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RINGKASAN 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap penerimaan opini audit going concern. Faktor-faktor tersebut meliputi 

audit tenure, reputasi Kantor Akuntan Publik, disclosure, opini audit tahun 

sebelumnya, dan kualitas audit terhadap opini audit going concern. Populasi 

penelitian ini adalah pada industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2010-2015. Jumlah sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 48 sampel. Metode Purposive sampling digunakan 

dalam penentuan sampel sedangkan analisis data menggunakan regresi logistik 

karena variabel dependen diukur menggunakan variabel dummy dan variabel independen 

merupakan data nominal dan ordinal. 
Berdasarkan analisis data menggunakan regresi logistik, menunjukkan 

bahwa audit tenure dan kualitas audit tidak berpengaruh positif terhadap 

penerimaan opini audit going concern. Reputasi Kantor Akuntan Publik dan 

disclosure tidak berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit going 

concern. Opini audit tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap penerimaan 

opini audit going concern. 

Implikasi dari hasil penelitian yaitu dalam upaya menghindari penerimaan 

opini audit going concern pada periode selanjutnya, perbankan harus lebih selektif 

dalam memberikan kredit agar, persentase Non Performing Loan (NPL) dapat 

menunjukkan perbankan dalam kondisi baik. Selain itu, memperkecil batas 

maksimum pemberian pinjaman dibandingkan tahun sebelumnya, menarik 

perhatian kepada masyarakat untuk melakukan penyimpanan (menabung) pada 

bank tersebut, agar mendapat tambahan modal atau aset sehingga, walaupun 

perbankan tidak mendapatkan dana dari investor atau kreditor, modal akan 

tercukupi dari tabungan nasabah. 
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SUMMARY 

 

This study is aimed at determining factors that affect going concern audit 

opinion. The factors are include audit tenure, public accountant reputation, 

disclosure, audit opinion prior year, and audit quality to going concern audit 

opinion. The research population is in the banking industry that listed on 

Indonesia Stock Exchange period 2010-2015. There are 48 used as samples of the 

research. Purposive sampling method used in determining sample and This 

research used logistic regression to analysis data, because dependen variabel that used 

proxy is dummy variabel, and independen variabel is nominal and ordinal data.  
Based on analysis data with regression logistic, audit tenure and audit 

quality did not positive affected to accepted going concern opinion audit. Public 

accountant reputation and disclosure is not negative affected to accepted going 

concern opinion audit. Opinion audit the prior year positive affected to 

acceptance opinion audit going concern. 

The implication based on the result of research, efforts to avoid 

acceptance going concern opinion audit to next period, banking have to be more 

selective in given a credit in order for Non Performing Loan (NPL) percentage 

can shows that banking condition is in a good state, deduct limitation maximum 

credit, in addition, attract to attention of people to save money, in order for the 

bank to obtain additional capital or assets, even if bank does not get fund from 

investors or creditors, capital will remain adequate from the saving customer. 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah Penelitian 

Laporan keuangan merupakan muara akhir dari keseluruhan siklus 

kegiatan dan transaksi suatu institusi yang merupakan pertanggungjawaban 

keuangan dari manajemen kepada pemilik atau pemakai laporan keuangan. 

Laporan keuangan sebagaimana disebutkan dalam Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) memiliki tujuan utama untuk memberikan 

informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas 

yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam 

pembuatan keputusan ekonomi (PSAK No.1). 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 

Tentang Perseroan Terbatas Bagian Dua Pasal 66 menyatakan jika laporan 

keuangan yang diberikan kepada RUPS harus memuat laporan keuangan yang 

terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau 

dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari 

tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan 

ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut; laporan mengenai 

kegiatan Perseroan; laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan; rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang 

memengaruhi kegiatan usaha Perseroan; laporan mengenai tugas pengawasan 

yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru 

lampau; nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; gaji dan 
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tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi 

anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 

Tentang Perseroan Terbatas Bagian Dua Pasal 68 menyatakan direksi wajib 

menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk 

diaudit apabila kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau 

mengelola dana masyarakat; Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang 

kepada masyarakat; Perseroan merupakan Perseroan Terbuka; Perseroan 

merupakan persero; Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran 

usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp 50.000.000.000,- (lima puluh 

miliar rupiah); atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 

Tentang Akuntan Publik menyatakan, jasa akuntan publik merupakan jasa 

yang digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan berpengaruh 

secara luas dalam era globalisasi yang memiliki peran penting dalam 

mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta meningkatkan 

transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2015 

Tentang Praktik Akuntan Publik menyatakan jika akuntan publik memberikan 

jasa asurans meliputi audit atas informasi keuangan historis, jasa rivew atas 

informasi keuangan historis, dan jasa asurans lainnya yang berkaitan dengan 

akuntansi, keuangan, dan manajemen. Entitas yang dapat diaudit oleh akuntan 
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publik yaitu industri sektor pasar modal, bank umum, dana pensiun, 

perusahaan asuransi atau reasuransi dan Badan Usaha Milik Negara. 

Anggraita dan Aulia (2016) menyatakan di dunia pasar jasa audit 

awalnya dikuasai oleh delapan Kantor Akuntan Publik (KAP) besar atau yang 

dikenal sebagai “Big eight” yaitu Arthur Andersen, Arthur Young & 

Company, Coopers & Lybrand, Ernst & Whinney, Deloitte Haskins & Sells, 

Peat Marwick Mitchell (yang kemudian berubah menjadi Peat Marwick, 

kemudian KPMG), Price Waterhouse Coopers, Touche Ross. KAP big eight 

berkurang menjadi big six di tahun 1989 dikarenakan beberapa KAP 

melakukan marger yaitu Ernst & Whinney merger dengan Arthur Young 

menjadi Ernst & Young serta Deloitte, Haskins & Sells merger dengan 

Touche Ross menjadi Deloitte & Touche. Ditahun 1998 KAP big six menjadi 

big five dikarenakan Price Waterhouse merger dengan Coopers & Lybrand 

menjadi Pricewaterhouse Coopers. Pada tahun 2002 KAP big five menjadi big 

four dengan dibubarkannya KAP Arthur Andersen. Pembubaran Arthur 

Andersen disebabkan KAP ini terbukti bersalah karena menutup-nutupi 

skandal keuangan yang dilakukan Enron yang merupakan salah satu klien 

terbesarnya. Arthur Andersen pada saat itu dinilai terlalu agresif dalam 

memperluas pangsa pasarnya sehingga memengaruhi kualitas audit yang 

dihasilkan (Arthur Andersen memiliki pangsa pasar jasa audit tertinggi di 

Amerika Serikat sebelum dibubarkan).  

Salah satu studi di Amerika menunjukan bahwa Arthur Andersen 

menghasilkan kualitas audit yang paling buruk dibandingkan empat KAP 
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besar lainnya (Tuanakotta, 2007). Hal ini ditunjukkan dari hasil studi 

Gavorment Accountability Office (GAO) pada tahun 2002 dimana KAP big 

four internasional menguasai 96% total audit fee yang dibayarkan oleh 

perusahaan publik di Amerika dan mengalami sedikit penurunan di 2005 

menjadi 94% (GAO, 2008). Adanya skandal yang melibatkan Arthur 

Andersen ditambah lagi dengan kondisi konsentrasi pasar audit yang tinggi di 

Amerika Serikat karena konsolidasi KAP menyebabkan kekhawatiran 

regulator di Amerika mengenai pengaruhnya terhadap kualitas audit. Dimana 

diduga adanya tingkat konsentrasi pasar yang tinggi menyebabkan penurunan 

kualitas audit karena KAP (auditor) tidak ingin kehilangan klien sehingga 

menjadi kaki tangan klien dan menurunkan kualitas audit yang dihasilkan 

(Anggraita dan Aulia, 2016). 

Di Indonesia pasar jasa audit dikuasai oleh empat KAP besar yang 

merupakan affiliasi dari KAP big four internasional. Penelitian Afriansyah dan 

Siregar (2010) menggunakan total aset klien audit menunjukan empat KAP 

besar (yang berafiliasi dengan big four) di tahun 2000 menguasai 94% pasar 

audit di Indonesia yang kemudian mengalami penurunan menjadi 86% ditahun 

2002 lalu naik kembali menjadi 88% ditahun 2005. Angka ini menunjukan 

bahwa pasar jasa audit di Indonesia memiliki tingkat konsentrasi yang tinggi. 

Pengaruh dari skandal di Amerika menyebabkan dikeluarkannya 

Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 423 tahun 2002 tentang jasa 

akuntan publik yang kemudian direvisi dengan Keputusan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 359/2003/KMK.06/2003  yang mewajibkan rotasi 
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KAP setiap enam tahun dan rotasi partner setiap tiga tahun. Adanya regulasi 

rotasi menyebabkan berpindahnya klien suatu KAP ke KAP lain yang dapat 

berdampak pada tingkat konsentrasi pasar jasa audit di Indonesia. 

Nugroho (2011) memberitakan dalam kompasiana.com, pada 

September 2008, Lehman Brothers yang merupakan bank investasi terbesar di 

Amerika telah melakukan praktik manipulasi akuntansi. Bangkrutnya Lehman 

Brothers merupakan titik awal serangan badai krisis terdahsyat yang melanda 

tahun 2007 sampai tahun 2008 lalu. Lehman Brothers terbukti melakukan 

rekayasa keuangan untuk menyembunyikan ketergantungan pada pinjaman. 

Temuan pada kasus ini adalah adanya praktik window dressing (upaya 

„mempercantik‟ kondisi keuangan secara artifisial agar kondisi perusahaan 

terlihat lebih kuat).  Kasus tersebut menyeret salah satu KAP big four yaitu 

Ernst & Young yang saat itu menangani Lehman Brothers. Ernst & Young 

dinyatakan lalai mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian bagi Lehman 

Brothers sebelum terjadinya kebangkrutan, yang seharusnya memberikan 

early warning dalam opini yang diberikannya agar pihak-pihak yang 

berkepentingan pada laporan keuangan yang telah diaudit tidak salah 

berinvestasi. 

Lehman Brothers yang melakukan window dressing membuktikan 

perusahaan tidak menampilkan kondisi yang sebenarnya, meskipun Kantor 

Akuntan Publik yang mengaudit merupakan big four atau seorang spesialis 

tetapi tidak menjamin yang diungkapkan perusahaan (disclosure) terbebas dari 

kecurangan manajemen perusahaan. Hal ini memengaruhi opini audit yang 
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diberikan oleh auditor berdasarkan level disclosure yang diberikan oleh 

perusahaan. 

Selain Lehman Brothers, kasus yang terjadi pada salah satu 

perusahaan rokok terbesar di Indonesia yaitu perusahaan PT Hanjaya Mandala 

Sampoerna 2014 mengalami hal serupa. Kasus PT HM Sampoerna memang 

tidak booming, hal ini karena dampak yang ditimbulkan terhadap 

perekonomian tidaklah signifikan. Perusahaan tersebut melakukan pemutusan 

hubungan kerja (PHK) terhadap 4.900 karyawannya yang berada di Jember 

dan Lumajang, Jawa Timur. Pihak perusahaan beralasan bahwa pemutusan 

hubungan kerja dilakukan karena terus menurunnya pangsa pasar Sigarek 

Kretek Tangan (SKT) yang diproduksi di kedua wilayah tersebut (David, 2014 

dalam tempo.com).  

Berkurangnya pangsa pasar SKT yang dialami oleh PT HM 

Sampoerna tidak dijelaskan pada laporan keuangan yang berakhir tahun 2013. 

Laporan keuangan yang diaudit oleh KAP Tanudirejda, Wibisana, Rintis & 

Rekan, yang anggota firma dari Price Waterhouse Coopers memberikan opini 

wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasi PT 

Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 

2013, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasinya untuk tahun yang 

berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di 

Indonesia. Pada pernyataan opini auditor independen atas laporan keuangan 

yang berakhir tahun 2013 tidak dijelaskan paragraf penjelas tentang 

keberlangsungan usaha perusahaan (going concern). Fakta yang terjadi pada 
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tahun 2014 perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja yang 

disebabkan penurunan pangsa pasar atas produk yang diproduksi sehingga 

mengalami kebangkrutan. 

Akuntan publik yang telah mengaudit suatu badan usaha wajib 

mengeluarkan pernyataan pendapat atau opini atas laporan keuangan yang 

diauditnya. Opini yang dikeluarkan harus sesuai dengan bukti yang 

ditemukan. Agoes dan Hoesada (2009) menyatakan ada beberapa jenis opini 

yang dapat diberikan auditor eksternal yaitu unqualified opinion (pendapat 

wajar tanpa pengecualian), unqualified opinion with explanatory language 

(pendapat wajar tanpa pengecualaian dengan tambahan bahan penjelasan), 

qualified opinion (pendapat wajar dengan pengecualian), adverse opinion 

(pendapat tidak wajar), disclaimer of opinion (tidak memberikan pendapat). 

Salah satu opini yang dikeluarkan oleh akuntan publik adalah opini 

wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas mengenai keberlangsungan 

usaha perusahaan (going concern). Sebelum memutuskan kesimpulan 

perusahaan memiliki keraguan going concern atau tidak, auditor harus 

melakukan evaluasi secara kritis terhadap perencanaan yang dilakukan oleh 

pihak manajemen. Pada kenyataannya, masalah going concern merupakan hal 

yang kompleks dan akan selalu ada, sehingga diperlukan faktor-faktor sebagai 

tolak ukur yang pasti untuk menentukan status going concern pada 

perusahaan, dan faktor-faktor tersebut harus diuji agar dalam keadaan 

ekonomi yang tidak tetap status going concern tetap dapat diprediksi (Herris 

dan Merianto, 2015). Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 
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akuntan publik harus memberikan mutu informasi yang baik karena, informasi 

yang diberikan akan digunakan oleh masyarakat yang berdampak pada 

pengambilan keputusan ekonomi dan berpengaruh secara luas pada 

perekonomian nasional. 

International Standar On Auditing (ISA) 570 mengenai going 

concern menyatakan bahwa, tanggung jawab auditor adalah untuk 

mendapatkan bukti audit yang cukup mengenai ketepatan penggunaan asumsi 

going concern manajemen dalam mempersiapkan laporan keuangan dan 

menyimpulkan ada keraguan yang bersifat material mengenai kemampuan 

entitas untuk melanjutkan usaha sebagai going concern. Laporan keuangan 

suatu entitas perusahaan disajikan pihak manajemen dengan dasar going 

concern kecuali menajemen memiliki niat untuk melikuidasi entitas atau 

berhenti beroperasi, atau tidak memiliki alternatif untuk melakukan keduanya. 

ISA sebagai standar dari proses auditing telah mengklarifikasi bahwa auditing 

fokus pada laporan audit dan kualitas audit. 

Setiap institusi tidak menginginkan untuk menerima opini audit 

going concern, karena opini tersebut merupakan bad news untuk pengguna 

informasi, hal ini dikarenakan adanya hipotesis self-fulfilling prophecy. Opini 

audit going concern yang didapatkan oleh institusi akan berdampak pada 

manajemen perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung, karena 

perusahaan yang mendapatkan opini audit going concern tingkat 

kredibilitasnya akan menurun, hal ini disebabkan pengguna informasi percaya 

atas opini yang diberikan oleh auditor sehingga banyak investor yang 

.:::DIGITAL COLLECTION OF UPT PERPUSTAKAAN UNSOED :::.



9 

 

 
 

membatalkan investasinya atau kreditor yang menarik dananya (Venuti, 

2007). 

Internasional standar audit (ISA) 570, menjelaskan bahwa auditor 

bertanggungjawab untuk mengevaluasi apakah terdapat suatu ketidakpastian 

material tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan 

usahnya (going concern). Apabila ditemukan adanya ketidakpastian material 

terhadap kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahnya, 

maka auditor akan memberikan opini audit going concern atau opini audit 

wajar dengan paragraf penjelasan terkait keberlangsungan usaha perusahaan. 

Banyak auditor yang mengalami kesulitan dalam memprediksi 

kelangsungan hidup suatu perusahaan yang menyebabkan sulit mengeluarkan 

opini audit going concern (Januarti dan Fitrianasari, 2008). Status going 

concern harus tetap diprediksi dalam keadaan ekonomi yang selalu dapat 

berubah sehingga dibutuhkan faktor yang dapat menentukan status going 

concern perusahaan dan konsistensinya (Praptitorini dan Januarti, 2007). 

