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ABSTRAK 
 

Ashadi Yunia, Rissa 2009. Pengaruh Kondisi Keuangan Perusahaan, 
Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Pemberian Opini Audit Going Concern 
Yang Go Public Di Indonesia. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Semarang.90h.  
Kata Kunci : Kondisi Keuangan Perusahaan, Pertumbuhan Perusahaan, 
Opini Audit Going Concern.  

Opini seorang auditor sebagai pihak independent yang ditunjuk oleh 
perusahaan sangat diperlukan oleh pihak – pihak yang berkepentingan. Opini 
audit going concern merupakan opini auditor mengenai kelangsungan hidup 
perusahaan dimasa yang akan datang. Dalam memberikan opini audit going 
concern, auditor memerlukan pemahaman yang cukup terhadap faktor – faktor 
yang berpengaruh terhadap opininya tersebut, antara lain kondisi keuangan 
perusahaan, pertumbuhan perusahaan. 

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah 
pengaruh kondisi keuangan perusahaan terhadap opini audit going concern, serta 
apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh secara empiric terhadap opini audit 
going concern. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007 dan 2008 yang berjumlah 176 
perusahaan. Sedangkan pengambilan sampel berjumlah 40 perusahaan pada setiap 
tahun pengamatan menggunakan metode purposive sampling. Variabel yang 
dikaji dalam penelitian ini meliputi Kondisi Keuangan Perusahaan (X1), 
Pertumbuhan Perusahaan (X2), dan Opini Audit Going Concern (Y). Data dalam 
penelitian ini merupakan data sekunder yaitu laporan keuangan auditan 
perusahaan yang terdaftar di BEI. Metode analisis data menggunakan regresi 
logitik.  

Hasil Regresi Logistik dengan SPSS versi 16.00 diperoleh persamaan 
dimana kondisi keuangan perusahaan yang diproksikan dengan Altman Z Score 
berpengaruh negatif terhadap pemberian opini audit going concern, sedangkan 
pertumbuhan perusahaan berpngaruh negatif namun tidak secra signifikan 
terhadap penerimaan opini audit going concern.  

 Secara empirik hanya faktor kondisi keungan perusahaan yang 
memengaruhi opini audit going concern. Saran yang dapat diberikan bagi 
pene;tian selanjutnya hendaknya menambahkan variabel lain yang lebih 
menjelaskan penyebab pemberian opini audit going concern. 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan pada dasarnya 

sangat diperlukan baik oleh pihak di dalam perusahaan maupun pihak luar 

perusahaan pada era globalisasi saat ini. Banyaknya perusahaan yang tidak 

hanya dimiliki oleh pihak-pihak tertentu saja, melainkan suatu perusahaan 

bisa dimiliki oleh masyarakat luas. Hal ini berarti kebutuhan akan informasi 

mengenai kondisi suatu perusahaan merupakan kebutuhan yang selalu 

diharapkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan tehadap perusahaan 

tersebut. 

Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak awal juli 1997, dan 

sudah lebih dari satu dekade krisis itu berlangsung, dan pada tahun 2007 

sampai tahun terakhir 2008, terjadi krisis keuangan dunia yang kemudian 

menjadikan perekonomian Indonesia semakin melemah. Hal demikian 

berakibat semakin menurunnya kondisi keuangan perusahaan sehingga 

menjadi tidak sehat. Akibatnya terjadinya krisis, maka tingkat kesehatan 

perusahaan banyak mengalami penurunan dana dan dikawatirkan akan 

banyak mengalami kebangkrutan.  

Kebangkrutan suatu perusahaan dapat dilihat dan diukur melalui 

laporan keuangan, dengan cara menganalisis laporan keuangan. Analisis 

laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh 
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informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan  perusahaan serta hasil – 

hasil yang telah dicapai sehubungan dengan pemilihan strategi perusahaan 

yang akan diterapkan. Dengan melakukan analisis laporan keuangan 

perusahaan, maka pemimpin perusahaan keadaan serta perkembangan 

finansial perusahaan serta hasil-hasil yang telah dicapai di masa lampau dan 

diwaktu yang sedang berjalan. Selain itu dengan adanya analisis laporan 

keuangan, maka dapat diketahui kelemahan – kelemahan perusahaan serta 

hasil –hasilnya yang dianggap telah cukup baik, dan mengetahui potensi 

kebangkrutan perusahaan yang dianalisis. 

