1692 3.0016 

10 SKRN 2020 0.0665 0.2042 0.1463 0.4746 0.3301 1.2218 

    2021 0.0697 0.2109 0.0780 0.6393 0.2889 1.2869 

11 SPTO 2020 0.0752 0.0669 0.1566 0.6061 0.6283 1.5330 

    2021 0.1124 0.0938 0.2807 0.6655 0.7107 1.8630 

12 UNTR 2020 0.1670 0.4334 0.2662 1.1369 0.6035 2.6071 

    2021 0.1918 0.4400 0.4200 0.8518 0.7045 2.6082 

13 ASGR 2020 0.3536 0.5214 0.1086 0.6242 1.4602 3.0679 

    2021 0.3470 0.4708 0.1383 0.4548 1.2400 2.6509 

14 BLUE 2020 0.4020 0.2204 0.4458 15.4106 0.8020 17.2807 

    2021 0.3739 0.1900 0.5118 6.0214 1.2180 8.3151 

15 ICON 2020 0.2279 0.1282 0.0720 0.2694 0.3867 1.0842 

    2021 0.2466 0.1222 0.0240 0.3683 0.3782 1.1393 

16 JTPE 2020 0.1820 0.4418 0.3368 2.7146 0.9408 4.6160 

    2021 0.1984 0.4226 0.3490 2.5154 0.8855 4.3710 

17 KONI 2020 0.2881 0.2926 0.0638 0.6264 0.8414 2.1124 

    2021 0.5128 0.4566 0.2467 7.1244 1.0372 9.3777 

18 MFMI 2020 0.0349 0.0360 0.3865 1.0652 0.4149 1.9375 

    2021 0.1790 0.0385 0.5129 1.3708 0.4239 2.5250 

19 SOSS 2020 0.3288 0.0430 0.4238 0.7389 4.6463 6.1808 

    2021 0.3829 0.0410 0.5742 0.7755 4.3579 6.1316 

20 ASII 2020 0.0987 0.3852 0.2310 0.7176 0.5165 1.9492 

    2021 0.1103 0.3898 0.2930 0.6389 0.6344 2.0663 

21 BHIT 2020 0.0113 0.0208 0.1825 0.0728 0.2482 0.5357 

    2021 0.0509 0.0264 0.2019 0.0766 0.2574 0.6133 

22 BMTR 2020 0.1019 0.2622 0.3039 0.1760 0.3732 1.2172 

    2021 0.0630 0.2777 0.3468 0.1770 0.4009 1.2653 

 

  



 

 

 

 

TABULASI DATA OPINI AUDIT t-1 

NO Perusahaan Tahun Opini Sebelumnya Dummy  

1 APII 2020 WTP 0 

    2021 WTP 0 

2 ARNA 2020 WTP 0 

    2021 WTP 0 

3 CAKK 2020 WTP 0 

    2021 WTP 0 

4 CCSI 2020 WTP-PB 1 

    2021 WTP 0 

5 IMPC 2020 WTP 0 

    2021 WTP 0 

6 MARK 2020 WTP 0 

    2021 WTP 0 

7 MLIA 2020 WTP 0 

    2021 WTP 0 

8 SCCO 2020 WTP 0 

    2021 WTP 0 

9 SINI 2020 WTP 0 

    2021 WTP 0 

10 SKRN 2020 WTP 0 

    2021 WTP 0 

11 SPTO 2020 WTP 0 

    2021 WTP 0 

12 UNTR 2020 WTP 0 

    2021 WTP 0 

13 ASGR 2020 WTP 0 

    2021 WTP 0 

14 BLUE 2020 WTP 0 

    2021 WTP 0 

15 ICON 2020 WTP 0 

    2021 WTP-PB 1 

16 JTPE 2020 WTP 0 

    2021 WTP 0 

17 KONI 2020 WTP-PB 1 

    2021 WTP-PB 1 

18 MFMI 2020 WTP 0 

    2021 WTP 0 

19 SOSS 2020 WTP 0 

    2021 WTP 0 

20 ASII 2020 WTP 0 

    2021 WTP 0 

21 BHIT 2020 WTP 0 

    2021 WTP 0 

22 BMTR 2020 WTP 0 

    2021 WTP 0 



 

 

 

 

HASIL STATISTIK DESKRIPTIF 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Going Concern 44 0 1 .18 .390 