Menurut Nursasi dan Maria (2015) faktor yang dianggap 

berpengaruh terhadap opini going concern adalah audit tenure yang 

merupakan suatu periode pada saat sebuah Kantor Akuntan Publik  mengaudit 

perusahaan yang sama. Penelitian yang dilakukan oleh Nursasi dan Maria 

(2015) serta Lestari dan Widhiyani (2014) menyatakan bahwa independensi 

auditor dapat terganggu dengan lamanya perikatan antara auditor dengan 

kliennya, sedangkan menurut Utama dan Badera (2016) panjang pendeknya 

masa waktu perikatan audit tidak menggangu sikap independen auditor. 
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Husada (2015) meneliti pengaruh reputasi Kantor Akuntan Publik 

terhadap opini audit going concern, penelitiannya menghasilkan jika reputasi 

Kantor Akuntan Publik tidak memiliki pengaruh terhadap opini audit going 

concern, sedangkan menurut Nariman (2015), Tandungan dan Mertha (2016), 

reputasi Kantor Akuntan Publik memiliki pengaruh signifikan terhadap opini 

going concern, hal ini menjelaskan KAP big four dalam memberikan opini 

going concern lebih hati-hati karena pihak Kantor Akuntan Publik ingin 

memberikan hasil yang terbaik untuk perusahaan tersebut. Kantor Akuntan 

Publik big four diyakini memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih 

baik untuk memutuskan pemberian opini sehubungan dengan kelangsungan 

hidup perusahaan, ini diyakini karena Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi 

dengan kantor Akuntan Publik big four kualitas auditnya sudah terjamin oleh 

pengalaman dalam mengaudit yang sudah mendunia.  

Menurut Suwardjono (2014) disclosure merupakan tingkat 

pengungkapan informasi yang disajikan oleh perusahaan melalui laporan 

keuangan. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Harris dan Merianto 

(2015), disclosure berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going 

concern sedangkan, hasil penelitian yang dilakukan oleh Yaqin dan Sari 

(2015) menunjukkan disclosure tidak memiliki pengaruh terhadap opini audit 

going concern, yang artinya semakin rendah tingkat pengungkapan laporan 

keuangan yang dilakukan perusahaan, akan semakin meningkatkan 

probabilitas perusahaan dalam mendapatkan opini audit dengan modifikasi 

penjelasan keberlangsungan usaha atau going concern. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2014), Alicia (2013), 

serta Harris dan Merianto (2015) menyatakan bahwa opini audit tahun 

sebelumnya berpengaruh terhadap opini audit going concern. Bila auditee 

mendapatkan opini audit dengan paragraf going concern, besar kemungkinan 

auditee akan menerima kembali opini audit dengan paragraf going concern. 

Selain audit tenure, reputasi Kantor Akuntan Publik, disclosure, 

dan opini audit tahun sebelumnya Difa dan Suryono (2015) serta Hardi dan 

Satriawan (2014) menyatakan, kualitas audit berpengaruh terhadap opini audit 

going concern. Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi dengan KAP big four 

atau pun yang tidak berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik big four sama-

sama memberikan kualitas audit yang baik dan bersikap independen dalam 

mengeluarkan opini going concern. Menurut Sussanto dan Aquariza (2012) 

kualitas audit tidak berpengaruh terhadap opini going concern, karena pada 

prinsipnya setiap Kantor Akuntan Publik yang berpengalaman pasti ingin 

mempertahankan reputasinya sehingga akan tegas dalam menjalankan 

pekerjaannya. 

Enam tahun terakhir yaitu tahun 2010 sampai 2015 perbankan telah 

mengalami perkembangan yang pesat jika dilihat dari asset yang dimiliki 

secara keseluruhan, data tersebut dapat dilihat pada tabel 1. Perkembangan 

pesat dan pangsa pasar yang potensial dapat menarik minat investor dan 

kreditor untuk menanamkan modalnya pada industri perbankan. 
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Tabel 1. Total Aset Perbankan Indonesia Periode Desember 2010-2015 

Tahun  Total Aset 

2010 Rp 28.560.000.000 

2011 Rp    55.799.288.624 

2012 Rp    67.396.513.781 

2013 Rp    77.278.269.030 

2014 Rp      89.855.620.703 

2015 Rp    101.707.090.769 

Sumber: Badan Pusat Statistik Bank Indonesia 

Objek penelitian ini yaitu lembaga keuangan pada industri 

perbankan, seiring dengan perkembangan perbankan, opini auditor independen 

yang diterima oleh setiap perbankan telah sesuai dengan kondisi yang 

sebenarnya atau tidak jika dilihat dari variabel yang diteliti. Pentingnya 

analisis opini audit going concern karena, perbankan merupakan lembaga 

keuangan yang meyimpan dana masyarakat sehingga berpengaruh terhadap 

perkembangan ekonomi secara nasional dan berpengaruh terhadap 

kepercayaan pengguna laporan keuangan yaitu investor, kreditor dan 

masyarakat sebagai nasabah. 

Penelitian ini merupakan replikasi dengan beberapa modifikasi dari 

penelitian Harris dan Merianto (2015) yang meneliti tentang pengaruh debt 

default, disclosure, opini audit tahun sebelumnya, ukuran perusahaan, dan 

opinion shopping terhadap penerimaan opini audit going concern pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 

2008-2012. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

penambahan variabel independen audit tenure, reputasi Kantor Akuntan 

Publik dan kualitas audit sedangkan variabel debt default, ukuran perusahaan 

dan opinion shopping tidak lagi digunakan. Populasi yang digunakan pada 
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penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu sektor keuangan 

pada industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-

2015. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, topik yang akan 

diteliti dalam penelitian ini yaitu mengenai penerimaan opini audit going 

concern dan berjudul ”Pengaruh Audit Tenure, Reputasi Kantor Akuntan 

Publik, Disclosure, Opini Audit Tahun Sebelumnya, dan Kualitas Audit 

Terhadap Penerimaan Opini Audit Going concern”. 

B. Perumusan Masalah 

Going concern merupakan opini atau status yang diberikan oleh 

auditor mengenai kondisi keuangan perusahaan maupun non keuangan tentang 

kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. 

Memberikan status going concern pada perusahaan tidaklah mudah, karena 

perusahaan yang mendapatkan opini audit going concern akan mengalami 

dampak pada investasi dari investor maupun pinjaman dari kreditor sehinnga 

perusahaan akan mengalami kesulitan keuangan. Dampak yang ditimbulkan 

atas opini going concern membuat auditor dilematis dalam memberikan opini 

audit dengan paragraf penjelas tentang keberlangsungan usaha perusahaan 

(going concern). Berdasarkan permasalahan tersebut maka masalah yang 

berusaha dijawab dalam penelitian ini yaitu: 

1. Apakah audit tenure berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit 

going concern? 
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2. Apakah reputasi Kantor Akuntan Publik berpengaruh negatif terhadap 

penerimaan opini audit going concern? 

3. Apakah disclosure berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit 

going concern? 

4. Apakah opini audit tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap 

penerimaan opini audit going concern? 

5. Apakah kualitas audit berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit 

going concern? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan maka disusun 

tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh audit tenure terhadap penerimaan opini audit 

going concern. 

2. Untuk mengetahui pengaruh reputasi Kantor Akuntan Publik terhadap 

penerimaan opini audit going concern. 

3. Untuk mengetahui pengaruh disclosure terhadap penerimaan opini audit 

going concern. 

4. Untuk mengetahui pengaruh opini audit tahun sebelumnya terhadap 

penerimaan opini audit going concern. 

5. Untuk mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap penerimaan opini 

audit going concern. 
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D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dalam memperkaya wawasan tentang konsep permasalahan 

faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan opini audit going concern. 

2. Manfaat Praktisi 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan 

pengembangan pemahaman mengenai pengaruh audit tenure, reputasi 

Kantor Akuntan Publik (KAP), disclosure, opini audit tahun 

sebelumnya, dan kualitas audit, terhadap penerimaan opini audit going 

concern. 

b. Bagi akademis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi 

penelitian berikutnya mengenai pengaruh audit tenure, reputasi Kantor 

Akuntan Publik (KAP), disclosure, opini audit tahun sebelumnya, dan 

kualitas audit terhadap penerimaan opini audit going concern. 

c. Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

perusahaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan 

opini audit going concern. 
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I. TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

A. Telaah Pustaka 

1. Teori Auditing 

Teori permintaan auditing merupakan framework untuk melakukan 

audit, atau setidaknya untuk memahami tentang auditing. Menurut Ittonen 

(2010) audit memiliki empat teori yaitu: 

a. The Policement Theory 

The policemen theory mengklaim bahwa tanggungjawab auditor 

adalah untuk mencari, menemukan dan mencegah kecurangan. 

Auditor harus fokus untuk mendapatkan kepastian dan memverifikasi 

kebenaran serta kewajaran laporan keuangan. Mendeteksi kecurangan 

masih diperdebatakn untuk menjadi tanggungjawab auditor. Biasanya 

setelah kecurangan laporan keuangan terungkap, ada peningkatan 

tekanan dan peningkatan tanggugjawab auditor dalam mendeteksi 

fraud. 

b. The Lending Credibility 

The lending credibility menetapkan fungsi dari audit adalah untuk 

menambah kepercayaan laporan keuangan. Pelayanan yang diberikan 

oleh auditor adalah menjual kredibilitas kepada klien. Audit atas 

laporan keuangan dapat menambah keyakinan penggunaan laporan 

keuangan yang disajikan oleh manajemen. Pengguna laporan 

keuangan akan mendapat keuntungan dari peningkatan kredibilitas, 
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keuntungan tersebut adalah dapat memutuskan investasi yang 

menguntungkan jika keputusan berdasarkan pada informasi yang 

terpercaya. 

c. The Theory of Inspired Confidence 

The theory of inspired confidence (Theoritical of rational 

expectation), permintaan jasa audit merupakan konsekuensi dari 

partisipasi pihak ketiga pada perusahaan. Pihak ketiga merupakan 

pihak yang menganalisis pertanggungjawaban manajemen, atas 

imbalan (return) karena telah melakukan investasi pada perusahaan. 

Pertanggungjawaban manajemen disajikan secara berkala dalam 

bentuk laporan keuangan. Informasi yang disajikan oleh manajemen 

kemungkinan bias dan pihak eksternal tidak dapat mengawasi secara 

langsung, sehingga audit diperlukan untuk meyakinkan keandalan 

informasi. 

d. Agency Theory 

Jensen dan Meckling (1978) mendefinisikan hubungan agensi 

adalah kontrak antara satu atau beberapa orang (prinsipal) yang 

mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan pelayanan 

kepada prinsipal dan memberikan kepercayaan kepada agen dalam 

pengambilan keputusan. Agen sebagai pihak yang diberikan 

wewenang dalam menjalankan perusahaan oleh prinsipal, tentu 

memiliki lebih banyak informasi mengenai kondisi yang sebenarnya 

terjadi di lapangan dari perusahaan tersebut, karena secara moral agen 
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bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para prinsipal, 

namun disisi kepentingan pribadi, agen juga mempunyai kepentingan 

memaksimumkan kesejahteraan mereka sehingga, ada kemungkinan 

besar agen tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik prinsipal. 

2. Audit 

Auditing memberikan nilai tambah bagi laporan keuangan 

perusahaan karena akuntan publik sebagai pihak yang ahli dan independen 

pada akhir pemeriksaannya memberikan pendapat mengenai kewajaran 

posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan laporan arus kas. 

Konrath (2002) dalam Agoes (2009: 42) medefinisikan auditing sebagai: 

“Auditing is a systematic process of objectively obtaining and evaluating 

evidence regarding assertions about economic actions and events to 

ascertain the degree of correspondence between those assertion and 

established criteria and communicating the result to interested users”. 

Pengertian auditing menurut Agoes (2009: 42), auditing adalah jasa 

yang diberikan oleh auditor dalam memeriksa dan mengevaluasi laporan 

keuangan yang disajikan perusahaan, pemeriksaan ini tidak dimaksudkan 

untuk mencari kesalahan atau menemukan kecurangan walaupun dalam 

pelaksanaannya sangat memungkinkan diketemukannya kesalahan atau 

kecurangan pemeriksaan atas laporan keuangan yang dimaksudkan untuk 

menilai kewajaran laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang 

berlaku di Indonesia. 

Berdasarkan uraian pengertian di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa auditing dilakukan oleh auditor independen untuk meyakinkan para 
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pengguna laporan keuangan, bahwa informasi yang disajikan adalah wajar 

sehingga dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan.  

Menurut Arens, Erdel dan Beasley (2008) akuntan publik 

melakukan tiga jenis utama audit yaitu: 

a. Audit Operasional 

Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap 

bagian dari prosedur dan metoda operasi organisasi. Pada akhir audit 

operasional, manajemen biasanya mengharapkan saran-saran untuk 

memperbaiki operasi. Dalam audit operasional, review atau penelaahan 

yang dilakukan tidak terbatas pada akuntansi, tetapi dapat mencangkup 

evaluasi atas struktur organisasi, operasi komputer, metoda produksi, 

pemasaran, dan semua bidang lain dimana auditor menguasainya. 

Banyaknya bidang yang efektivitas operasionalnya dapat dievaluasi, 

tidak mungkin menggambarkan karakteristik pelaksanaan audit 

operasional yang tipikal.  

b. Audit Ketaatan 

Audit ketaatan dilaksanakan untuk menentukan pihak yang diaudit 

mengikuti prosedur, aturan, atau ketaatan tertentu yang ditetapkan oleh 

otoritas yang tinggi atau tidak. Hasil dari audit ketaatan biasanya 

dilaporkan kepada manajemen, bukan kepada pemakai luar, karena 

manajemen adalah kelompok utama yang berkepentingan dengan 

tingkat ketaatan terhadap prosedur dan peraturan yang digariskan oleh 

karena itu, sebagian besar pekerjaan jenis ini sering kali dilakukan oleh 
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auditor yang berkerja pada unit organisasi itu atau lebih dikenal 

dengan auditor internal.  

c. Audit Laporan Keuangan 

Audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan laporan 

keuangan telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu atau tidak, 

biasanya kriteria yang berlaku adalah prinsip-prinsip akuntansi yang 

berlaku umum. Dalam menentukan laporan keuangan telah dinyatakan 

secara wajar sesuai dengan GAAP atau tidak, auditor mengumpulkan 

bukti untuk menetapkan laporan keuangan itu mengandung kesalahan 

yang material atau salah saji lainnya. Suatu pendekatan terpadu pada 

auditing memperhitungkan risiko salah saji maupun pengendalian 

operasi yang dimaksudkan untuk mencegah salah saji. Auditor juga 

harus memahami entitas dan lingkungannya secara mendalam. 

Pemahaman ini mencakup pengetahuan tentang industri klien berikut 

lingkungan peraturan dan operasinya, termasuk hubungan eksternal, 

seperti dengan pemasok, pelanggan, dan kreditor. Auditor juga 

mempertimbangkan strategi dan proses bisnis klien serta faktor-faktor 

keberhasilan yang sangat penting yang berhubungan dengan strategi.  

3. Opini audit 

Menurut Agoes (2009) Pada akhir pemeriksaan, dalam suatu 

pemeriksaan umum (general audit), KAP memberikan suatu laporan 

akuntan yang terdiri dari lembaran opini dan laporan keuangan. Laporan 

opini merupakan tanggungjawab akutan publik, dimana akuntan publik 
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memberikan pendapatnya terhadap kewajaran laporan keuangan yang 

disusun oleh menajemen dan merupakan tanggungjawab manajemen. Ada 

beberapa jenis opini yang dapat diberikan auditor eksternal, yaitu: 

a. Pendapat wajar tanpa pengecualian (Unqualified opinion) 

Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan auditor untuk 

menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam 

semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan 

ekuitas, dan arus kas suatu entitas sesuai dengan prinsip akuntansi 

yang berterima umum di Indonesia. 

b. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan tambahan bahan penjelas 

(Unqualified opinion with explonatory) 

Pada opini ini auditor menambahkan penjelasan dalam laporan 

audit, meskipun tidak memengaruhi pendapat wajar tanpa 

pengecualian yang dinyatakan oleh auditor. Keadaan yang 

menyebabkan ditambahkannya suatu paragraf penjelas atau modifikasi 

kata-kata dalam laporan audit adalah: 

1) Pendapat wajar sebagian didasarkan atas laporan auditor 

independen lain. 

2) Diantara dua periode akuntansi terdapat suatu perubahan material 

dalam penggunaan prinsip akuntansi atau dalam metode 

penerapannya. 