Perusahaan – perusahaan yang dijalankan dengan baik umumnya 

berdasarkan rencana operasi mereka pada seperangkat ramalan laporan 

keuangan. Proses perencanaan itu dimulai dengan ramalan penjualan untuk 

masa lima tahun mendatang atau lebih kemudian aktiva yang dibutuhkan 

untuk memenuhi target penjualan itu ditentukan dan keputusan yang diambil 

dengan mempertimbangkan bagaimana aktiva yang dibutuhkan itu akan 

dibiayai. (Eugene F. Brigham, Joel F. Houston, 117). Sedangkan laporan 

keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha 

perusahaan dan akan melanjutkan usahanya dimasa depan karena itu, 

perusahaan diasumsikan tidak bermaksud melikuidasi atau mengurangi 

secara material skala usahanya (PSA,23). Pertumbuhan asset perusahaan 

menunjukan pertumbuhan kekuatan perusahaan dalam industri dan 

mengindikasi kemampuan perusahaan dalam mempertahankan 

kelangsungan usahanya.  
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Ramalan bahwa suatu perusahaan akan bangkrut atau tidak, termasuk 

dalam salah satu pertimbangan dalam penerbitan keputusan going concern. 

Roos et al (dalam Budi 2006) menyatakan bahwa indikasi kebangkrutan 

dapat dilihat dari apakah suatu perusahaan mengalami suatu kesulitan 

keuangan (financial distress) yaitu situasi dimana arus kas operasi 

perusahaan tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban lancarnya dan 

perusahaan dipaksa untuk mengambil suatu langkah perbaikan.  

Informasi mengenai kondisi perusahaan dalam hal ini mengenai 

kelangsungan hidup perusahaan merupakan suatu informasi yang diperlukan 

untuk mengetahui apakah suatu perusahan masih layak untuk beroperasi 

atau tidak dalam periode waktu pantas. Hal itu berarti juga kelangsungan 

hidup perusahaan merupakan bahan pertimbangan bagi para investor untuk 

mengambil keputusan apakah akan tetap menanamkan modalnya atau tidak. 

Perusahaan publik pada umumnya memanfaatkan pasar modal 

sebagai sarana untuk mendapatkan sumber dana atau alternatif pembayaran. 

Para investor ingin menanamkan modal pada perusahan apabila investasinya 

dapat mengasilkan keuntungan yang sesuai. Keberadaan pasar modal 

menjadikan perusahaan mempunyai alat refleksi diri tentang kinerja dan 

kondisi keuangan perusahaan. Keuntungan dari adanya perusahaan publik 

dari sudut pandang investor antara lain adalah investor akan mendapatkan 

perlindungan dari otoritas pasar modal karena adanya peraturan yang harus 

emiten. Otoritas pasar membuat modal membuat peraturan untuk 

melindungi investor dari praktek-praktek yang tidak sehat. Untuk 
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melindungi publik yang juga  merupakan pemilik perusahaan, otoritas pasar 

modal mengharuskan perusahaan emiten menyerahkan laporan-laporan rutin 

dan juga laporan-laporan khusus yang menerangkan peristiwa-peristiwa 

yang penting yang terjadi pada perusahaan. Laporan –laporan rutin yang 

harus diserahkan emiten diantaranya adalah laporan keuangan auditan. 

Asumsi dasar yang mendasari laporan keuangan  adalah bahwa 

entitas memiliki kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan 

hidupnya. Standar audit (SA Seksi 341) menyatakan bahwa auditor 

bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar 

terhadap kemampuan entitas dalam mrmpertahankan kelangsungan 

hidupnya dalam periode waktu pantas, tidak lebih dari satu tahun sejak 

tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit.  

Auditor mempunyai peranan penting dalam menjembatani antara 

kepentingan investor dan kepentingan perusahaan sebagai pemakai dan 

penyedia laporan keuangan. Data-data perusahaan akan lebih mudah 

dipercaya oleh  investor dan pemakai laporan keuangan lainya apabila 

laporan keuangan mencerminkan kinerja dan kondisi keuangan perusahaan 

telah mendapat pernyataan wajar dari auditor.  

Opini yang dikeluarkan oleh auditor ada lima macam yaitu: pendapat 

wajar tanpa pengecualian, pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa 

penjelas, pendapat wajar dengan pengecualian, pendapat tidak wajar dan 

tidak memberikan pendapat. Auditor akan mengeluarkan kualifikasi laporan 
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audit jika dalam menjalankan auditnya gagal mengkonfirmasi kepatuhan 

klien terhadap peraturan yang berlaku.  

 Auditor menetapkan bahwa ada keraguan yang pasti terhadap 

kemampuan perusahaan klienya untuk melanjutkan usahanya sebagai going 

concern, auditor diijinkan untuk memilih apakah akan mengeluarkan status 

going concern atau tidak. Evaluasi mengenai going concern perusahaan 

merupakan pekerjaan krusial bagi seorang auditor. auditor harus menilai 

kemampuan perusahaan untuk bertahan hiup melalui investigasi yang 

komprehensif tentang kejadian-kejadian dan kondisi-kondisi yang 

berpengaruh terhadap kelgsungan hidup perusahaan tersebut. Auditor akan 

berhadapan dengan bukti-bukti yang kompleks dan bisa jadi satu dengan 

yang lainnya saling bertentangan.      