Reputasi Auditor 44 0 1 .18 .390 

Leverage 44 .0673 4.3837 .819314 .8099130 

Pertumbuhan Penjualan 44 -.3195 1.1108 .062409 .2845419 

Kondisi Keuangan 44 .5357 17.2807 3.506675 3.1263971 

Opini Audit t-1 44 0 1 .09 .291 

Valid N (listwise) 44     

 

HASIL REGRESI LOGISTIK 

 

Case Processing Summary 

Unweighted Cases
a
 N Percent 

Selected Cases 

Included in Analysis 44 100.0 

Missing Cases 0 .0 

Total 44 100.0 

Unselected Cases 0 .0 

Total 44 100.0 

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

 

Dependent Variable Encoding 

Original Value Internal Value 

Tidak Going Concern 0 

Going Concern 1 

 

Block 0: Beginning Block 

Iteration History
a,b,c

 

Iteration -2 Log likelihood Coefficients 

Constant 

Step 0 

1 42.092 -1.273 

2 41.726 -1.489 

3 41.724 -1.504 

4 41.724 -1.504 

a. Constant is included in the model. 

b. Initial -2 Log Likelihood: 41.724 

c. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates 

changed by less than .001. 



 

 

 

 

 
Classification Table

a,b
 

 Observed Predicted 

 Going Concern Percentage 

Correct 
 

Tidak Going 

Concern 

Going 

Concern 

Step 

0 

Going 

Concern 

Tidak Going 

Concern 
36 0 100.0 

Going Concern 8 0 .0 

Overall Percentage   81.8 

a. Constant is included in the model. 

b. The cut value is .500 

 

 

Variables in the Equation 

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

Step 0 Constant -1.504 .391 14.807 1 .000 .222 

 

Variables not in the Equation 

 Score df Sig. 

Step 0 
Variables 

x1 .212 1 .645 

x2 .988 1 .320 

x3 6.444 1 .011 

x4 .860 1 .354 

x5 9.549 1 .002 

Overall Statistics 16.352 5 .006 

 

Block 1: Method = Enter 

 
Iteration History

a,b,c,d
 

Iteration -2 Log likelihood Coefficients 

Constant x1 x2 x3 x4 x5 

Step 1 

1 30.152 -1.671 -.213 -.028 -2.128 .114 2.136 

2 25.731 -2.202 -.404 -.070 -4.499 .144 2.581 

3 24.536 -2.538 -.571 -.129 -6.550 .155 2.977 

4 24.414 -2.688 -.648 -.172 -7.395 .159 3.219 

5 24.412 -2.708 -.658 -.180 -7.511 .160 3.258 

6 24.412 -2.709 -.658 -.180 -7.513 .160 3.259 

7 24.412 -2.709 -.658 -.180 -7.513 .160 3.259 

a. Method: Enter 

b. Constant is included in the model. 

c. Initial -2 Log Likelihood: 41.724 

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

than .001. 



 

 

 

 

 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square df Sig. 

Step 1 

Step 17.313 5 .004 

Block 17.313 5 .004 

Model 17.313 5 .004 

 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R Square 

1 24.412
a
 .325 .531 

a. Estimation terminated at iteration number 7 because parameter estimates 

changed by less than .001. 

 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 11.664 8 .167 

 
Classification Table

a
 

 Observed Predicted 

 Going Concern Percentage 

Correct 
 

Tidak Going 

Concern 

Going 

Concern 

Step 

1 

Going 

Concern 

Tidak Going 

Concern 
35 1 97.2 

Going Concern 4 4 50.0 

Overall Percentage   88.6 

a. The cut value is .500 

 

Variables in the Equation 

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

Step 1
a
 

x1 -.658 1.377 .228 1 .633 .518 

x2 -.180 1.169 .024 1 .878 .836 

x3 -7.513 3.227 5.419 1 .020 .001 

x4 .160 .179 .796 1 .372 1.173 

x5 3.259 1.655 3.878 1 .049 26.021 

Constant -2.709 1.530 3.134 1 .077 .067 

a. Variable(s) entered on step 1: x1, x2, x3, x4, x5. 

 

 

Correlation Matrix 



 

 

 

 

 Constant x1 x2 x3 x4 x5 

Step 1 

Constant 1.000 -.258 -.769 .406 -.691 -.419 

x1 -.258 1.000 .153 .205 .053 .141 

x2 -.769 .153 1.000 -.103 .416 .246 

x3 .406 .205 -.103 1.000 -.238 -.368 

x4 -.691 .053 .416 -.238 1.000 .040 

x5 -.419 .141 .246 -.368 .040 1.000 
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