3) Terdapat kondisi atau peristiwa yang semula menyebabkan auditor 

yakin tentang adanya kesangsian mengenai kelangsungan hidup 
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entitas, namun setelah mempertimbangkan rencana manajemen 

auditor berkesimpulan bahwa rencana manajemen tersebut dapat 

secara efektif dilaksankan dan pengungkapan mengenai hal itu 

telah memadai. 

4) Data keuangan kuartalan tertentu yang diharuskan oleh OJK, 

namun tidak disajikan atau tidak di review. 

5) Informasi tambahan yang diharuskan IAI telah dihilangkan yang 

penyajiannya menyimpang jauh dari pedoman yang telah 

dikeluarkan. 

c. Pendapat wajar dengan pengecualian (Qualified Opinion) 

Pendapat wajar dengan pengecualian dinyatakan oleh auditor jika 

laporan keuangan menyajikan dalam suatu hal yang material, posisi 

keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan 

Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) di Indonesia. Pendapat 

wajar dengan pengecualian dinyatakan dalam keadaan: 

1) Tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan 

terhadap lingkup audit. 

2) Auditor yakin, bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari 

PABU, yang berdampak material, dan auditor berkesimpulan untuk 

tidak menyatakan pendapat tidak wajar. 
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d. Pendapat tidak wajar (Adverse Opinion) 

Pendapat ini dinyatakan apabila pertimbangan auditor atas laporan 

keuangan secara keseluruhan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan 

Prinsip Akuntansi Berterima Umum di Indonesia. 

e. Tidak memberikan pendapat (Disclaimer of Opinion) 

Auditor dapat tidak menyatakan suatu pendapat apabila auditor 

tidak dapat merumuskan atau tidak merumuskan suatu pendapat 

tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan PABU di 

Indonesia. Jika auditor menyatakan tidak memberikan pendapat, 

laporan auditor harus memberikan semua alasan substantif yang 

mendukung pernyataan tersebut. 

4. Opini Audit Going concern 

Dalam pelaksanaan proses audit, auditor dituntut tidak hanya 

melihat terbatas pada hal-hal yang ditampakkan dalam laporan keuangan 

saja tetapi auditor juga harus mewaspadai hal-hal potensial yang dapat 

menggangu kelangsungan usaha suatu entitas (Setiawan dan Suryono, 

2015). Going concern merupakan asumsi dasar dalam penyusunan laporan 

keuangan, suatu perusahaan diasumsikan tidak bermaksud atau 

berkeinginan untuk melikuidasi atau mengurangi secara material skala 

usahanya (Standar Akuntansi Keuangan, 2015). 

International Standar On Auditing (ISA) 570 mengenai going 

concern menyatakan bahwa, tanggung jawab auditor adalah untuk 

mendapatkan bukti audit yang cukup mengenai ketepatan penggunaan 
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asumsi going concern manajemen dalam mempersiapkan laporan 

keuangan dan menyimpulkan ada keraguan yang bersifat material 

mengenai kemampuan entitas untuk melanjutkan usaha sebagai going 

concern. Laporan keuangan suatu entitas perusahaan disajikan pihak 

manajemen dengan dasar going concern kecuali menajemen memiliki niat 

untuk melikuidasi entitas atau berhenti beroperasi, atau tidak memiliki 

alternative untuk melakukan keduanya.  

Keberlangsungan usaha perusahaan harus dapat diungkapkan 

dalam opini auditor independen, hal ini dikarenakan keberlangsungan 

usaha perusahaan sangat penting untuk pengguna laporan keuangan yang 

akan menanamkan modalnya pada perusahan.  Going concern merupakan 

asumsi dalam pelaporan keuangan suatu entitas sehingga jika suatu entitas 

mengalami kondisi yang berlawanan dengan asumsi keberlangsungan 

usaha, maka entitas tersebut dimungkinkan atau memiliki indikasi 

mengalami masalah untuk survive (Nariman, 2015).  

Menurut ISA 570, auditor dapat menerbitkan opini audit going 

concern dilihat dari kondisi keuangan, operasional dan kondisi lainnya. 

Kondisi keuangan dapat dilihat seperti dari utang perusahaan, arus kas 

negatif, rasio keuangan, kegagalan dalam memenuhi hutang, penuggakan 

pembayaran deviden. Kondisi operasional dapat dilihat dari kehilangan 

pelanggan, franchise, lisensi atau pemasok, pemogokan tenaga kerja, 

manajemen bermaksud untuk melikuidasi perusahaan atau 

memberhentikan operasi, adanya kompetitor yang dapat mengacam 
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keberlangsungan usaha. Kondisi ketiga dapat dilihat dari kondisi lain-lain 

seperti dikeluarkannya undang-undang yang dapat mengancam 

keberlangusngan usaha, bencana alam yang diasuransikan, dan pengaduan 

gugatan pengadilan. 

5. Audit Tenure 

Audit tenure merupakan periode waktu perikatan antara Kantor 

Akuntan Publik (KAP) dan perusahaan klien yang sama. Ketika auditor 

telah berhubungan kerja dalam jangka waktu yang lama dengan klien, 

hubungan tersebut dapat mengurangi independensi karena auditor melihat 

bahwa klien tersebut dapat menjadi sumber penghasilan. Hilangnya 

independensi dapat membuat auditor memanipulasi opininya sehingga 

perusahaan kliennya terhindari dari opini going concern (Yaqin dan Sari, 

2015). Sebaliknya terdapat argumen yang menyatakan bahwa waktu 

keterikatan yang lebih lama dengan klien memungkinkan auditor untuk 

mendapatkan wawasan tambahan guna melaporkan ketidakpastian going 

concern yang ditemukan lebih baik (Utama dan Badera, 2016). 

Tenure yang singkat saat auditor mendapatkan klien baru, 

membutuhkan tambahan waktu bagi auditor dalam memahami klien dan 

lingkungan bisnisnya. Tenure yang singkat mengakibatkan perolehan 

informasi berupa data dan bukti-bukti menjadi terbatas sehingga, jika 

terdapat data yang salah atau data yang sengaja dihilangkan oleh manajer 

sulit ditemukan. Sebaliknya terkait dengan tenure dalam jangka waktu 

yang panjang dapat menimbulkan hubungan emosional antara auditor dan 
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klien (Hamid, 2013). Menurut Hartadi (2012) adanya kesulitan untuk 

mengaitkan langsung antara kewajiban rotasi dengan kualitas auditor, 

tetapi poin utama yang berhubungan dengan kualitas audit, memang 

dimungkinkan bahwa adanya suatu kedekatan emosional yang berlalu 

lama akibat tenure yang panjang antara auditor dengan klien. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.17/PMK 01/2008 

tentang jasa akuntan publik atas laporan keuangan dari suatu entitas yang 

dilakukan oleh KAP paling lama enam tahun buku berturut-turut dan oleh 

seorang akuntan publik paling lama tiga tahun buku berturt-turut. 

6. Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) 

Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah badan usaha yang telah 

mendapatkan izin dari menteri sebagai wadah bagi akuntan publik dalam 

memberikan jasanya (PMK NOMOR: 17/PMK.01/2008). KAP besar (big 

four accounting firms) yang memiliki nama dan reputasi baik, diyakini 

akan melakukan audit yang lebih berkualitas dibandingkan dengan KAP 

kecil (non big four accounting firms), karena auditor di kantor big four 

memiliki lebih banyak pengalaman kolektif dalam mengelola audit pada 

perusahaan publik. Dengan demikian, sebuah KAP besar memiliki lebih 

besar keahlian dalam mendeteksi masalah yang bersifat material dalam 

laporan keuangan klien dengan implikasi, auditor di KAP kecil kurang 

memiliki pengalaman dan kurang memiliki keterampilan dalam 

mendeteksi permasalahan (Francis dan Yu, 2009). 
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Fanny dan Saputra (2005), menyatakan bahwa klien biasanya 

mempersepsikan auditor yang berasal dari Kantor Akuntan Publik besar 

dan memiliki afiliasi dengan Kantor Akuntan Publik internasional 

memiliki kualitas yang lebih tinggi karena auditor tersebut memiliki 

karakteristik yang dapat dikaitkan dengan kualitas, seperti pelatihan, 

pengakuan internasional, serta adanya peer review. Peer review dilakukan 

oleh KAP lain terhadap kepatuhan KAP tersebut terhadap sistem 

pengendalian kualitas. Tujuannya adalah untuk menentukan dan 

melaporkan apakah KAP yang direview telah memiliki kebijakan dan 

prosedur yang memadai dalam pengendalian kualitas yang meliputi lima 

hal di bawah ini:  

a. Independensi, integritas, dan objektivitas 

b. Personel Managemen 

c. Penerimaan dan kelanjutan dari klien serta penugasan  

d. Kinerja penugasan 

e. Monitoring 

7. Disclosure 

Pada umumnya ada tiga prinsip dasar akuntansi yaitu recognition 

(pengakuan), measurement (pengukuran), dan disclosure (pengungkapan). 

Pengakuan dalam laporan keuangan adalah proses penetapan terpenuhinya 

kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi 

sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, 

ekuitas, pendapatan, dan pembiayaan, sebagaimana tercantum dalam 
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laporan keuangan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang 

terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau 

peristiwa terkait (Lisa, 2015). 

Pengukuran dalam laporan keuangan merupakan proses penetapan 

nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos atau unsur laporan 

keuangan dalam neraca atau laporan laba rugi. Prinsip Pengukuran 

(Measurement Principle) atau Prinsip Biaya (Cost Principle), yaitu 

pencatatan akuntansi dalam pemerolehan sumber daya harus didasarkan 

pada harga perolehan atau biaya aktual atau biaya historis yang diukur 

berbasis kas atau setara kas (Winston, 2013). 

Pengungkapan dalam laporan keuangan secara umum diartikan 

sebagai konsep, metode, atau media tentang bagaimana informasi 

akuntansi disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Dalam prinsip 

pengungkapan penuh, organisasi harus memuat catatan penjelasan atas apa 

yang termuat dalam laporan keuangan, sehingga dapat dibuktikan 

kebenarannya. Keterbuktian dapat berupa data yang lengkap, netral, dan 

bebas dari salah saji yang material (Winston, 2013). 

Pengungkapan sering dimaknai sebagai penyedia informasi lebih 

dari yang dapat disampaikan dalam bentuk statement keuangan formal 

(Suwardjono, 2014). Menurut Elmawati (2014) disclosure dibutuhkan oleh 

para pengguna laporan keuangan untuk lebih memahami informasi yang 

terkandung dalam laporan keuangan. Pengungkapan harus dilakukan oleh 

auditor dalam arti seberapa mampukah auditor untuk mengungkapkan 
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masalah yang ada serta mau melaporkan kepada klien bahwa terdapat 

masalah di dalam perusahaannya.  

Setiap perusahaan publik diwajibkan membuat laporan tahunan 

sebagai sarana pertanggungjawaban terutama kepada pemegang saham. 

Laporan tahunan (annual report) merupakan laporan yang diterbitkan oleh 

pihak manajemen perusahaan sekali dalam setahun yang berisi informasi 

keuangan dan non keuangan perusahaan yang berguna bagi stakeholders 

untuk menganalisis kondisi perusahaan pada periode tersebut. Laporan 

keuangan ini wajib diaudit oleh auditor independen sebagai wujud dari 

transparansi keuangan perusahaan (Elmawati, 2014). 

8. Opini Audit Tahun Sebelumnya 

Opini audit tahun sebelumnya adalah opini audit yang diterima 

auditee pada tahun sebelumnya atau 1 tahun sebelum tahun penelitian. Jika 

tahun sebelumnya auditor memberikan opini audit going concern maka 

pada tahun berjalan semakin besar kemungkinan auditor akan memberikan 

kembali opini audit going concern. Hal ini salah satunya terjadi karena 

makin parahnya keadaan perusahaan jika menerima opini audit going 

concern (Wulandari, 2014).  

Perusahaan akan semakin sulit mendapatkan dana karena opini 

going concern yang diterimanya membuat perusahaan kehilangan 

kepercayaan dari berbagai sumber dana, salah satunya kreditur sehingga, 

keadaan sulit yang terjadi pada periode sebelumnya tidak dapat diatasi 

berakibat pada memburuknya kondisi perusahaan dan kemungkinan 
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perusahaan menerima opini audit going concern lagi akan semakin besar. 

Pengeluaran opini going concern yang tidak diharapkan oleh perusahaan, 

berdampak pada kemunduran harga saham, kesulitan dalam meningkatkan 

modal pinjaman, ketidakpercayaan investor, kreditur, pelanggan, dan 

karyawan terhadap manajemen perusahaan (Alicia, 2013). 

9. Kualitas Audit 

Auditor bertanggungjawab untuk menyediakan informasi yang 

mempunyai kualitas tinggi yang berguna untuk pengambilan keputusan 

para pengguna laporan keuangan. Auditor yang mempunyai kualitas audit 

yang baik cenderung akan mengeluarkan opini audit going concern apabila 

terdapat masalah mengenai going concern (Santosa dan Wedari, 2007). 

Auditor yang memiliki pengalaman audit yang banyak pada suatu industri 

akan memiliki kualitas audit yang tinggi karena semakin berpengalaman 

auditor maka semakin paham kondisi industri dan cenderung mengaudit 

laporan keuangan sesuai dengan standar audit semakin tinggi. 

Deis dan Giroux (1992) melakukan penelitian tentang empat hal 

dianggap mempunyai hubungan dengan kualitas audit yaitu:  

a. Lamanya waktu auditor telah melakukan pemeriksaan terhadap suatu 

perusahaan (tenure), semakin lama seorang auditor telah melakukan 

audit pada klien yang sama maka kualitas audit yang dihasilkan akan 

semakin rendah. 
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b. Jumlah klien, semakin banyak jumlah klien maka kualitas audit akan 

semakin baik karena auditor dengan jumlah klien yang banyak akan 

berusaha menjaga reputasinya. 

c. Kesehatan keuangan klien, semakin sehat kondisi keuangan klien maka 

ada kecenderungan klien tersebut untuk menekan auditor agar tidak 

mengikuti standar. 

d. Review oleh pihak ketiga, kualitas audit akan meningkat jika auditor 

tersebut mengetahui bahwa hasil pekerjaannya akan di review oleh 

pihak ketiga. 

B. Pengembangan Hipotesis 

1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu tentang faktor-faktor yang menjadi 

pertimbangan auditor dalam memberikan opini audit going concern pada 

perusahaan diringkas dalam tabel 2. 

Tabel 2. Hasil Penelitian Terdahulu 

No 
Peneliti 

(Tahun) 
Judul Variabel Hasil Penelitian 

1 I Gusti Putu 

Oka Surya 

Utama dan I 

Dewa 

Nyoman 

Badera 

(2016) 

 

Penerimaan 

Opini Audit 

dengan 

Modifikasi Going 

concern dan 

Faktor-Faktor 

Prediktornya 

Opini audit 

dengan 

modifikasi going 

concern, 

pertumbuhan 

perusahaan, 

ukuran 

perusahaan, 

kualitas audit, 

audit lag, audit 

tenure, opinion 

shopping 

Pertumbuhan 

perusahaan, ukuran 

perusahaan, 

kualitas audit dan 

audit tenure tidak 

mempunyai 

pengaruh pada 

penerimaan opini 

audit dengan 

modifikasi going 

concern, audit lag 

mempunyai 

pengaruh positif 

pada penerimaan  
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Lanjutan Tabel 2. Hasil Penelitian Terdahulu 

No 
Peneliti 

(Tahun) 
Judul Variabel Hasil Penelitian 

    opini audit dengan 

modifikasi going 

concern sedangkan, 

opinion shopping 

mempunyai 

pengaruh negatif 

pada penerimaan 

opini audit dengan 

modifikasi going 

concern 

2 Debby 

Tandungan 

dan  

I Made 

Mertha 

(2016) 

Pengaruh Komite 

Audit, Ukuran 

Perusahaan, 

Audit Tenure, 

dan Reputasi 

KAP Terhadap  

Opini Audit 

Going concern 

Opini audit 

going concern, 

komite audit, 

ukuran 

perusahaan, 

audit tenure, 

reputasi KAP 

Komite audit, 

ukuran perusahaan, 

audit tenure dan 

reputasi KAP tidak 

berpengaruh 

terhadap opini 

audit going concern 

3 Muhammad 

Ainun Yaqin 

dan Maria M. 