PSA 29 paragraf 11 huruf d, menyatakan bahwa, keraguan besar 

tentang kemampuan suatu usaha dalam mempertahankan kelangsungan 

hidup usahnya merupakan keadaan yang mengharuskan auditor menambah 

paragraf penjelas dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi 

pendapat wajar tanpa pengecualian, yang dinyatakan oleh auditor.  Going 

concern merupakan asumsi dasar dalam penyusunan laporan keuangan,suatu 

perusahaan diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi 

atau mengurangi secara material skala usahanya (Standar Akuntansi 

Keuangan,2002) 

Going concern adalah kelangsungan hidup suatu badan usaha. 

Dengan adanya going concern maka suatu badan usaha dianggap mampu 
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mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu yang panjang, 

tidak akan dilikuidasi dalam jangka waktu yang pendek. Seorang auditor 

ketika memeriksa laporan keuangan suatu perusahaan dalam audit tahunan, 

auditor harus menyediakan laporan audit untuk digabungkan dengan laporan 

keuangan perusahaan. Salah satu hal penting yang harus diputuskan adalah 

apakah perusahaan mampu mempertahankan hidupnya (going concern).  

Auditor harus mempertimbangkan hasil operasi, kondisi ekonomi yang 

mempengaruhi perusahaan, kemampuan pembayaran hutang, dan kebutuhan 

likuiditas di masa yang akan datang. 

Pengeluaran opini audit going concern yang tidak diharapkan oleh 

perusahaan berdampak pada kemunduran harga saham, kesulitan dalam 

meningkatkan modal pinjaman, ketidak percayaan investor, kreditur, 

pelanggan dan karyawan terhadap manajemen perusahaan. Hilangnya citra 

baik perusahaan menyebabkan kurangnya respon dari pihak luar pengguna 

laporan keuangan perusahaan tersebut. 

Penelitian ini mengacu pada peneltian yang sebelumnya dilakukan 

oleh Setyrano, dkk (2006) yang menggunakan variabel kondisi keuangan 

perusahaan, pertumbuhan perusahaan dan opini audit tahun sebelumnya. 

Dalam penelitian tersebut opini audit tahun sebelumnya berpengaruh secara 

signifikan terhadap pemberian opini audit going concern.   

Penelitian terdahulu mengenai going concern yakni Ramadhany 

(2004), meneliti pengaruh variable keberadaan komite audit, default 

hutang,kondisi keuangan, opini audit tahun sebelumnya, ukuran perusahaan 
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dan skala auditor terhadap kemungkinan penerimaan opini audit going 

concern pada perusahaan manufaktur yang mengalami kesulitan keuangan. 

Penelitian tersebut memberikan bukti empiris bahwa variabel default hutang, 

kondisi keuangan dan opini audit tahun sebelumnya berpengaruh secara 

siginifikan terhadap penerimaan opini audit going concern.  

Penelitian lainya mengenai going concern terdapat yang hasilnya 

tidak berpengaruh positif atau kurang mendukung penelitian tersebut. 

Diantaranya menurut Fanny dan Saputra (2005), serta Komalasari (2004) 

bahwa pemberian opini audit going concern tidak berpengaruh secara 

signifikan oleh pertumbuhan perusahaan dan masalah keuangan yang 

dihadapi oleh perusahaan itu sendiri, penelitian tersebut lebih 

mengutamakan pada model prediksi kebangkrutan yang lebih signifikan. 

Dari penelitian – penelitian yang telah dilakukan dan penulis 

mencoba memahami dan mengamati, maka peneliti tertarik melakukan 

penelitian kembali dengan judul “Pengaruh Kondisi Keuangan 

Perusahaan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Opini Audit Going 

Concern Pada Perusahaan Go Public” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah kondisi keuangan perusahaan berpengaruh pada pemberian opini 

audit going concern secara empirik? 
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2. Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh pada pemberian opini 

audit going concern secara empirik? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  rumusan masalah yang terdapat di atas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah: 

1. Ingin mengetahui pengaruh kondisi keuangan perusahaan terhadap 

pemberian opini audit going concern  

2. Ingin mengetahui  pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap 

pemberian opini audit going concern. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Dari segi akademik, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah 

ilmu pengetahuan mengenai pengaruh kondisi keuangan perusahaan dan 

pertumbuhan perusahaan terhadap opini audit going concern sebagai 

acuan penelitian sejenis dimasa yang akan datang. 

b. Manfaat Praktis 

1. Bagi Auditor  

Penelitian ini memberikan refrensi bagi auditor untuk 

mempertahankan independensinya pada keputusan memberikan 

opini audit going concern pada perusahaan yang go public, sehingga 
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tidak salah dan mengambil keputusan dan dapat mempertahankan 

reputasi baik. 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini  memberikan refrensi bagi perusahaan untuk 

memahami kembali kondisi keuangan dan pertumbuhan perusahaan 

sebelum mendapatkan opini audit going concern. 

3. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi investor 

tentang manfaat opini audit going concern untuk memprediksi 

kelangsungan hidup perusahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Opini Audit Going Concern  

Opini audit going concern merupakan opini audit modifikasi yang 

dalam  pertimbangan auditor terhadap ketidakmampuan atau ketidakpastian 

signifikan atas kelangsungan hidup perusahaan dalam menjalankan 

operasinya (SPAP, 2001). Termasuk dalam opini audit going concern ini 

adalah opini going concern  unqualified/qualified dan going concern 

disclaimer opinion.   

PSA No.30 memberikan pedoman kepada auditor tentang dampak 

kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya 

terhadap opini auditor sebagai berikut: 

a. Jika auditor yakin bahwa terdapat kesangsian mengenai kemampuan 

satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam 

jangka waktu yang pantas, maka harus: 

1. Memperoleh informasi mengenai rencana manajemen yang 

ditunjukan untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa tersebut. 

2. Menetapkan kemungkinan bahwa rencana tersebut secara efektif 

dilaksanakan. 

b. Jika manajemen tidak memilki rencana yang mengurangi dampak 

kondisi dan peristiwa terhadap kemampuan suatu usaha dalam 
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mempertahankan kelangsungan hidupnya auditor mempertimbangkan 

untuk memberikan pendapat (Disclaimer). 

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

dilakukan oleh auditor adalah menyimpulkan (berdasarkan 

pertimbangan) atas efektivitas rencana tersebut.  

Going concern dipakai sebagai asumsi dalam pelaporan keuangan 

sepanjang tidak terbukti adanya informasi yang menunjukan hal yang 

berlawanan (contrary information). Biasanya informasi yang secara 

signifikan dianggap berlawanan dengan asumsi kelangsungan hidup satuan 

usaha dalam memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo tanpa melakukan 

penjualan sebagian besar aktiva kepada pihak luar melalui bisnis biasa, 

restrukturisasi utang, perbaikan operasi yang dipaksakan dari luar dan 

kegiatan serupa yang lain (dalam Faisal, 2006). 

Auditor memilki suatu tanggung jawab untuk mengevaluasi status 

kelangsungan hidup perusahaan dalam setiap pekerjaan auditnya. Mengacu 

pada Statement On Auditing Standar No. 59 (AICPA, 1988), auditor harus 

memutuskan apakah mereka yakin bahwa perusahaan klien akan bertahan di 

masa yang akan datang. Ikatan Akuntan Indonesia disamping menerbitkan 

ISAK No. 4 melalui Komite Standar Akuntansi Keuangan juga menerbitkan 

melalui Komite Standar Akuntan Publik, Interpretasi Pernyataan Standar 

Auditing (IPSA) No. 30,01 tentang Laporan Auditor Independen tentang 

dampak memburuknya kondisi ekonomi Indonesia Terhadap Kelangsungan 
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Hidup Entitas. IPSA tersebut menganggap auditor mempertimbangkan tiga 

hal, yaitu:  

a. Kewajiban auditor untuk memberikan saran bagi kliennya dalam 

mengungkapakan dampak kondisi ekonomi tersebut terhadap 

kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. 

b. Pengungkapan peristiwa kemudian yang mungkin timbul sebagai akibat 

adanya kondisi ekonomi tersebut. 

c. Modifikasi laporan audit bentuk baku jika memburuknya kondisi ekonomi 

tersebut berdampak terhadap kemampuan suatu entitas untuk 

memperthankan kelangsungan hidupnya.  

Jika audit menyimpulkan adanya keragu – raguan atas kemampuan 

perusahaan untuk melanjutkan usahanya, pendapat wajar tanpa pengecualian 

dengan paragraf penjelas harus dibuat. 
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Apakah kondisi 
keuangan dan 
atau peristiwa 
yang berdampak 
terhadap 
kelangsungan 
hidup entitas 

Apakah auditor 
sanksi atas 
kelangsungan 
hidup entitas  

Pendapat Wajar 

Tanpa pengecualian 

SA Seksi 508 

(PSA No. 29) 

Apakah ada 
rencana 
manajemen  

Apakah rencana 
Manajemen Dapat 
dilaksanakan? 

Apakah cukup 
pengungkapan  

Pendapat wajar tanpa pengecualian 
dengan paragraph penjelas berkaitan 
dengan kelangsungan hidup entitas / 
penekanan terhadap sesuatu hal 

Tidak Memberikan 
Pendapat 

Tidak Memberikan 
Pendapat 

Pendapat wajar 
dengan pengecualian / 
pendapat tidak wajar 

Tidak 

Tidak 

Panduan bagi Auditor dalam memberikan Opini Audit Going Concern SPAP, 2001 

Gambar 2.1 
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2.1.1. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Opini Audit Going Concern 

Auditor independen yang dipilih oleh suatu perusahaan bertanggung 

jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar terhadap 

kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam 

periode yang pantas, tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan 

keuangan yang sedang diaudit (selanjutnya periode tersebut dengan jangka 

waktu yang pantas). 