Ratna Sari 

(2015) 

Pengaruh Faktor 

Keuangan dan 

Non Keuangan 

pada Opini Audit 

Going concern 

Opini audit 

going concern, 

audit tenure, 

reputasi KAP, 

disclosure, 

likuiditas, opini 

audit tahun 

sebelumnya 

Audit tenure, 

disclosure, dan 

likuiditas tidak 

memiliki pengaruh 

terhadap opini 

audit going 

concern sedangkan, 

reputasi KAP dan 

opini audit tahun 

sebelumnya 

memiliki pengaruh 

terhadap opini 

audit going 

concern 

4 Rendy Harris 

dan Wahyu 

Merianto 

(2015) 

Pengaruh Debt 

Default, 

Disclosure, Opini 

Audit Tahun 

Sebelumnya, 

Ukuran 

Perusahaan,  

Opini audit 

going concern, 

debt default, 

disclosure, opini 

audit tahun 

sebelumnya, 

ukuran 

Debt default, 

disclosure, opini 

audit tahun 

sebelumnya, 

opinion shopping 

memiliki pengaruh 

yang signifikan  
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Lanjutan Tabel 2. Hasil Penelitian Terdahulu 

No 
Peneliti 

(Tahun) 
Judul Variabel Hasil Penelitian 

  Opinion 

Shopping 

Terhadap 

Penerimaan 

Opini Audit 

Going concern 

Perusahaan, 

opinion 

shopping 

terhadap 

penerimaan opini 

audit going 

concern sedangkan, 

ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

penerimaan opini 

audit going 

concern 

5 Nariman 

Nariman 

(2015) 

Pengaruh Ukuran 

Kantor Akuntan 

Publik Terhadap 

Opini Audit 

Going concern 

dan Earning 

Response 

Coefficients 

(ERC) pada 

Perusahaan 

Manufaktur yang 

Terdaftar di BEI 

Tahun 2011-2013 

Opini audit 

going concern, 

earning 

response 

coefficients 

(ERC), ukuran 

Kantor Akuntan 

Publik 

Terdapat pengaruh 

positif secara 

signifikan untuk 

ukuran KAP besar 

dengan penerbitan 

opini audit going 

concern dan 

terdapat pengaruh 

positif secara 

signifikan antara 

ukuran KAP besar 

memberikan 

informasi laba 

dengan mengukur 

kualitas laba 

melalui earning 

response 

coefficients (ERC) 

6 Feri Setiawan 

dan Bambang 

Suryono 

(2015) 

Pengaruh 

Pertumbuhan 

Perusahaan, 

Profitabilitas, 

Likuiditas, dan 

Leverage 

Terhadap Opini 

Audit Going 

concern 

Opini audit 

going concern, 

pertumbuhan 

perusahaan, 

profitabilitas, 

likuiditas, dan 

leverage 

Pertumbuhan 

perusahaan dan 

likuditas tidak 

memiliki pengaruh 

terhadap opini 

audit going 

concern sedangkan 

profitabilitas dan 

leverage memiliki 

pengaruh terhadap 

opini audit going 

concern 
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Lanjutan Tabel 2. Hasil Penelitian Terdahulu 

No 
Peneliti 

(Tahun) 
Judul Variabel Hasil Penelitian 

7 Enggar 

Nursasi dan 

Evi Maria 

(2015) 

Pengaruh Audit 

Tenure, Opinion 

Shopping, 

Leverage dan 

Pertumbuhan 

Perusahaan 

Terhadap 

Penerimaan 

Opini 

Audit Going 

concern pada 

Perusahaan 

Perbankan dan 

Pembiayaan yang 

Go Public di 

Bursa Efek 

Indonesia. 

Opini audit 

going concern, 

audit tenure, 

opinion 

shopping, 

leverage, 

pertumbuhan 

perusahaan 

Audit tenure, 

opinion shopping, 

leverage, dan  

pertumbuhan 

perusahaan 

berpengaruh 

terhadap 

penerimaan opini 

audit going 

concern 

8 Rivenski 

Atwinda Difa 

dan Bambang 

Suryono 

(2015) 

Pengaruh 

Keuangan, 

Kualitas Auditor, 

Kepemilikan 

Perusahaan 

Terhadap 

Penerimaan 

Opini Audit 

Going concern  

Opini audit 

going concern, 

kondisi 

keuangan, 

kualitas audit, 

kepemilikan 

perusahaan  

Kualitas audit  

berpengaruh 

terhadap 

penerimaan opini 

audit going 

concern sedangkan 

kondisi keuangan 

dan kepemilikan 

Perusahaan 

berpengaruh 

terhadap 

penerimaan opini 

audit going 

concern 

9 Ni Luh Putu 

Ratna Wahyu 

Lestari dan 

Ni Luh Sari 

Widhiyani 

(2014) 

Pengaruh Faktor 

Keuangan dan 

Karakteristik 

Auditor Pada 

Kualifikasi Opini 

Kelangsungan 

usaha 

Opini 

kelangsungan 

usaha, kondisi 

keuangan 

perusahaan, 

opini audit tahun 

sebelumnya, 

auditor client 

tenure, reputasi  

Kondisi keuangan 

perusahaan dan 

pertumbuhan 

perusahaan tidak 

memiliki pengaruh 

pada kualifikasi 

Opini 

kelangsungan 

usaha, opini audit  
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Lanjutan Tabel 2. Hasil Penelitian Terdahulu 

No 
Peneliti 

(Tahun) 
Judul Variabel Hasil Penelitian 

   KAP Tahun sebelumnya 

dan reputasi KAP 

memiliki pengaruh 

positif dan 

signifikan pada 

kualifikasi opini 

kelangsungan 

usaha sedangkan 

auditor client 

tenure berpengaruh 

negatif dan 

signifikan pada 

kualifikasi opini 

kelangsungan 

usaha 

10 Wulandari  

Wulandari 

(2014) 

Analisis Faktor-

Faktor yang 

Mempengaruhi 

Auditor dalam 

Memberikan 

Opini Audit 

Going concern 

Opini audit 

going concern, 

reputasi KAP, 

kondisi 

keuangan 

perusahaan, 

opini audit tahun 

sebelumnya, 

ukuran 

perusahaan  

Opini audit tahun 

sebelumnya 

berpengaruh 

terhadap auditor 

dalam memberikan 

opini audit going 

concern sedangkan 

reputasi KAP, 

kondisi keuangan 

perusahaan, ukuran 

perusahaan, rasio 

pertumbuhan, rasio 

likuiditas, rasio 

profitabilitas, rasio 

aktivitas, dan rasio 

leverage tidak 

berpengaruh 

terhadap auditor 

dalam memberikan 

opini audit going 

concern  
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2. Perumusan Hipotesis 

a. Pengaruh audit tenure terhadap penerimaan opini audit going 

concern 

Audit tenure merupakan periode waktu perikatan antara Kantor 

Akuntan Publik (KAP) dan perusahaan klien yang sama. Ketika 

auditor telah berhubungan kerja dalam jangka waktu yang lama dengan 

klien, hubungan tersebut dapat mengurangi independensi karena 

auditor melihat bahwa klien tersebut dapat menjadi sumber 

penghasilan. Hilangnya independensi dapat membuat auditor 

memanipulasi opini sehingga perusahaan yang menjadi kliennya 

terhindari dari opini going concern (Yaqin dan Sari, 2015). Menurut 

Hartadi (2012) adanya kesulitan untuk mengaitkan langsung antara 

kewajiban rotasi dengan kualitas auditor, tetapi poin utama yang 

berhubungan dengan kualitas audit, memang dimungkinkan bahwa 

adanya suatu kedekatan emosional yang berlalu lama akibat tenure 

yang panjang antara auditor dengan klien. 

Menurut Nursasi dan Maria (2015) audit tenure berpengaruh 

positif terhadap penerimaan opini audit going concern, sehingga 

semakin lama hubungan auditor dengan klien, maka semakin kecil 

kemungkinan perusahaan untuk mendapatkan opini audit going 

concern. Independensi auditor dapat terganggu dengan lamanya 

perikatan yang terjadi antara auditor dengan kliennya, sejalan dengan 

Nursasi dan Maria penelitian yang dilakukan oleh Muttaqin (2012) 
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menyatakan perikatan yang lama dapat menyebabkan berkurangnya 

independensi KAP, dan apabila independensi auditor berkurang maka 

opini yang dikeluarkan oleh auditor merupakan opini yang 

menyesatkan dan akan merugikan berbagai pihak. Berdasarkan 

penelitian-penelitian yang telah dilakukan, maka hipotesis yang 

disajikan adalah sebagai berikut: 

  : Audit tenure berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit 

going concern 

b. Pengaruh reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap 

penerimaan opini audit going concern 

Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah badan usaha yang telah 

mendapatkan izin dari menteri sebagai wadah bagi akuntan publik 

dalam memberikan jasanya (PMK NOMOR: 17/PMK.01/2008). KAP 

besar (big four accounting firms) yang memiliki nama dan reputasi 

baik, diyakini akan melakukan audit yang lebih berkualitas 

dibandingkan dengan KAP kecil (non big four accounting firms), 

karena auditor di kantor big four memiliki lebih banyak pengalaman 

kolektif dalam mengelola audit pada perusahaan publik. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nariman (2015) menghasilkan 

reputasi Kantor Akuntan Publik memiliki pengaruh yang negatif 

terhadap penerimaan opini audit going concern, hal ini berarti bahwa 

peluang untuk menghasilkan kualitas audit yang tinggi akan meningkat 

dengan ukuran Kantor Akuntan Publik yang semakin besar. Kantor 
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Akuntan Publik besar akan melakukan analisis yang lebih lengkap 

dalam memprediksi masalah kelangsungan hidup perusahaan. Sejalan 

dengan penelitian Nariman, penelitian Lestari dan Widhiyani (2014) 

menyatakan jika reputasi KAP memiliki pengaruh yang negatif 

terhadap penerimaan opini audit going concern. Hal ini berarti, KAP 

big four dalam memberikan opini going concern lebih teliti. KAP big 

four, diyakini memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih baik 

untuk memutuskan pemberian opini sehubungan dengan kelangsungan 

perusahaan. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang disusun 

adalah: 

  : Reputasi Kantor Akuntan Publik berpengaruh negatif terhadap 

penerimaan opini audit going concern 

c. Pengaruh disclosure terhadap penerimaan opini audit going 

concern 

Pengungkapan sering dimaknai sebagai penyedia informasi lebih 

dari yang dapat disampaikan dalam bentuk statement keuangan formal 

(Suwardjono, 2014). Pengungkapan dalam laporan keuangan secara 

umum diartikan sebagai konsep, metode, atau media tentang 

bagaimana informasi akuntansi disampaikan kepada pihak yang 

berkepentingan (Winston, 2013). Menurut Elmawati (2014) disclosure 

dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan untuk lebih 

memahami informasi yang terkandung dalam laporan keuangan.  
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Perusahaan yang tidak mengungkapkan rasio-rasio keuangan yang 

bagus dan mengungkapkan dampak kondisi ekonomi atau keraguan 

dalam kelangsungan hidup usahanya akan meningkatkan kemungkinan 

menerima opini audit going concern. 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 (Ardiani, dkk., 2012). 

Menurut Harris dan Merianto (2015) disclosure berpengaruh 

negatif terhadap penerimaan opini audit going concern. Hal ini karena, 

perusahaan yang memilki tingkat pegungkapan yang rendah atas 

laporan keuangan tetap memiliki peluang yang sama untuk menerima 

opini audit going concern dibandingakan dengan perusahaan yang 

tingkat pengungkapan atas laporan keuangan tinggi. Berdasarkan 

uraian penelitian-penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dapat 

dirumuskan adalah: 

  : Disclosure berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit 

going concern 

d. Pengaruh opini audit tahun sebelumnya terhadap penerimaan 

opini audit going concern 

Opini audit tahun sebelumnya adalah opini audit yang diterima 

auditee pada tahun sebelumnya atau 1 tahun sebelum tahun penelitian. 

Jika tahun sebelumnya auditor memberikan opini audit going concern 
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maka pada tahun berjalan semakin besar kemungkinan auditor akan 

memberikan kembali opini audit going concern. Hal ini salah satunya 

terjadi karena makin parahnya keadaan perusahaan jika menerima 

opini audit going concern (Wulandari, 2014).  

Opini audit tahun sebelumnya dapat dijadikan acuan oleh auditor 

independen untuk memberikan opini audit pada tahun berjalan. Bila 

auditee mendapatkan opini dengan paragraf going concern, besar 

kemungkinan auditee akan menerima kembali opini audit dengan 

paragraf going concern (Husada, 2014).  

Penelitian yang dilakukan oleh Harris dan Merianto (2015), serta 

Yaqin dan Sari  (2015) yang menyatakan opini audit tahun sebelumnya 

berpengaruh positif sehingga apabila auditee mendapatkan opini audit 

going concern pada tahun sebelumnya, maka kemungkinan besar 

auditor akan memberikan opini yang sama pada tahun selanjutnya. 

Berdasarkan uraian ini maka hipotesis yang dapat dirumuskan yaitu: 

  : Opini audit tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap 

penerimaan opini audit going concern 

e. Pengaruh kualitas audit terhadap penerimaan opini audit going 

concern 

Auditor yang mempunyai kualitas audit yang baik cenderung akan 

mengeluarkan opini audit going concern apabila terdapat masalah 

mengenai going concern (Santosa dan Wedari, 2007). Auditor yang 

memiliki pengalaman audit yang banyak pada suatu industri akan 
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memiliki kualitas audit yang tinggi karena semakin berpengalaman 

auditor maka semakin paham kondisi industri dan cenderung 

mengaudit laporan keuangan sesuai dengan standar audit semakin 

tinggi. 

Menurut Sari dan Wahyuni (2014) semakin besar skala auditor 

maka akan semakin besar kemungkinan auditor untuk menerbitkan 

opini audit going concern. Ketika sebuah KAP sudah memiliki 

reputasi yang baik maka akan berusaha mempertahankan reputasinya 

itu dan menghindarkan diri dari hal-hal yang bisa merusak reputasinya 

tersebut. Sehingga mereka akan selalu bersikap objektif terhadap 

pekerjaannya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hardi 

dan Satriawan (2014) yang menghasilkan bahwa pengaruh kualitas 

audit berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan opini audit 

going concern. Berdasarkan urain penelitian-penelitian terdahulu maka 

hipotesis dapat dirumuskan yaitu: 

  : Kualitas audit berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit 

going concern 

3. Model Penelitian 

Berdasarkan perumusan hipotesis yang telah dipaparkan maka, 

variabel dependen opini audit going concern, dan variabel independen 

yaitu audit tenure, reputasi Kantor Akuntan Publik, disclosure, opini audit 

tahun sebelumnya, dan kualitas audit. Berdasarkan hubungan diantara 
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variabel tersebut dapat digambarkan model pemikiran yang tersaji pada 

gambar 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 1. Model Penelitian 
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II. METODE PENELITIAN DAN TEKNIK ANALISIS DATA 

 

A. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah studi empirik pada industri perbankan 

yang memiliki laporan keuangan serta melampirkan laporan auditor 

independen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2015. 

2. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah industri perbankan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2015. 

3. Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah industri perbankan. Alasan 

dipilihnya perusahaan perbankan sebagai obyek penelitian karena 

perusahaan perbankan merupakan sektor keuangan yang berkembang 

pesat. Perusahaan perbankan juga memiliki pangsa pasar yang potensial 

dan kontinuitas dalam menjalankan operasionalnya. 

4. Sampel 

Sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling 

yaitu mendasarkan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu 

(Djarwanto, 2007). Metode purposive sampling digunakan pada penelitian 

ini yaitu pada industri perbankan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. Perbankan yang terdaftar di BEI dari tahun 2010 sampai 2015. 
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b. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit selama 

tahun pengamatan (2010-2015) dan terdapat laporan auditor 

independen atas laporan keuangan perusahaan. 

c. Perbankan yang mendapatkan persentase Non Performing Loan atau 

kredit bermasalah diatas 5% minimal satu kali pada periode pegamatan 

(2010-2015). Batas persentase sebesar 5% sesuai dengan Peraturan 

Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/14/PBI/2016 Tentang Perubahan 

Keempat Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 

Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta 

Asing Bagi Bank Umum Konvensional. Kriteria dari kondisi keuangan 

yang mendapatkan NPL gross lebih besar dari 5% akan menunjukkan 

keraguan auditor terhadap keberlangsungan aktivitas perbankan. 

5. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari 

Bursa Efek Indonesia pada perusahaan perbankan yang menerbitkan 

laporan keuangan serta melampirkan laporan auditor independen dan 

memublikasikannya di Bursa Efek Indonesia selama enam tahun berturut-

turut dari tahun 2010-2015. Data diperoleh dari laporan keuangan 

perusahaan yang didownload dari website resmi Bursa Efek Indonesia 

(www.idx.co.id) atau dari web perusahaan bank. 
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6. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder sehingga teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu studi kepustakaan dan 

dokumentasi. 

a. Studi Kepustakaan 

Studi ini diperoleh dengan menelaah maupun mengutip langsung 

dari buku maupun jurnal dan sumber tertulis lainnya yang 

berhubungan dengan masalah yang dapat digunakan sebagai landasan 

teori. 

b. Dokumentasi 

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan 

metode dokumentasi, data sekunder laporan keuangan perusahaan 

yang diperoleh dari www.idx.co.id dan dari web perusahaan terkait. 

7. Definsi Operasional Variabel dan Pengukurannya 

a. Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penerimaan opini 

audit going concern. International Standar On Auditing (ISA) 570 

mengenai going concern menyatakan bahwa, tanggung jawab auditor 

adalah untuk mendapatkan bukti audit yang cukup mengenai ketepatan 

penggunaan asumsi going concern manajemen dalam mempersiapkan 

laporan keuangan dan menyimpulkan ada keraguan yang bersifat 

material mengenai kemampuan entitas untuk melanjutkan usaha 

sebagai going concern. Opini audit diukur dengan menggunakan 
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variabel dummy. Kode 1 diberikan jika terdapat opini audit going 

concern, sedangkan kode 0 diberikan jika terdapat opini audit non 

going concern. 

b. Variabel Independen 

1) Audit Tenure 

Audit tenure adalah lamanya kerjasama yang dilakukan oleh KAP 

dengan auditee secara berturut-turut. Variabel ini diukur 

menggunakan angka 1, 2, 3, 4, 5, yang disesuaikan dengan 

lamanya hubungan Kantor Akuntan Publik dengan perusahaan 

klien. Audit tenure diukur dengan menghitung jumlah tahun 

dimana Kantor Akuntan Publik yang sama telah melakukan 

perikatan audit terhadap auditee. Tahun pertama perikatan dimulai 

dengan angka 1, ditambah dengan satu untuk tahun-tahun 

berikutnya. Jika ada perubahan afiliasi, maka perhitungan audit 

tenure akan dimulai dari awal. Perhitungan dihitung dari tahun 

2010 sampai 2015. 

2) Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP)  

Reputasi Kantor Akuntan Publik merupakan prestasi dan 

kepercayaan publik yang disandang atas nama besar yang dimiliki 

KAP tersebut. Reputasi Kantor Akuntan Publik diukur dengan 

menggunakan varibel dummy, angka 1 diberikan untuk perusahaan 

yang menggunakan jasa KAP big four sedangkan angka 0 untuk 

perusahaan yang menggunakan jasa KAP non big four. Pada tahun 
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2015 menurut Fajar dalam pppk.kemenkeu.go.id (2015) Kantor 

Akuntan Publik big four di Indonesia pada tahun 2015 yaitu 

Tanudireja, Wibisan & Rekan  (Price Waterhouse Coopers), 

Purwantono, Suherman & Surja (Earnest & Young), Osman Bing 

Satrio & Rekan (Deloitte) Sidharta &Widjaaja (KPMG).  

3) Disclosure 

Disclosure merupakan item-item yang auditee sajikan pada laporan 

keuangan. Skor disclosure yang digunakan oleh perbankan 

digunakaan sebagai penentuan indeks. Skor 1 diberikan pada setiap 

item informasi yang diungkapkan dan skor 0 pada setiap item yang 

tidak diungkapkan. Jumlah skor maksimal yaitu 28. Rumus 

disclosure level yang digunakan adalah rumus dari Hossain (2008: 

666) yaitu:  

                  
                                   

                   
 

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

6/POJK.03/2015 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan 

Bank, item-item yang diungkapkan pada laporan keuangan tahunan 

tersaji pada tabel 3. 

Tabel 3. Disclosure Item 

No Keterangan 

1 Laporan keuangan 

2 Pernyataan direksi atau dewan komisaris bank yang bertanggungjawab pada 

isi laporan keuangan 

3 Pengungkapan permodalan 

4 Informasi praktek manajemen risiko yang diterapkan bank 

5 Susunan kepengurusan, termasuk susunan dewan pengurus syariah untuk 

bank umum syariah 
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Lanjutan Tabel 3. Disclosure Item 

No Keterangan 

6 Kepemilikan saham 

7 Perkembangan usaha kelompok usaha bank  

8 Strategi dan kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen bank 

9 Laporan manajemen yang memuat infomasi mengenai pengelolan bank 

10 Perhitungan kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) 

11 Informasi instrumen keuangan 

12 Penyediaan dana kepada pihak terkait 

13 Kredit atau pembiayaan kepada debitur atau nasabah Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) 

14 Informasi kredit atau pembiayaan yang memerlukan perhatian khusus 

15 Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) yang wajib dibentuk berdasarkan 

instrument keuangan 

16 Rasio keuangan bank 

17 Transaksi spot 

18 Transaksi derivative 

19 Struktur kelompok usaha bank 

20 Opini akuntan publik atas laporan keuangan 

21 Nama KAP yang melakukan audit laporan keuangan tahunan entitas lain di 

luar bank 

22 Nama akuntan publik yang bertanggungjawab dalam audit 

23 Manajemen letter atas laporan keuangan 

24 Laporan tahunan entitas induk yang meliputi seluruh entitas dalam kelompok 

usaha 

25 Laporan tahunan pemegang saham langsung yang memiliki saham mayoritas 

atau laporan keuangan entitas yang melakukan pengendalian langsung 

kepada bank 

26 Laporan tahunan entitas anak 

27 Laporan suku Bunga dasar kredit (SBDK) 

28 Pihak terkait mengenai batas maksimum pemberian kredit 

 

4) Opini Audit Tahun Sebelumnya 

Opini audit tahun sebelumnya didefinisikan sebagai opini audit 

yang diterima auditee pada tahun sebelumnya atau 1 tahun sebelum 

tahun penelitian. Pengukuran pada variabel ini menggunakan 

variabel dummy, angka 1 diberikan jika ditahun sebelumnya 

terdapat opini going concern, sedangkan angka 0 diberikan jika di 

tahun sebelumnya terdapat opini audit non going concern. 
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5) Kualitas Audit 

Pengukuran kualitas audit menggunakan persentase. Semakin 

tinggi persentase yang didapatkan auditor maka semakin baik 

kualitas auditor independen dalam mengaudit industri terkait. 

Formulasi untuk menghitung tingkat auditor industry adalah 

sebagai berikut (Oktivia, 2013: 37):  

    
                                               

                                          
      

B. Teknik Analis Data 

1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk 

mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti 

melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan 

analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Dalam statistik 

deskriptif dapat mengemukakan data dengan tabel biasa maupun distribusi 

frekuensi, grafik garis maupun batang, diagram lingkaran, piktogram, 

penjelasan kelompok melalui modus, median, mean, dan variasi kelompok 

melalui rentang dan simpangan baku (Sugiyono, 2012: 29). 

2. Analisis Regresi Logistik 

Menurut Ghozali (2013), hipotesis dalam penelitian ini cocok diuji 

menggunakan analisis regresi logistik dengan SPSS (Statistical Package 

for Sosial Science), karena pada penelitian ini variabel dependennya 

bersifat kategorikal (nominal atau non metrik) dan variabel independennya 

kombinasi antara metrik dan non metrik. Regresi logistik adalah regresi 
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yang digunakan untuk mengukur sejauh mana probabilitas terjadinya 

variabel dependen dapat diprediksi oleh variabel independen. Pada teknik 

analisis regresi logistik tidak membutuhkan uji normalitas dan uji asumsi 

klasik pada variabel bebasnya. Persamaan model regresi yang digunakan 

yaitu (Ghozali, 2013: 336): 

  
  

    
                                        

Keterangan: 

  
  

    
                           

             

                

                

              

                                

                  

         

Menurut Ghozali (2013), sebelum melakukan uji regresi logistik terlebih 

dahulu: 

a. Menguji kelayakan model regresi 

Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit Test digunakan untuk 

menilai kelayakan model regresi. Model ini menguji bahwa tidak ada 

perbedaan antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan 

fit. Jika nilai statistik Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit lebih 
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besar daripada 0,05 maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan berarti 

model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan 

model dapat diterima karena sesuai dengan data observasinya. 

b. Menguji Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

Model yang dihopetisiskan harus fit dengan data, untuk mengetahui 

hipotesis fit atau tidak dengan data diperlukan suatu pengujian. 

Pengujian keseluruhan model dilakukan dengan membandingkan nilai 

antara -2 Log Likelihood (-2LL) pada awal (block number= 0) dengan 

nilai -2 Log Likelihood (-2LL) pada akhir (block number= 1). Adanya 

pengurangan nilai antara -2LL awal (initial -2LL function) dengan 

nilai -2LL pada langkah berikutnya (-2LL akhir) menunjukkan bahwa 

model yang dihipotesiskan fit dengan data. Log Likehood pada model 

regresi logistik mirip dengan pengertian “Sum of square Error” pada 

model regresi sehingga, penurunan Log Likehood menunjukkan model 

regresi semakin baik. 

c. Menguji Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square)  

Nagelkerke R Square merupakan pengujian yang dilakukan untuk 

mengetahui seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan 

dan memengaruhi variabel dependen. Nilai Nagelkerke R Square 

bervariasi antara 1(satu) dan 0 (nol). Semakin mendekati nilai 1 maka 

model dianggap semakin goodness of fit sementara semakin mendekati 

0 maka model semakin tidak goodness of fit.  

3. Pengujian Hipotesis  
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Pengujian dengan model regresi logistik digunakan dalam penelitian 

ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel 

independen (parsial) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen. Kriteria pengujian: 

1) Menguji variabel    berpengaruh terhadap Y dengan menganggap 

variabel X lainnya konstan,  

  :     Audit tenure berpengaruh positif terhadap 

penerimaan opini audit going concern 

        Audit tenure tidak berpengaruh positif 

terhadappenerimaan opini audit going concern 

  :     Reputasi Kantor Akuntan Publik berpengaruh 

negatif terhadap penerimaan opini audit going 

concern 

        Reputasi Kantor Akuntan Publik tidak berpengaruh 

negatif terhadap penerimaan opini audit going 

concern 

  :     Disclosure berpengaruh negatif terhadap penerimaan 

opini audit going concern 

        Disclosure tidak berpengaruh negatif terhadap 

penerimaan opini audit going concern 

  :     Opini audit tahun sebelumnya berpengaruh positif 

terhadap penerimaan opini audit going concern 
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        Opini audit tahun sebelumnya tidak berpengaruh 

positif terhadap penerimaan opini audit going 

concern 

  :     Kualitas audit berpengaruh positif terhadap 

penerimaan opini audit going concern 

         Kualitas audit tidak berpengaruh positif terhadap 

penerimaan opini audit going concern 

2) Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf 

signifikansi 5% (α = 0,05) 

3) Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis didasarkan pada 

signifikasi p-value. Jika taraf signifikansi > 0,05    ditolak 

Jika taraf signifikansi ≤ 0,05    diterima 
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III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah industri perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2010 hingga 2015. Industri 

perbankan dipilih karena pada tahun 2010 sampai 2015 secara nasional 

mengalami perkembangan yang selalu meningkat, sehingga perbankan yang 

mengalami kondisi keuangan yang tidak sehat, dilihat dari Non Performing 

Loan (NPL) dapat memprediksi keberlangsungan usaha pada periode 

selanjutnya. Sampel yang digunakan dipilih dengan cara purposive sampling, 

sehingga sampel tersebut merupakan representasi dari populasi sampel yang 

ada serta sesuai dengan tujuan dari penelitian ini. 

Proses seleksi sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan 

ditampilkan pada tabel 4. 

Tabel 4. Proses Seleksi Sampel Berdasarkan Kriteria 

No Kriteria Jumlah 

1 Perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2015 44 

2 Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan dan 

laporan auditor independen 
(16) 

3 Perusahaan yang NPL gross <5% (20) 

 Jumlah Sampel 8 

 Jumlah Sampel selama 6 tahun 48 

Sumber: Data diolah (2017) 

B. Statistik Deskriptif 

Tabel 5 menyajikan data statistik atas audit tenure, reputasi Kantor 

Akuntan Publik, disclosure, opini audit tahun sebelumnya, dan kualitas audit 

terhadap penerimaan opini audit going concern. Data ini digunakan untuk 
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melihat penyebaran data variabel-variabel yang digunakan untuk model 

tersebut. Tabel 5 menyajikan data statistik deskriptif atas varibel-variabel yang 

diujikan yaitu: 

 Tabel 5. Hasil Statistik Deskriptif 
 N Mean Maksimum Minimum Std. Dev. 

Opini audit going concern 48 0,19 1 0 0,39 
Audit tenure 48 2,48 6 1 1,43 
Reputasi Kantor Akuntan Publik 48 0,31 1 0 0,47 
Disclosure 48 0,82 0,96 0,68 0,07 
Opini audit tahun sebelumnya 48 0,17 0 1 0,38 
Kualitas Audit 48 0,0009 0,0032 0,0002 0,00077 

Sumber: Data diolah (2017) 

Nilai mean pada opini audit going concern yaitu 0,19 lebih rendah 

dari 0,50 yang artinya opini audit going concern berkode 1 lebih jarang 

diterima dari 48 jumlah amatan. Selama periode yang diteliti terdapat 9 yang 

memperoleh opini audit going concern. Nilai deviasi standar menunjukkan 

0,39 yang berada diatas nilai rata-rata yaitu sebesar 0,19 hal ini 

mendeskripsikan variabilitas data penelitian yang tinggi.  

Nilai mean audit tenure adalah 2,48 sedangkan nilai maksimum 6 

dan nilai minimum 1. Angka mean 2,48 lebih mendekati nilai minimum yaitu 

1, hal ini menunjukkan dari sampel perbankan yang diteliti lebih banyak 

perbankan yang bekerja sama dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan 

periode rata 2,4 tahun. Deviasi standar menunjukkan nilai sebesar 1,43 nilai 

tersebut mendeskripsikan variabilitas penelitian yang rendah karena nilainya 

berada dibawah rata-rata. 

Nilai mean reputasi Kantor Akuntan Publik sebesar 0,31 nilai 

maksimum 1 dan nilai minimum 0. Angka mean 0,31 lebih mendekati angka 0 
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hal ini menunjukkan dari sampel yang diteliti lebih banyak perbankan yang 

menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik non big four. Nilai deviasi standar 

menunjukkan 0,47 nilai tersebut mendeskripsikan variabilitas penelitian yang 

tinggi karena nilainya berada di atas nilai rata-rata. 

Nilai mean disclosure sebesar 0,82 yang artinya rata-rata 

keseluruhan pengungkapan laporan keuangan yang dilakukan perbankan yaitu 

sebesar 82%, nilai maksimum 0,96 atau 96% dan nilai minimum 0,68 atau 

68%, hal ini menunjukkan laporan keuangan perbankan yang diteliti telah 

melakukan disclosure yang tinggi karena nilai rata-rata lebih mendekati nilai 

maksimum. Deviasi standar menunjukkan nilai sebesar 0,07 nilai tersebut 

mendeskripsikan variabilitas yang sangat rendah karena berada jauh dibawah 

nilai rata-ratanya. 

Nilai mean opini audit tahun sebelumnya sebesar 0,17 sedangkan 

nilai maksimum 1 dan nilai minimum 0. Angka mean lebih mendekati nilai 0 

hal ini menunjukkan dari sampel yang diteliti, lebih banyak perbankan yang 

mendapatkan opini audit non going concern pada tahun sebelumnya. Nilai 

deviasi standar menunjukkan 0,38 nilai tersebut mendeskripsikan variabilitas 

penelitian yang tinggi karena nilainya berada di atas nilai rata-rata. 

Nilai mean kualitas audit menunjukkan nilai sebesar 0,0009 atau 

0,9%, sedangkan nilai maksimum sebesar 0,0032 atau 3,2% dan nilai 

minimum sebesar 0,0002 atau 0,2%, hal ini menunjukkan dari sampel 

perbankan yang diteliti lebih banyak yang menggunakan jasa auditor dengan 

kualitas audit yang tinggi karena nilai rata-rata lebih mendekati nilai 
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minimum. Deviasi standar menunjukkan nilai sebesar 0,00077 atau 0,07%, hal 

ini mendeskripsikan variabilitas yang sangat rendah karena nilainya berada 

jauh dibawah nilai rata-rata.  