The causes of getting going concern audit opinion are : 

a) Inability to meets debts an they fail due. 

b)  Inability to continue the business,  

c) Ability to dispose of assets (or postpone replacement) without adversely 

affecting the business; 

d) Ability to lease assets rather than buy outright; 

e) Group support.  

f) Capacity to adopt alternative courses of action, 

Audit Guideline,1985;131 

Faktor – faktor tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

a. Ketidakmampuan untuk membayar utang, dimana indikatornya adalah 

penurunan produksi barang secara terus menerus, keuangan yag merugi 

terus menerus karena piutang tak terbayarkan, keuangan menipis untuk 

kebutuhan jangka panjang, ketidakmampuan dalam memperoleh modal 

kerja, rasio likuiditas yang rendah, penurunan harta perusahaan, modal 

yang didapat dibawah rata-rata, kegagalan mendapatkan pinjaman, 
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bungan utang yang menunggak, pelarangan tempat atau daerah untuk 

usaha, terlalu banyak barang yang tersimpan di gudang dan tidak laku 

dipasaran, utang jangka panjang yang terus bertambah, hubungan kerja 

dengan bank semakin memburuk. 

b. Ketidakmampuan melanjutkan bisnis, dimana indikatornya antara lain: 

kehilangan orang penting dalam perusahaan, melambungnya haraga 

saham dan perusahaan tidak mampu membeli, permasalahan tenaga 

kerja, harta di investasikan pada proyek yang bermasalah, masalah 

perijinan yang sulit, kehilangan kolega atau relasi bisnis,hak paten 

terhadap barang produksinya, pemasok utama, pelanggan, pasar 

didominasi oleh pesaing, permasalahan politik yang terjadi.  

c. Ketidakmampuan mengatur harta sehingga merugikan bisnis yang 

sedang dijalankan. 

d. Ketidakmampuan menggabungkan usaha. 

e. Berkurangnya dukungan dari relasi-relasi bisnis. 

f. Tidak adanya kemampuan serta kapasitas untuk mengadopsi strategi 

bisnis yang baru guna bersaing dengan perusahaan lain.  

Secara umum, beberapa hal yang dapat mempengaruhi auditor 

dalam menerbitkan opini audit going concern adalah: 

a. Tren negatif, misalnya krugian operasi yang berulang kali, kekurangan 

modal kerja, arus kas negatif, rasio keuangan yang buruk. 



16 

 

b. Petunjuk lain tentang kemunginan kesulitan keuangan, misalnya 

kegagalan dalam memenuhi kewajiban utangnya atau perjanjian serupa, 

penunggakan pembayaran deviden, penjualan sebagian besar aktiva. 

c. Masalah intern, misal pemogokan kerja, ketergantungan besar atas 

suksesnya suatu produk. 

d. Masalah ekstern, misalnya pengaduan gugatan pengadilan, keluarnya 

undang – undang yang mengancam keberadaan perusahaan, kehilangan 

franchise, lisensi atau hak paten yang penting bencana yang tidak 

diasuransikan, serta kehilangan pelanggan / pemasok utama.    

Beberapa faktor yang menimbulkan ketidakpastian mengenai 

kelangsungan hidup adalah: 

a. kerugian usaha yang besar secara berulang atau kekurangan modal kerja  

b. ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajibanya pada saat 

jatuh             tempo dalam jangka pendek  

c. kehilangan pelanggan utama, terjadinya bencana yang tidak 

diasuransikan.  

d. perkara pengadilan, gugatan hukum atau masalah serupa yang sudah 

terjadi yang dapat memahayakan kemampuan perusahaan untuk 

beroperasi. 

Pengeluaran opini audit going concern yang tidak diharapakan oleh 

perusahaan berdamapak pada kemunduran harga saham, kesulitan dalam 

meningkatkan modal pinjaman, ketidakpercayaan investor, kreditur, 

pelanggan dan karyawan terhadap manajemen perusahaan. Hilangnya citra 
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baik perusahaan menyebabakan kurangnya respon dari pihak luar pengguna 

laporan keuangan perusahaan tersebut. 

2.1.2. Teori Persepsi 

Persepsi adalah suatu proses yang ditempuh individu untuk 

mengorganisasikan dan menafsirkan kesan – kesan indera mereka agar 

memberikan makna bagilingkungan mereka (Robbins,2003). Dalam 

penelitian ini dapat digambarkan, bahwa auditor mengamati perkembangan 

perusahaan. 

Faktor – faktor yang dapat mempengaruhi persepsi adalah pelaku 

persepsi itu sendiri, target, dan situasi. Pelaku persepsi adalah seorang 

individu yang memandang pada suatu objek dan mencoba menafsirkan apa 

yang dilihat, penafsiran itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi 

dari pelaku persepsi individu. Karakteristik – karakteristik dari target yang 

akan diamati dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan. Karena target 

tidak dipandang dalam keadaan terisolasi, hubungan suatu target dengan 

latar belakangnya mempengaruhi persepsinya. Sedangkan situasi dapat 

mempengaruhi persepsi, karena unsur – unsur lingkungan sekitar dapat 

mempengaruhi persepsi kita. Jadi untuk mengambil suatu opini, auditor 

juga harus mempertimbangkan target dan situasi. Auditor adalah pelaku, 

seperti halnya dengan adanya target yang harus tercapai dan situasi yang 

berat disekitar auditor, dapat mempengaruhi auditor dalam memberikan 

opini auditnya. 

 



18 

 

2.1.3. Teori Pengambilan Keputusan 

Teori pengambilan keputusan menurut Prawirosentono (2002) 

adalah “Bagaimana memberi pedoman atau pegangan kepada orang-orang 

atau organisasi dalam mengambil keputusan, sekaligus memperbaiki proses 

pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti” (How to assist people or 

organization in making decision process under condition of uncertainty). 

Sedangkan menurut Robbins (2003), individu-individu dalam mengambil 

keputusan yaitu, mereka membuat pilihan dari antara dua alternatif atau 

lebih. Pengambilan keputusan terjadi sebagai suatu reaksi terhadap suatu 

masalah yang dihadapi.  

Menurut Robbins (2003) pengambilan keputusan yang optimal 

adalah rasional. Rasional adalah rujukan terhadap pilihan yang konsisten 

dan memaksimalkan nilai. Jadi, pengambilan keputusan yang rasional 

adalah model pengambilan keputusan yang menggambarkan bagaimana 

para individu hendaknya berperilaku memaksimalkan hasil. 

Unsur-unsur dalam pengambilan keputusan ada tiga 

(Prawirosentono, 2002) yaitu : 

1. Beberapa pilihan yang 

tersedia (available alternativef) 

2. Hal-hal yang di luar kendali 

pengambil keputusan (states of nature) 

3. Hasil (payoff) 
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Selain hal tersebut, masalah pengambilan keputusan dalam kondisi 

tidak pasti memiliki unsur utama , yakni kejadian, tindakan untuk mencari 

solusi dengan berbagai alternatif, sebagai upaya menganalisis masalah 

menuju pemecahan. Secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 2.2 

Skema rangkaian pengambilan keputusan 

 

 

          Masalah  Upaya Analisis           Mengambil 

Keputusan 

Setiap masalah harus dipecahkan dengan langkah-langkah di atas, 

sehingga dapat diperoleh keputusan yang optimum, dalam arti keuntungan 

yang maksimum atau kerugian yang minimum. 

Menurut Robbins (2003), terdapat langkah-langkah dalam model 

pengambilan keputusan rasional, yaitu menetapkan masalah, identifikasi 

kriteria keputusan, mengembangkan alternatif, mengevaluasi alternatif, dan 

memilih alternatif terbaik. Selain itu pengambilan keputusan rasional juga 

membutuhkan suatu kreatifitas, kreatifitas adalah suatu kemampuan untuk 

menggabungkan gagasan-gagasan dalam satu cara yang unik atau membuat 

asosiasi yang luar biasa antara gagasan-gagasan. 

Hubungan yang dapat digambarkan dari teori di atas dalam 

penelitian adalah bahwa auditor dalam mengambil suatu keputusan Going-

Kejadian Tindakan Hasil dalam 
bentuk alternatif 
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concern harus didasarkan pada suatu keputusan yang rasional, dan 

memerlukan suatu langkah-langkah dalam mengambil keputusan. 

2.2. Opini Auditor  

Setiap profesi penunjang pasar modal wajib menetapi kode etik dan 

standar profesi penunjang pasar modal wajib menetapi kode etik dan standar 

profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing sepanjang tidak 

bertentangan dengan undang-undang ini dan atau aturan pelaksanaanya.  

Akuntan wajib memberikan pendapat atau peniliaian yang independen dan 

wajib menyampaikan pemberitahuan yang sifatnya rahasia kepada Bapepam 

selambat-lambatnya dalam waktu tiga hari sejak ditemukan adanya hal-hal 

yang berupa pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan dalam undang-

undang. 

Menurut standar profesional akuntan publik SA seksi 110, tujuan 

audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah 

untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran dalam semua hal yang 

material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Laporan 

auditor merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan pendapatnya atau 

apabila keadaan mengharuskan, untuk menyatakan tidak memberikan 

pendapat, sebagai pihak yang independen, auditor tidak dibenarkan untuk 

memihak kepentingan siapapun dan untuk tidak mudah dipengaruhi, serta 

harus bebas dari setiap kewajiban terhadap klienya dan tidak memilki suatu 

kepentingan dengan klienya (IAI, 1994).  
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Opini yang dikeluarkan oleh auditor ada empat macam, antara lain: 

a. Pendapat wajar tanpa pengecualian (Unqualified Opinion) 

Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor jika 

tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat 

pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip 

akuntansi berterima umum tersebut. Serta pengungkapan memadai 

dalam laporan keuangan, sealain itu laporan keuangan harus disajikan 

secara reasonable (bebas dari bias dan distorsi). 

b. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Bahasa Penjelas 

(unqualified opinion with explanatory language) 

Auditor memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan 

bahasa penjelas apabila terjadi kondisi seperti: 

1. Auditor mengevaluasi apakah terdapat keraguan yang kuat 

(substantial doubt) tentang kemamuan perusahaan untuk berlanjut 

sebagai going concern. 