C. Analisis Regresi Logistik 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik karena variabel 

dependen (penerimaan opini audit going concern) menggunakan variabel 

dummy yaitu diberi angka 0 jika mendapatkan opini audit non going concern, 

sedangkan 1 jika mendapatkan opini audit going concern. Penggunaan regresi 

logistik tidak memerlukan uji asumsi klasik data seperti regresi linear. 

1. Pengujian kelayakan model regresi 

Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit Test digunakan untuk 

menilai kelayakan model regresi. Model ini menguji bahwa tidak ada 

perbedaan antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit. 

Pengujian ini menjadi penting sebab apabila model diketahui tidak layak 

atau tidak sesuai, maka analisis selanjutnya tidak dapat dilanjutkan. 

Tabel 6. Pengujian kelayakan Model: Hosmer and Lemeshow Test 

Step 1 

Chi-square 6,536 

Degree of freedom (df) 8 

Signifikanasi 0,587 

Sumber: Lampiran 6 

 

 Hasil pengujian menunjukkan nilai Hosmer and Lemeshow adalah 

6,536 dengan tingkat signifikansi 0,587 berada jauh diatas tingkat signifikan 

0,05 sehingga dapat disimpulkan model regresi mampu memprediksi nilai 

observasinya dan layak untuk digunakan dalam analisis selanjutnya. 
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2. Pengujian  Keseluruhan Model 

Model yang dihipotesiskan harus fit dengan data, untuk mengetahui 

hipotesis fit atau tidak dengan data diperlukan suatu pengujian. Pengujian 

keseluruhan model dilakukan dengan membandingkan nilai antara -2 Log 

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

Likelihood (-2LL) pada akhir (block number= 1).  

Tabel 7. Perbandingan Nilai -2 Log Likelihood 

-2 Log Likelihood (-2LL) pada awal (block number= 0) 49,127 

-2 Log Likelihood (-2LL) pada akhir (block number= 1) 33,177 

Penuruan nilai -2 Log Likehood awal ke akhir 15,950 

Sumber: Lampiran 6 

Nilai pada tabel 7 menunjukkan ada penurunan nilai -2 Log 

Likelihood, dari 49,127 pada blok awal yang hanya memasukan konstanta 

menjadi, 33,177 pada blok akhir setelah mengikutsertakan lima variabel. 

Penurunan sebesar 15,950 menunjukkan model regresi yang lebih baik, 

dapat disimpulkan model yang dihipotesiskan telah memiliki kesesuaian 

dengan data. 

3. Pengujian Koefisien Determinasi 

Pengujian koefisien detereminasi atau Nagelkerke R Square 

merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

variabel independen mampu menjelaskan dan memengaruhi variabel 

dependen. 
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Tabel 8. Model Summary 

Step 1 

-2 Log Likelihood 33,177 

Cox & Snell R Square 0,283 

Negelkerke R Square 0,441 

Sumber: Lampiran 6 

Pada tabel 8 nilai Nagelkerke R Square sebesar 0,441 atau 44,1 % 

menunjukkan variabel dependen (opini audit going concern) dapat 

dijelaskan oleh variabel independen (audit tenure, reputasi Kantor Akuntan 

Publik, disclosure, opini audit tahun sebelumnya, dan kualitas audit) sebesar 

44,1% sisanya 55,9% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model. 

4. Koefisien Regresi 

Pengujian persamaan regresi untuk menguji audit tenure, reputasi 

Kantor Akuntan Publik, disclosure, opini audit tahun sebelumnya, dan 

kualitas audit ditunjukkan pada tabel 9. 

Tabel 9. Variables in the Equation 

Step 1 

 TEN REP DISC SBLM KLS Constant 

Koefiesien (B) -0,018 -1,413 1,914 3,071 -0,019 -3,199 

Standard Error 0,358 1,359 6,709 1,092 -0,019 5,426 

Wald 0,03 1,080 0,081 8,909 0,044 0,348 

Degree of freedom 

(df) 
1 1 1 1 1 1 

Signifikansi 0,960 0,299 0,775 0,003 0,834 0,555 

Probabilitas Exp (B) 0,982 0,243 6,782 21,553 0,981 0,041 

Sumber: Lampiran 6 

Pada tabel 9 menunjukkan hasil pengujian regresi logistik pada 

tingkat signifikansi sebesar 5%. Dari pengujian tersebut diperoleh model 

regresi sebagai berikut: 
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OAGC=-3,199 – 0,018TEN – 1,413REP + 1,914DISC + 3,071SBLM – 0,019KLS 

Secara statistik, persamaan regresi dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

a. Nilai konstanta sebesar -3,199 artinya jika audit tenure (TEN), reputasi 

Kantor Akuntan Publik (REP), disclosure (DISC), opini audit tahun 

sebelumnya (SBLM), dan kualitas audit (KLS) nilainya sebesar 0, maka 

nilai pengungkapan opini audit going concern sebesar negatif 3,199. 

b. Koefisien regresi variabel audit tenure (TEN) menunjukkan nilai 

negatif sebesar 0,018. Hal ini mendeskripsikan jika variabel independen 

lain nilainya tetap dan audit tenure mengalami kenaikan 1% maka opini 

audit going concern (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,018.  

c. Koefisien regresi variabel reputasi Kantor Akuntan Publik (REP) 

menunjukkan nilai negatif sebesar 1,413. Hal ini mendeskripsikan jika 

variabel independen lain nilainya tetap dan reputasi Kantor Akuntan 

Publik mengalami kenaikan 1% maka opini audit going concern (Y) 

akan mengalami penurunan sebesar 1,413.  

d. Koefisien regresi variabel disclosure (DISC) menunjukkan nilai positif 

sebesar 1,914. Hal ini mendeskripsikan apabila variabel independen lain 

nilainnya tetap dan disclosure mengalami kenaikan 1% maka opini 

audit going concern (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 1,914.  

e. Koefisien regresi opini audit tahun sebelumnya (SBLM) menunjukkan 

nilai positif sebesar 3,071. Hal ini mendeskripsikan apabila variabel 

independen lain nilainya tetap dan opini audit tahun sebelumnya 
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mengalami kenaikan 1% maka opini audit going concern (Y) akan 

mengalami kenaikan sebesar 3,071. 

f. Koefisien regresi kualitas audit (KLS) menunjukkan nilai negatif 

sebesar 0,019. Hal ini mendeskripsikan apabila variabel independen lain 

nilainya tetap dan kualitas audit mengalami kenaikan 1% maka opini 

audit going concern (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,019. 

D. Pengujian Hipotesis 

Dari hasil persamaan regresi logistik di atas dapat dilakukan 

pengujian hipotesis dengan cara membandingkan antara tingkat signifikansi 

(sig) pada tabel 9 dengan tingkat kesalahan (α) = 5%. Apabila tingkat 

signifikan kurang dari lima persen (0,05) maka variabel independen dalam 

penelitian ini akan berpengaruh terhadap variabel dependen. 

1. Audit Tenure Berpengaruh Positif Terhadap Penerimaan Opini Audit 

Going Concern (    

Hipotesis pertama menyatakan bahwa audit tenure berpengaruh 

positif terhadap penerimaan opini audit going concern. Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa audit tenure memiliki koefisien negatif 0,018 dengan 

tingkat signifikan 0,960 lebih besar dari 0,05 atau dengan kata lain    

ditolak. Dapat disimpulkan bahwa audit tenure tidak berpengaruh positif 

terhadap penerimaan opini audit going concern. 

2. Reputasi Kantor Akuntan Publik Berpengaruh Negatif Terhadap 

Penerimaan Opini Audit Going Concern (    
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Hipotesis ke dua menyatakan bahwa reputasi Kantor Akuntan 

Publik berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit going 

concern. Hasil pengujian menunjukkan reputasi Kantor Akuntan Publik 

memiliki koefisien negatif sebesar 1,413, dengan tingkat signifikan 0,299 

lebih besar dari 0,05 atau dengan kata lain (    ditolak. Dapat 

disimpulkan bahwa reputasi Kantor Akuntan Publik tidak berpengaruh 

negatif terhadap penerimaan opini audit going concern. 

3. Disclosure Berpengaruh Negatif Terhadap Penerimaan Opini Audit 

Going Concern      

Hipotesis ke tiga menyatakan bahwa disclosure berpengaruh 

negatif terhadap penerimaan opini audit going concern. Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa disclosure memiliki koefisien positif sebesar 1,914 

dengan tingkat signifikan 0,075 lebih besar dari 0,05 atau dengan kata lain 

(    ditolak. Dapat disimpulkan bahwa disclosure tidak berpengaruh 

negatif terhadap penerimaan opini audit going concern. 

4.  Opini Audit Tahun Sebelumnya Berpengaruh Positif Terhadap 

Penerimaan Opini Audit Going Concern (    

Hipotesis ke empat menyatakan bahwa opini audit tahun 

sebelumnya berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit going 

concern. Hasil pengujian menunjukkan bahwa opini audit tahun 

sebelumnya memiliki koefisien positif sebesar 3,071 dengan tingkat 

signifikan 0,03 lebih kecil dari 0,05 atau dengan kata lain (    diterima. 
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Dapat disimpulkan bahwa opini audit tahun sebelumnya berpengaruh 

positif terhadap penerimaan opini audit going concern. 

 

5. Kualitas Audit Berpengaruh Positif Terhadap Penerimaan Opini 

Audit Going Concern (    

Hipotesis ke lima menyatakan bahwa kualitas audit berpegaruh 

positif terhadap penerimaan opini audit going concern. Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa opini audit tahun sebelumnya memiliki koefisien 

negatif sebesar 0,019 dengan tingkat signifikan 0,834 lebih besar dari 0,05 

atau dengan kata lain (    ditolak. Dapat disimpulkan bahwa kualitas 

audit tidak berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit going 

concern. 

E. Pembahasan 

1. Audit Tenure Berpengaruh Positif Terhadap Penerimaan opini audit 

Going Concern 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel audit tenure tidak 

berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit going concern. 

Kerja sama antara perbankan dengan Kantor Akuntan Publik telah 

terjalin sampai batas maksimum lamanya waktu perikatan sesuai dengan 

peraturan menteri keuangan pada tahun 2003 yaitu selama enam tahun, 

namun Kantor Akuntan Publik akan tetap mengungkapkan opini audit 

going concern apabila keberlangsungan usaha perbankan diragukan. 

Seorang auditor harus bersikap independen, yang artinya dalam 
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memberikan opini audit going concern harus bebas dari benturan 

kepentingan (conflict in interest) dan tidak terpengaruh oleh tekanan 

yang dapat mengurangi pertimbangan profesional. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Utama dan Badera (2016), yang menyatakan waktu perikatan yang lama 

antara klien dengan auditor tidak akan mengganggu independensi dari 

auditor. Perusahaan yang diragukan kemampuannya dalam 

mempertahankan keberlangsungan usahanya akan tetap diberikan opini 

audit going concern oleh auditor tanpa memperdulikan lamanya 

perikatan yang sudah terjadi. 

Opini audit going concern merupakan pendapat yang diberikan 

oleh auditor apabila laporan keuangan yang disajikan bersifat material 

mengenai kemampuan perbankan untuk melanjutkan usaha, sehingga 

opini audit going concern merupakan bad news. Perbankan akan 

berusaha agar tidak menerima opini audit going concern, oleh karena itu 

perbankan akan memberikan insentif atau bekerjasama kembali dengan 

KAP ditahun yang akan datang  apabila auditor memberikan opini audit 

sesuai dengan harapan perbankan. Tetapi karena auditor berpedoman 

pada kede etik yang mengharuskan bersikap profesional, objektif dan 

berintegritas maka tetap akan memberikan opini audit going concern 

apabila perbankan mengalami kondisi yang dapat mengganggu 

keberlangsungan usahnya.  
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Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Nursasi dan 

Maria (2015) serta Lestari dan Widhiyani (2014) yang menemukan 

adanya pengaruh audit tenure terhadap penerimaan opini audit going 

concern, yang menyatakan semakin lama hubungan auditor dengan klien, 

maka akan semakin kecil kemungkinan perusahaan untuk mendapatkan 

opini audit going concern. 

2. Reputasi Kantor Akuntan Publik Berpengaruh Negatif Terhadap 

Penerimaan Opini Audit Going Concern 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel reputasi Kantor 

Akuntan Publik tidak berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini 

audit going concern. Hal ini dikarenakan reputasi Kantor Akuntan Publik 

yang diukur menggunakan variabel dummy, angka 1 diberikan untuk 

perbankan yang menggunakan jasa KAP big four dan angka 0 diberikan 

untuk perbankan yang menggunakan jasa KAP non big four. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa tidak ada bedanya antara KAP big four 

dan non big four dalam memberikan opini audit, karena auditor yang 

bernaung di KAP big four atau pun non big four memiliki tanggungjawab 

yang sama ketika mengaudit suatu laporan keuangan. 

Auditor harus tetap memiliki sikap objektif dimana pun tempatnya 

bekerja. Apabila auditor tidak memberikan opini audit going concern 

pada saat perbankan mengalami keraguan keberlangsungan usahanya 

maka reputasi KAP tersebut terlihat buruk, tidak melihat KAP tersebut 

termasuk big four atau non big four. Hal ini karena kinerja dari auditor 
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atau KAP tersebut tidak objektif, yaitu berusaha menutup-nutupi kondisi 

perbankan yang sebenarnya. KAP big four yang telah memiliki reputasi 

KAP yang baik akan mempertahankan reputasinya dan KAP non big four 

akan meningkatkan reputasinya agar publik tetap percaya pada 

kinerjanya. Salah satu cara meningkatkan reputasi yang baik yaitu 

dengan menunjukkan kinerja yang baik, salah satunya yaitu memberikan 

opini audit sesuai dengan kondisi dan bukti yang telah didapatkan. 

Pada penelitian ini ada sepuluh laporan keuangan yang mendapat 

opini audit going concern, sembilan diantara laporan keuangan tersebut 

yang mengaudit adalah Kantor Akuntan Publik non big four, sedangkan 

satu laporan keuangan yang mendapatkan opini audit non going concern 

diaudit oleh Kantor Akuntan Publik big four. Hal ini membuktikan 

bahwa Kantor Akuntan Publik non big four akan tetap memberikan opini 

audit going concern apabila perbankan mengalami kondisi keuangan 

yang tidak sehat yang dapat berakibat terhadap keberlangsungan 

usahanya.  

Penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Husada (2015) dan Wulandari (2014), yang tidak menemukan 

adanya pengaruh reputasi Kantor Akuntan Publik terhadap penerimaan 

opini audit going concern. Namun, tidak mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh Tandungan dan Mertha (2016) serta Lestari dan 

Widhiyani (2014), yang menemukan adanya pengaruh reputasi Kantor 

Akuntan Publik terhadap penerimaan opini audit going concern. 
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3. Disclosure Berpengaruh Negatif Terhadap Penerimaan Opini Audit 

Going Concern 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa disclosure tidak berpengaruh 

negatif terhadap penerimaan opini audit going concern. Disclosure yang 

diukur menggunakan disclosure level yaitu total skor yang dipenuhi 

dibagi dengan total skor maksimal, tidak memberikan pengaruh terhadap 

penerimaan opini audit going concern sehingga, pengungkapan yang 

besar tidak akan menghindari diterimanya opini audit going concern. 

Pengungkapan yang terlalu tinggi memiliki kesan yang tidak baik, karena 

diartikan penyajian yang berlebihan (Yaqin dan Sari, 2015).  

Banyaknya rincian informasi yang tidak penting akan mengaburkan 

informasi yang dianggap signifikan atau perlu adanya investigasi 

berlanjut sehingga dapat membuat auditor menjadi salah tafsir. 

Pengungkapan laporan keuangan yang rendah pun tidak akan menjamin 

perbankan akan menerima opini audit non going concern, karena 

pengungkapan informasi yang tidak memadai akan memberikan 

kecurigaan pada auditor bahwa perbankan menyembunyikan informasi 

yang signifikan atau penting tentang kondisi perusahaan yang berdampak 

pada keberlangsungan usahanya. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yaqin 

dan Sari (2015) serta penelitian Nur (2013) yang menyatakan bahwa 

disclosure tidak bepengaruh secara signifikan terhadap penerimaan opini 

audit going concern. Namun, hasil penelitian ini tidak mendukung 
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penelitian yang dilakukan oleh Harris dan Merianto (2013) serta Ardiani 

dkk. (2012) yang menemukan adanya pengaruh disclosure terhadap 

penerimaan opini audit going concern. 