2. Auditor memberikan pendapat wajar dengan bahasa penjelasan 

tentang ketidakpastian going concern.  

c. Pendapat Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion) 

Merupakan kebalikan pendapat wajar tanpa pengecualian. 

Auditor memberikan pendapat wajar dengan pengecualian apabila 

terdapat kondisi sebagai berikut: 
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1. Lingkup audit diabatasi oleh klien. 

2. Auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit yang penting, atau 

tidak dapat memperoleh informasi penting, karena kondisi di luar 

klien maupun auditor. 

3. Laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi 

berterima umum. 

4. Prinsip akuntansi berterima umum tidak diterapkan secara konsisten. 

d. Pendapat Tidak Wajar (adverse opinion) 

Pendapat tidak wajar merupakan kebalikan dari pendapat wajar 

tanpa pengecualian, auditor akan memberikan pendapat ini apabila 

auditor menjumpai kondisi sebagai berikut: 

1. Scope limitation 

Pembatasan yang luar biasa terhadap lingkup audit oleh 

klien, sehingga auditor tidak dapat mengumpulkan bukti kompeten 

yang cukup mengenai kewajaran laporan keuangan auditan. 

2. Auditor tidak independen dalam laporan keuangan auditan. 

Auditor mempunyai tanggung jawab untuk menilai apakah 

terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan suatu usaha dalam 

mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode yang 

pantas. Pada saat auditor menetapkan bahwa ada keraguan yang pasti 

terhadap kemampuan klien untuk melanjutkan usahanya sebagai 
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going concern, auditor diijinkan untuk memilih apakah akan 

mengeluarkan unqualified modified report atau disclaimer opinion. 

Bagaimanapun juga, hampir tidak ada panduan yang jelas atau 

penelitian yang sudah ada yang dapat dijadikan acuan pemilihan tipe 

going concern report yang harus dipilih (LaSalle & 

Anandarajan,1996 dalam komalasari 2004), karena pemberian status 

going concern bukanlah suatu tugas yang mudah  (Koh & Tan, 1999 

dalam Komalasari 2004).  

PSA 29 paragraf 11 huruf  d, menyatakan bahwa, keraguan 

yang besar tentang kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan 

kelangsungan hidupnya (going concern) merupakan keadaan yang 

mengharuskan auditor menambah paragraph penjelasan (atau bahasa 

penjelasan lain) dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi 

pendapat wajar tanpa pengecualian, yang dinyatakan oleh auditor 

(dalam Novrianti, 2008). 

2.3. Going Concern 

Going concern menurut Belkaoui (1997:135) adalah suatu dalil 

menyatakan bahwa kesatuan usaha akan menjalankan terus operasinya 

dalam jangka waktu yang cukup lama untuk mewujudkan proyeknya, 

tanggung jawab serta aktivitas-aktivitasnya yang tidak berhenti. Dengan 

adanya going concern  maka suatu badan usaha dianggap akan mampu 

mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu yang panjang, 

tidak akan dilikuidasi dalam jangka waktu pendek. 
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Going concern  dipakai sebagai asumsi dalam pelaporan keuangan 

sepanjang tidak terbukti adanya informasi yang menunjukan hal berlawanan. 

Biasanya informasi yang secara signifikan dianggap berlawanan dengan 

asumsi kelangsungan hidup satuan usaha adalah berhubungan dengan 

ketidakmampuan satuan usaha dalam memenuhi kewajiban pada saat jatuh 

tempo tanpa melakukan penjualan sebagian besar aktiva kepada pihak luar 

bisnis biasa, restrukturisasi utang, perbaikan operasi yang dipaksakan dari 

luar dan kegiatan serupa yang lain (PSA No. 30). 

Going concern as concept remains one of the most controversial 

areas in which the audit profession has received much criticism, in spite of 

the concept being in existence since the 18th century  (Masocha:2000) 

2.4. Hal - Hal Yang Mempengaruhi Opini Audit Going Concern Pada 

Perusahaan Go Public 

a. Opini audit tahun sebelumnya 

Mutchler (1984) melakukan wawancara dengan praktisi auditor 

yang menyatakan bahwa perusahaan yang menerima opini audit going 

concern pada tahun sebelumnya lebih cenderung untuk menerima opini 

yang sama pada tahun berjalan. Mutchler (1985) menguji pengaruh 

ketersediaan informasi publik terhadap prediksi opini audit going 

concern, yaitu tipe opini audit yang telah diterima perusahaan. Apabila 

tahun sebelumnya auditor telah menrbitkan opini audit going concern, 

maka semakin besar kemungkinan auditor untuk menerbitkan kembali 

opini audit going concern pada tahun berikutnya. 