4. Opini Audit Tahun Sebelumnya Berpengaruh Positif Terhadap 

Penerimaan Opini Audit Going Concern 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini audit tahun sebelumnya 

berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit going concern. 

Opini audit tahun sebelumnya yang diukur menggunakan variabel 

dummy, angka 1 diberikan terhadap perbankan yang mendapat opini 

audit going concern pada tahun sebelumnya dan angka 0 untuk 

perbankan yang mendapatkan opini audit non going concern pada tahun 

sebelumnya. Opini audit tahun sebelumnya dapat berpengaruh 

dikarenakan perusahaan yang mendapatkan opini audit going concern 

pada tahun sebelumnya, berakibat pada kondisi keuangan yang lebih sulit 

pada periode selanjutnya, hal ini dikarenakan investor dan kreditor yang 

akan menanamkan modalnya cenderung mencari perbankan atau 

perusahaan yang kondisi keuangannya baik.  

Para penanam modal berasumsi apabila menanamkan modal pada 

perbankan yang kondisi keuangannya sehat maka akan memperoleh 

return atau keuntungan atas penanaman modalnya, berbanding terbalik 

apabila investor dan kreditor menanamkan modalnya pada perbankan 

yang keberlangsungan usahanya diragukan maka investor dan kreditor 

memiliki ke khawatiran modal yang ditanamkan akan sia-sia bahkan 
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mengakibatkan kerugian, sehingga perbankan yang mendapatkan opini 

audit going concern akan mengalami kondisi keuangan yang lebih sulit 

karena kekurangan kepercayaan dari penanaman modal maupun nasabah. 

Auditor dalam memberikan opini audit mempertimbangkan banyak 

hal, salah satunya adalah informasi mengenai hasil audit tahun 

sebelumnya (Kumalawati, 2012). Apabila perbankan mendapatkan opini 

audit going concern maka akan lebih mudah bagi auditor untuk 

mendeteksi kondisi keberlangsungan usaha dimasa yang akan datang. 

Pada bagian laporan auditor independen dijelaskan  alasan 

keberlangsungan usaha perbankan diragukan sehingga pada tahun 

pemerikasaan laporan keuangan auditor dapat melihat penyebab atau 

kondisinya telah ada perbaikan atau tidak, apabila kondisi tidak 

mengalami perbaikan maka akan dengan mudah auditor memberikan 

opini audit going concern, sebaliknya apabila perbankan telah mengalami 

perbaikan kondisi maka perbankan akan mendapatkan opini audit non 

going concern. 

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Harris dan Merianto (2015), Yaqin dan Sari  (2015) serta Husada (2014) 

yang menyatakan bahwa opini audit tahun sebelumnya berpengaruh 

secara positif terhadap penerimaan opini audit going concern. 
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5. Kualitas Audit Berpengaruh Positif Terhadap Penerimaan Opini 

Audit Going Concern 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas audit tidak 

berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit going concern. 

Kualitas audit yang diukur menggunakan rumus jumlah klien suatu KAP 

pada sub sektor industri dibagi jumlah perusahaan pada sub sektor 

industri dikali seratus persen tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap penerimaan opini audit going concern karena auditor yang telah 

dianggap spesialis atau yang belum spesialis tetap akan memberikan 

opini audit going concern. 

Auditor yang spesialias tidak akan merusak citra atau reputasi 

spesialisnya dengan menutup-nutupi kondisi perbankan yang tidak sehat 

menjadi sehat, begitu juga dengan auditor yang belum dianggap spesialis 

akan memberikan hasil yang maksimal untuk mengangkat citra atau 

nama baik agar auditor tersebut dianggap spesialis, hal ini dapat 

dibuktikan dengan sikap objektif dan independensi auditor dalam 

memberikan opini audit sesuai dengan kondisi perbankan tersebut. 

Apabila perbankan mengalami keraguan dalam keberlangsungan 

usahanya dimasa yang akan datang maka auditor akan 

mengungkapkannya. 

Belum adanya pengklasifikasian yang relevan terkait KAP yang 

tergolong auditor spesialis industri di Indonesia menyebabkan 

indikasinya terhadap kualitas audit belum dapat dibuktikan (Utama dan 
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Badera, 2016). Semua auditor akan bersikap objektif pada pemerikasaan 

dan pengevaluasian laporan keuangan di sektor mana pun. Semua auditor 

akan berusaha memberikan kualitas audit yang tinggi, agar dapat 

meningkatkan reputasi atau mempertahankan reputasinya, sehingga tetap 

mendapatkan kepercayaan untuk menggunakan jasa auditnya, karena 

informasi yang disajikan sesuai dengan kondisi perusahaan dan para 

pengguna laporan keuangan disajikan informasi yang benar adanya atau 

relevan. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitan yang dilakukan oleh Utama 

dan Badera (2016) serta Kumalawati (2012) yang menemukan bahwa 

kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going 

concern. Namun, penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Difa dan Suryono (2015) serta Hardi dan Satriawan 

(2014) yang menemukan, kualitas audit berpengaruh secara signifikan 

terhadap penerimaan opini audit going concern. 
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IV. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, untuk hasil 

pengujian masing-masing hipotesis dengan level of significance 95 persen 

atau alpha 0,05 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Audit tenure tidak berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit 

going concern. 

2. Reputasi Kantor Akuntan Publik tidak berpengaruh negatif terhadap 

penerimaan opini audit going concern. 

3. Disclosure tidak berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit 

going concern. 

4. Opini audit tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap penerimaan 

opini audit going concern. 

5. Kualitas audit tidak berpengaruh posiif terhadap penerimaan opini audit 

going concern. 

B. Implikasi 

Penelitian yang telah dilakukan pada delapan perbankan periode 

2010-2015 menghasilkan opini audit tahun sebelumnya berpengaruh positif 

terhadap penerimaan opini audit going concern, hal ini diartikan perbankan 

yang mendapat opini audit going concern besar kemungkinan untuk 

mendapatkan opini audit going concern kembali. Penelitian ini menggunakan 

pengukuran terhadap perbankan yang berada dalam kondisi keuangan 
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bermasalah atau tidak sehat dapat dilihat dari nilai persentase gross Non 

Performing Loan (NPL) atau dengan kata lain dilihat dari kredit macetnya. 

Menghindari penerimaan opini audit going concern kembali, maka perbankan 

harus lebih selektif dalam memberikan pinjaman atau kredit terhadap 

nasabah. Memperkecil batas maksimum pemberian pinjaman dibandingkan 

tahun sebelumnya, sehingga kondisi keuangan akan membaik karena dengan 

berkurangnnya batas maksimum kredit, pemberian kredit akan berkurang hal 

ini dapat meminimalisir angka atau total kredit macet. Selain itu, menarik 

perhatian kepada masyarakat untuk melakukan penyimpanan di bank tersebut, 

agar mendapat tambahan modal atau aset sehingga, walaupun perbankan 

tidak mendapatkan dana dari investor atau kreditor, modal akan tercukupi dari 

tabungan nasabah. 

C. Keterbatsan 

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari adanya beberapa 

keterbatasan. Oleh karena itu diharapkan penelitian-penelitian sejenis 

selanjutnya diharapkan dapat meminimalisir keterbatasan-keterbatasan yang 

ada. Berikut beberapa keterbatasan dan saran penelitian: 

1. Penelitian ini hanya menggunakan populasi pada industri perbankan, 

sehingga diharapkan dalam penelitian selanjutnya untuk menggunakan 

industri keuangan maupun non keuangan. Tujuannya adalah untuk 

mengungkap faktor-faktor determinan penerimaan opini audit going 

concern. 
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2. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menambah variabel lain seperti 

financial distress (kesulitan keuangan) yang diukur menggunakan rasio-

rasio, pertumbuhan perusahaan agar hasil yang diperoleh dapat lebih tepat 

dalam memprediksi laporan keuangan saat menerima opini audit going 

concern. 

3. Bagi peneliti selanjutnya dapat memperpanjang jumlah periode 

pengamatan karena periode pengamatan penelitian ini pada saat kondisi 

ekonomi relatif stabil, maka belum bisa menganalisa trend pemberian 

opini audit dengan modifikasi going concern oleh auditor dalam jangka 

waktu panjang. 
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Lampiran 1 

Populasi Data Laporan Keuangan Industri Perbankan Tahun 2010-2015 

No Kode Nama 
PUBLIKASI LAPORAN KEUANGAN 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 AGRO 
Bank Rakyat Indonesia 

Agroniaga Tbk 
1 1 1 1 1 1 

2 AGRS PT Bank Agris Tbk 1 1 1 1 1 1 

3 ARTO 
PT Bank Artos Indonesia 

Tbk 
1 1 1 1 1 1 

4 BABP 
PT Bank MNC Internasional 

Tbk 
1 1 1 1 1 1 

5 BACA Bank Capital Indonesia Tbk 1 1 1 1 1 1 

6 BBCA Bank Central Asia Tbk 1 1 1 1 1 1 

7 BBHI 
Bank Harda Internasional 

Tbk 
1 1 1 1 1 1 

8 BBKP Bank Bukopin Tbk 1 1 1 1 1 1 

9 BBMD 
PT Bank Mestika Dharma 

Tbk. 
1 1 1 1 1 1 

10 BBNI Bank Negara Indonesia Tbk 1 1 1 1 1 1 

11 BBNP 
Bank Nusantara 

Parahyangan Tbk 
1 1 1 1 1 1 

12 BBRI 
Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk 
1 1 1 0 1 1 

13 BBTN 
Bank Tabungan Negara 

(Persero) Tbk 
0 1 1 1 1 1 

14 BBYB PT Bank Yudha Bhakti Tbk. 0 0 0 1 1 1 

15 BCIC 
PT Bank JTrust Indonesia 

Tbk. 
1 1 1 1 1 1 

16 BDMN 
Bank Danamon Indonesia 

Tbk 
1 1 1 1 1 1 

17 BEKS 
PT Bank Pembangunan 

Daerah Banten Tbk. 
1 1 1 1 1 1 

18 BFIN BFI Finance Indonesia Tbk 1 1 1 1 1 1 

19 BGTG PT Bank Ganesha Tbk. 1 1 1 1 1 1 

20 BINA PT Bank Ina Perdana Tbk. 1 0 1 0 1 0 

21 BJBR 
Bank Pembangunan Daerah 

Jawa Barat dan Banten Tbk 
1 1 1 1 1 1 

22 BJTM 
Bank Pembangunan Daerah 

Jawa Timur Tbk 
1 1 1 0 1 1 

23 BKSW 
PT Bank QNB Indonesia 

Tbk 
1 1 1 1 1 1 

24 BMAS 
PT Bank Maspion Indonesia 

Tbk. 
0 1 1 1 1 1 

25 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk 1 0 1 1 1 1 

26 BNBA Bank Bumi Arta Tbk 1 1 1 1 1 1 

27 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk 1 1 1 1 1 1 

28 BNII 
PT Bank Maybank 

Indonesia Tbk 
1 1 1 0 1 1 

29 BNLI Bank Permata Tbk 1 1 1 1 1 1 

30 BSIM Bank Sinarmas Tbk 1 1 1 1 1 1 

31 BSWD Bank of India Indonesia Tbk 1 1 1 1 1 1 
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Lanjutan Lampiran 1 

No Kode Nama 
PUBLIKASI LAPORAN KEUANGAN 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

33 BVIC 
Bank Victoria International 

Tbk 
1 1 1 1 1 1 

34 DNAR 
PT Bank Dinar Indonesia 

Tbk. 
0 0 1 1 1 1 

35 INPC 
Bank Artha Graha 

International Tbk 
1 1 1 1 1 1 

36 MAYA 
Bank Mayapada 

Internasional Tbk 
1 1 0 1 1 1 

37 MCOR 
Bank Windu Kentjana 

International Tbk 
1 0 1 1 1 1 

38 MEGA Bank Mega Tbk 1 1 1 1 1 1 

39 NAGA PT Bank Mitraniaga Tbk. 0 0 0 1 1 1 

40 NISP Bank OCBC NISP Tbk 1 1 1 1 1 1 

41 NOBU PT Bank NasionalNOBU 1 1 1 1 1 1 

42 PNBN Bank Pan Indonesia Tbk 1 1 1 1 1 1 

43 PNBS PT Bank Panin Syariah Tbk. 0 0 1 1 1 1 

44 SDRA 
PT Bank Woori Saudara 

Indonesia 1906 Tbk 
1 1 1 1 1 1 
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Lampiran 2 

Populasi Data Publikasi Laporan Auditor Industri Perbankan Tahun 2010-

2015 

No Kode Nama 
PUBLIKASI LAPORAN AUDITOR 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 AGRO 
Bank Rakyat Indonesia 

Agroniaga Tbk 
1 1 1 1 1 1 

2 AGRS PT Bank Agris Tbk 1 1 1 1 1 1 

3 ARTO 
PT Bank Artos Indonesia 

Tbk 
1 1 1 1 1 0 

4 BABP 
PT Bank MNC Internasional 

Tbk 
1 1 1 1 1 1 

5 BACA Bank Capital Indonesia Tbk 1 1 1 1 1 1 

6 BBCA Bank Central Asia Tbk 1 1 1 1 1 1 

7 BBHI 
Bank Harda Internasional 

Tbk 
1 1 1 1 1 1 

8 BBKP Bank Bukopin Tbk 1 1 1 1 1 1 

9 BBMD 
PT Bank Mestika Dharma 

Tbk. 
1 1 1 1 1 1 

10 BBNI Bank Negara Indonesia Tbk 1 1 1 1 1 1 

11 BBNP 
Bank Nusantara 

Parahyangan Tbk 
1 1 1 1 1 1 

12 BBRI 
Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk 
1 1 1 0 1 1 

13 BBTN 
Bank Tabungan Negara 

(Persero) Tbk 
0 1 1 1 1 1 

14 BBYB PT Bank Yudha Bhakti Tbk. 0 0 0 1 1 1 

15 BCIC 
PT Bank JTrust Indonesia 

Tbk. 
1 1 1 1 1 1 

16 BDMN 
Bank Danamon Indonesia 

Tbk 
1 1 1 1 1 1 

17 BEKS 
PT Bank Pembangunan 

Daerah Banten Tbk. 
1 1 1 1 1 1 

18 BFIN BFI Finance Indonesia Tbk 1 1 1 1 1 1 

19 BGTG PT Bank Ganesha Tbk. 1 1 1 1 1 1 

20 BINA PT Bank Ina Perdana Tbk. 1 0 1 0 1 0 

21 BJBR 
Bank Pembangunan Daerah 

Jawa Barat dan Banten Tbk 
1 1 1 1 1 1 

22 BJTM 
Bank Pembangunan Daerah 

Jawa Timur Tbk 
1 1 1 0 1 1 

23 BKSW 
PT Bank QNB Indonesia 

Tbk 
1 1 1 1 0 1 

24 BMAS 
PT Bank Maspion Indonesia 

Tbk. 
1 1 1 1 1 1 

25 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk 1 1 1 1 1 1 

26 BNBA Bank Bumi Arta Tbk 1 1 1 1 1 1 

27 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk 1 1 1 1 1 1 

28 BNII 
PT Bank Maybank 

Indonesia Tbk 
1 1 1 0 1 1 

29 BNLI Bank Permata Tbk 1 1 1 1 1 1 

30 BSIM Bank Sinarmas Tbk 1 1 1 1 1 1 

31 BSWD Bank of India Indonesia Tbk 1 1 1 1 1 1 
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Lanjutan Lampiran 2 

No Kode Nama 
PUBLIKASI LAPORAN AUDITOR 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

32 BTPN 
Bank Tabungan Pensiunan 

Nasional Tbk 
1 1 1 1 1 1 

33 BVIC 
Bank Victoria International 

Tbk 
1 1 1 1 1 1 

34 DNAR 
PT Bank Dinar Indonesia 

Tbk. 
0 0 1 1 1 1 

35 INPC 
Bank Artha Graha 

International Tbk 
1 1 1 1 1 1 

36 MAYA 
Bank Mayapada 

Internasional Tbk 
1 1 0 1 1 1 

37 MCOR 
Bank Windu Kentjana 

International Tbk 
1 0 1 1 1 1 

38 MEGA Bank Mega Tbk 1 1 1 1 1 1 

39 NAGA PT Bank Mitraniaga Tbk. 0 0 0 1 1 1 

40 NISP Bank OCBC NISP Tbk 1 1 1 1 1 1 

41 NOBU PT Bank NasionalNOBU 1 1 1 1 1 1 

42 PNBN Bank Pan Indonesia Tbk 1 1 1 1 1 1 

43 PNBS PT Bank Panin Syariah Tbk. 0 0 1 1 1 1 

44 SDRA 
PT Bank Woori Saudara 

Indonesia 1906 Tbk 
1 1 1 1 1 1 
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Lampiran 3 

Populasi Data Non Performing Loan (NPL) Industri Perbankan Tahun 2010-2015 

No Kode Nama 
Non Performing Loan (NPL) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 AGRO 
Bank Rakyat Indonesia 

Agroniaga Tbk 
1.84% 3.55% 3.68% 2.27% 2.02% 1.90% 

2 AGRS PT Bank Agris Tbk 0.09% 0.06% 0.08% 0.34% 0.67% 1.75% 

3 ARTO 
PT Bank Artos 

Indonesia Tbk 
1.58% 1.00% 1.90% 1.60% 3.66% 2.32% 

4 BABP 
PT Bank MNC 

Internasional Tbk 
4.34% 6.25% 5.78% 4.88% 5.88% 2.97% 

5 BACA 
Bank Capital Indonesia 

Tbk 
0.99% 0.81% 2.11% 0.37% 0.34% 0.79% 

6 BBCA Bank Central Asia Tbk 0.60% 0.50% 2.80% 0.44% 0.60% 0.70% 

7 BBHI 
Bank Harda 

Internasional Tbk 
2.26% 1.18% 3.13% 1.62% 3.58% 7.10% 

8 BBKP Bank Bukopin Tbk 3.22% 2.88% 2.66% 2.26% 2.78% 2.83% 

9 
BBM

D 

PT Bank Mestika 

Dharma Tbk. 
5.48 3.56% 2.28% 2.16% 2.16% 1.36% 

10 BBNI 
Bank Negara Indonesia 

Tbk 
4.28% 3.60% 2.80% 2.20% 1.96% 2.70% 

11 BBNP 
Bank Nusantara 

Parahyangan Tbk 
0.67% 0.88% 0.97% 0.92% 0.96% 4.74% 

12 BBRI 
Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk 
2.78% 2.32% 1.78% 1.55% 1.78% 2.02% 

13 BBTN 
Bank Tabungan Negara 

(Persero) Tbk 
3.26% 2.75% 4.09% 4.05% 4.01% 3.42% 

14 BBYB 
PT Bank Yudha Bhakti 

Tbk. 
3.74% 3.91% 3.56% 4.78% 3.71% 2.98% 

15 BCIC 
PT Bank JTrust 

Indonesia Tbk. 
4.84% 6.24% 3.90% 

12.28
% 

12.24
% 

3.71% 

16 
BDM

N 

Bank Danamon 

Indonesia Tbk 
3.30% 2.50% 2.30% 1.90% 1.10% 3% 

17 BEKS 
PT Bank Pembangunan 

Daerah Banten Tbk. 
4.60% 9.12% 9.95% 6.75% 6.94% 5.94% 

18 BFIN 
BFI Finance Indonesia 

Tbk 
0.60% 1.20% 1.10% 1.38% 1.48% 1.33% 

19 BGTG PT Bank Ganesha Tbk. 1.40% 1.05% 1.95% 3.14% 5.55% 1.45% 

20 BINA 
PT Bank Ina Perdana 

Tbk. 
2.32% - 0.38% 

 
0.80% 0.21% 

21 BJBR 

Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Barat dan 

Banten Tbk 

1.86% 1.21% 2.07% 2.83% 4.15% 2.91% 

22 BJTM 

Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Timur 

Tbk 

0.65% 0.97% 2.95% 3.44% 3.31% 1.47% 

23 BKSW 
PT Bank QNB 

Indonesia Tbk 
2.08% 1.56% 0.73% 0.23% 0.31% 2.59% 
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Lanjutan Lampiran 3 

No Kode Nama 
Non Performing Loan (NPL) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

24 BMAS 
PT Bank Maspion 

Indonesia Tbk. 
0.66% 0.57% 0.24% 0.61% 0.71% 0.51% 

25 BMRI 
Bank Mandiri 

(Persero) Tbk 
2.40% 2.20% 1.90% 1.60% 1.66% 2.29% 

26 BNBA Bank Bumi Arta Tbk 1.83% 1.07% 0.63% 0.21% 0.25% 0.78% 

27 BNGA 
Bank CIMB Niaga 

Tbk 
2.53% 2.64% 2.30% 1.80% 2.20% 2.50% 

28 BNII 
PT Bank Maybank 

Indonesia Tbk 
3.09% 2.14% 1.70% 2.11 2.23% 2.25% 

29 BNLI Bank Permata Tbk 2.70% 2.04% 1.37% 1.04% 1.70% 2.70% 

30 BSIM Bank Sinarmas Tbk 1.26% 0.88% 3.18% 2.50% 3% 3.95% 

31 BSWD 
Bank of India 

Indonesia Tbk 
3.55% 1.98% 2.10% 1.59% 1.78% 8.90% 

32 BTPN 

Bank Tabungan 

Pensiunan Nasional 

Tbk 

1.10% 0.70% 0.60% 0.70% 0.70% 0.70% 

33 BVIC 
Bank Victoria 

International Tbk 
5.07% 2.38% 2.30% 0.92% 3.52% 4.48% 

34 DNAR 
PT Bank Dinar 

Indonesia Tbk.  
3.01% 1.83% 0.74% 0.86% 3.01% 

35 INPC 
Bank Artha Graha 

International Tbk 
2.58% 2.96% 0.85% 0.96% 0.07% 2.33% 

36 MAYA 
Bank Mayapada 

Internasional Tbk 
3.27% 2.51% 2.14% 1.04% 1.46% 2.52% 

37 MCOR 
Bank Windu Kentjana 

International Tbk 
2.08% 2.18% 1.98% 1.69% 2.71% 1.98% 

38 MEGA Bank Mega Tbk 0.90% 0.98% 2.09% 2.17 2.09% 2.81% 

39 NAGA 
PT Bank Mitraniaga 

Tbk. 
0.26% 0.24% - 2.20% 0.16% 0.34% 

40 NISP 
Bank OCBC NISP 

Tbk 
2% 2.20% 1.90% 0.73% 1.34% 1.30% 

41 NOBU 
PT Bank 

NasionalNOBU 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

42 PNBN 
Bank Pan Indonesia 

Tbk 
4.36% 3.56% 1.69% 2.13% 2.05% 2.44% 

43 PNBS 
PT Bank Panin 

Syariah Tbk. 
4.37% 3.56% 1.69% 1.80% 1.74% 2.50% 

44 SDRA 

PT Bank Woori 

Saudara Indonesia 

1906 Tbk 

3.40% 1.65% 1.99% 2.64% 2.51% 1.98% 
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Lampiran 4 

Daftar Perbankan yang Memenuhi Kriteria Sebagai Sampel Penelitian 

No Kode Nama 

1 BABP PT Bank MNC Internasional Tbk 

2 BBHI Bank Harda Internasional Tbk 

3 BBMD PT Bank Mestika Dharma Tbk 

4 BCIC PT Bank JTrust Indonesia Tbk. 

5 BEKS PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. 

6 BGTG PT Bank Ganesha Tbk. 

7 BSWD Bank of India Indonesia Tbk 

8 BVIC Bank Victoria Internasional Tbk 
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Lampiran 5 

Nilai Pada Setiap Variabel Penelitian 

Kode Tahun 
Audit 

Tenure 

Reputasi 

Kap 

Disclo

-Sure 

Opini Audit 

Tahun 

Sebelumnya 

Kuali-

Tas 

Audit 

Opini 

Audit 

Going 

Concern 

BABP 2010 
1 

1 

         

0.93  0 
0.03% 

0 

 

2011 2 1 

         

0.86  0 0.32% 0 

 

2012 3 1 

         

0.89  0 0.32% 0 

 

2013 4 1 

         

0.96  0 0.30% 0 

 

2014 1 1 

         

0.82  0 0.12% 0 

 

2015 2 1 

         

0.79  0 0.12% 0 

BBHI 2010 1 1 

         

0.68  0 
0.08% 

0 

 

2011 2 0 

         

0.75  0 0.08% 0 

 

2012 3 0 

         

0.86  0 0.32% 0 

 

2013 4 0 

         

0.79  0 0.10% 0 

 

2014 5 0 

         

0.79  0 0.07% 0 

 

2015 6 0 

         

0.75  0 0.05% 0 

BBMD 2010 
1 

0 

         

0.86  0 
0.03% 

0 

 

2011 2 0 

         

0.89  0 0.03% 0 

 

2012 1 0 

         

0.82  0 0.02% 0 

 

2013 2 0 

         

0.89  0 0.03% 0 

 

2014 3 0 

         

0.86  0 0.02% 0 

 

2015 4 0 

         

0.89  0 0.02% 0 

BCIC 2010 
1 

0 

         

0.88  1 
0.08% 

1 
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Lanjutan Lampiran 5 

Kode Tahun 
Audit 

Tenure 

Reputasi 

Kap 

Disclo

-Sure 

Opini Audit 

Tahun 

Sebelumnya 

Kuali-

Tas 

Audit 

Opini 

Audit 

Going 

Concern 

 

2011 2 0 

     

0.86 1 0.05% 1 

 

2012 1 0 

         

0.86  1 0.07% 1 

 

2013 2 0 

         

0.68  1 0.05% 1 

 

2014 3 0 

         

0.89  1 0.05% 1 

 

2015 4 0 

         

0.96  1 0.08% 1 

BEKS 2010 1 0 

         

0.75  
0 0.03% 

1 

 

2011 2 0 

         

0.79  1 0.05% 0 

 

2012 3 0 

         

0.82  0 0.05% 0 

 

2013 1 0 

         

0.75  0 0.08% 0 

 

2014 2 0 

         

0.71  0 0.07% 0 

 

2015 3 0 

         

0.71  0 0.12% 1 

BGTG 2010 1 1 

         

0.89  0 
0.10% 

1 

 

2011 2 1 

         

0.82  1 0.08% 0 

 

2012 3 1 

         

0.93  0 0.07% 0 

 

2013 4 1 

         

0.82  0 0.08% 0 

 

2014 5 1 

         

0.89  0 0.14% 0 

 

2015 6 1 

         

0.75  0 0.22% 0 

BSWD 2010 1 1 

         

0.93  0 0.10% 0 

 

2011 1 0 

         

0.75  0 0.08% 0 

 

2012 2 0 

         

0.86  0 0.10% 0 
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Lanjutan Lampiran  5 

Kode Tahun 
Audit 

Tenure 

Reputasi 

Kap 

Disclo

-Sure 

Opini Audit 

Tahun 

Sebelumnya 

Kuali-

Tas 

Audit 

Opini 

Audit 

Going 

Concern 

 

2013 3 0 

         

0.79  0 0.10% 0 

 

2014 4 0 

         

0.82  0 0.07% 0 

 

2015 5 0 

         

0.86  0 0.05% 1 

BVIC 2010 1 0 

         

0.68  0 0.03% 0 

 

2011 1 0 

         

0.82  0 0.08% 0 

 

2012 2 0 

         

0.86  0 0.07% 0 

 

2013 3 0 

         

0.75  0 0.05% 0 

 

2014 1 1 

         

0.79  0 0.14% 0 

 

2015 2 1 

         

0.82  0 0.15% 0 
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Lampiran 6 

Hasil Analisis Regresi Logistik 

 

Logistic Regression 
 

 

Case Processing Summary 

Unweighted Casesa N Percent 

Selected Cases Included in Analysis 48 100.0 

Missing Cases 0 .0 

Total 48 100.0 

Unselected Cases 0 .0 

Total 48 100.0 

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

 

Dependent Variable Encoding 

Original Value Internal Value 

opini audit non going concern 0 

opini audit going concern 1 

 
 

Block 0: Beginning Block 
 

Iteration Historya,b,c 

Iteration 

-2 Log likelihood 

Coefficients 

Constant 

Step 0 1 49.359 -1.167 

2 49.127 -1.328 

3 49.127 -1.335 

4 49.127 -1.335 

a. Constant is included in the model. 

b. Initial -2 Log Likelihood: 49.127 

c. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter 

estimates changed by less than .001. 
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Lanjutan Lampiran 6 

 

Classification Tablea,b 

 Observed Predicted 

 OAGC 

Percentage 

Correct 

 opini audit 

non going 

concern 

opini audit 

going 

concern 

Step 

0 

OAG

C 

opini audit non 

going concern 

38 0 100.0 

opini audit going 

concern 

10 0 .0 

Overall Percentage   79.2 

a. Constant is included in the model. 

b. The cut value is .500 

 

 

 

Variables in the Equation 

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

Step 0 Constant -1.335 .355 14.109 1 .000 .263 

 

 

 

Variables not in the Equation 

 Score Df Sig. 

Step 0 Variables TEN .203 1 .652 

REP 3.095 1 .079 

DISC .225 1 .635 

SBLM 17.078 1 .000 

KLS 1.549 1 .213 

Overall Statistics 18.087 5 .003 
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Lanjutan Lampiran 6 

 
Block 1: Method = Enter 
 

Iteration History
a,b,c,d

 

Iteration -2 Log 

likelihood 

Coefficients 

Constant TEN REP DISC SBLM KLS 

Step 1 1 35.575 -2.154 -.007 -.504 .966 2.438 -.003 

2 33.400 -3.063 -.015 -1.037 1.746 2.929 -.009 

3 33.183 -3.229 -.018 -1.352 1.938 3.051 -.016 

4 33.177 -3.201 -.018 -1.411 1.916 3.070 -.019 

5 33.177 -3.199 -.018 -1.413 1.914 3.071 -.019 

6 33.177 -3.199 -.018 -1.413 1.914 3.071 -.019 

a. Method: Enter 

b. Constant is included in the model. 

c. Initial -2 Log Likelihood: 49.127 

d. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by 

less than .001. 

 
 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 15.950 5 .007 

Block 15.950 5 .007 

Model 15.950 5   .007 

 
 

Model Summary 

Step 

-2 Log likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 33.177a .283 .441 

a. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter 

estimates changed by less than .001. 
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Lanjutan Lampiran 6 

 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 6.536 8 .587 

 

Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test 

 

OAGC = opini audit non 

going concern 

OAGC = opini audit 

going concern 

Total Observed Expected Observed Expected 

Step 

1 

1 5 4.859 0 .141 5 

2 5 4.826 0 .174 5 

3 4 4.776 1 .224 5 

4 4 4.429 1 .571 5 

5 5 4.369 0 .631 5 

6 4 4.323 1 .677 5 

7 4 4.253 1 .747 5 

8 5 4.165 0 .835 5 

9 2 1.426 3 3.574 5 

10 0 .574 3 2.426 3 

 
 

Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test 

 

OAGC = opini audit non 

going concern 

OAGC = opini audit 

going concern 

Total Observed Expected Observed Expected 

Step 

1 

1 5 4.859 0 .141 5 

2 5 4.826 0 .174 5 

3 4 4.776 1 .224 5 

4 4 4.429 1 .571 5 

5 5 4.369 0 .631 5 

6 4 4.323 1 .677 5 

7 4 4.253 1 .747 5 

8 5 4.165 0 .835 5 

9 2 1.426 3 3.574 5 

10 0 .574 3 2.426 3 
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Variables in the Equation 

 

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

95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

Step 

1
a
 

TEN -.018 .358 .003 1 .960 .982 .487 1.981 

REP -1.413 1.359 1.080 1 .299 .243 .017 3.495 

DISC 1.914 6.709 .081 1 .775 6.782 .000 3484821.2

16 

SBLM 3.071 1.029 8.909 1 .003 21.553 2.870 161.868 

KLS -.019 .089 .044 1 .834 .981 .824 1.169 

Consta

nt 

-3.199 5.426 .348 1 .555 .041 
  

a. Variable(s) entered on step 1: TEN, REP, DISC, SBLM, KLS. 

 
 

Correlation Matrix 

 Constant TEN      REP      DISC     SBLM     KLS      

Step 

1 

Constan

t 

1.000 -.011 .127 -.977 .064 -.061 

TEN      -.011 1.000 .126 -.142 .154 -.147 

REP      .127 .126 1.000 -.139 -.038 -.371 

DISC     -.977 -.142 -.139 1.000 -.150 -.024 

SBLM     .064 .154 -.038 -.150 1.000 .097 

KLS      -.061 -.147 -.371 -.024 .097 1.000 
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