25 

 

 

 

b. Reputasi Auditor 

Reputasi auditor sering digunakan sebagai proksi dari kualitas 

audit, namun demikian dalam banyak penelitian kompetensi dan 

independensi masih jarang digunakan untuk melihat seberapa besar 

kualitas audit secara aktual. Reputasi auditor didasarkan pada 

kepercayaan pemakai jasa auditor bahwa auditor memiliki kekuatan 

monitoring yang secara umum tiak dapat diamati. DeAngelo (Dalam 

Setyarno,2006) menyatakan bahwa auditor skala besar memiliki insentif 

yang lebih untuk menghindari kritikan kerusakan reputasi dibandingkan 

pada auditor skala kecil.  

Klien biasanya mempersepsikan bahwa auditor yang berasal dari 

kantor akuntan publik besar dan yang memilki dan yang memilki afiliasi 

dengan kantor akuntan publik internasional yang memiliki kualitas yang 

lebih tinggi karena auditor tersebut memiliki karakteristik yang dapat 

dikaitkan dengan kualitas, seperti pelatihan, pengakuan internasional, 

serta adanya peer review. John (dalam Fanny,2004) menunjukan bahwa 

kualitas auditor meningkat sejalan dengan besarnya biaya audit yang 

diberikan kepada perusahaan yang bermasalah.   

c. Kualitas Auditor 

Kualitas audit menurut DeAngelo (1981) dalam Schwartz (1997) 

didefinisi sebagai probabilitas error dan irregularities yang dapat 
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dideteksi dan dilaporkan. Probabilitas pendeteksian dipengaruhi oleh isu 

yang merujuk pada audit yang dilakukan oleh auditor untuk 

menghasilkan pendapatnya. Isu-isu yang berhubungan dengan isu audit 

adalah kompetensi auditor, persyaratan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan audit dan persyaratan pelaporan. 

Dopuch dan Simunic (1980) dan DeAngelo (1981) dalam 

Schwartz (1996) berargumentasi bahwa ukuran auditor berhubungan 

positif dengan kualitas auditor. Economies of scale KAP yang besar akan 

memberikan insentif yang kuat untuk mematuhi aturan SEC sebagai cara 

pengembangan dan pemasaran keahlian KAP tersebut. Kantor akuntan 

publik diklasifikasi menjadi dua yaitu kantor akuntan publik yang 

berafiliasi dengan KAP Big Five, dan kantor akuntan publik lainnya. 

Auditor beroperasi dalam lingkungan yang berubah, ketika biaya 

keagenan tinggi, manajemen mungkin berkeinginan pada kualitas audit 

yang lebih tinggi untuk menambah kredibilitas laporan, hal ini bertujuan 

untuk mengurangi biaya pemonitoran. 

Barnes dan Huan (1993) menyatakan bahwa perusahaan yang 

gagal yang tidak menjelaskan going concern pada opini auditnya 

menunjukkan bahwa auditor tersebut lebih mementingkan aspek 

komersial hal ini berdampak buruk pada citra auditor dan hilangnya 

kepercayaan investor terhadap perusahaan auditan. 

d. Kondisi Keuangan Perusahaan 
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Kondisi keuangan perusahaan dapat dilihat dari berbagai rasio – 

rasio keuangan yang terdapat dalam perusahaan tersebut. Kondisi 

keuangan dapat dilihat pada rasio – rasio sebagai berikut (dalam 

Rulina,2003): 

1. Cash to Current Libilities Ratio, cash to current ratio adalah cash 

on hand dan in bank perusahaan dibagi oleh total current liabilities 

perusahaan. Dalam current liabilities ini termasuk pula, sesuai 

pengertian akuntasi, hutang jangka panjang yang dikelompokkan ke 

dalam current liabilities karena akan jatuh tempo pada tahun buku 

berjalan. 

2. Cash Flow to Current Liabilities, cash flow to current liabilities 

adalah total arus kas yang dimiliki perusahaan dibagi oleh total 

current liabilities perusahaan. Dalam current liabilities ini termasuk 

pula, sesuai pengertian akuntasi, hutang jangka panjang yang 

dikelompokan kedalam current liabilities karena akan jatuh tempo 

pada tahun buku berjalan. 

3. Cash flow to total assets, cash flow to total assets adalah total arus 

kas yang dimiliki perusahaan dibagi oleh total aset perusahaan pada 

tahun buku berjalan. 

4. Cash flow to total debt, cash flow to total debt adalah total arus kas 

yang dimiliki perusahaan dibagi oleh total liabilities perusahaan, 

baik yang berjangka waktu pendek maupun yang berjangka waktu 

panjang. 
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5. Cash to net sales, cash to net sales adalah cash on hand dan in bank 

perusahaan dibagi oleh net sales perusahaan. 

6. Cash to total assets, cash to total assets adalah cash on hand dan in 

bank perusahaan dibagi oleh total assets perusahaan. 

7. Current assets to current liabilities, rasio ini sering disebut sebagai 

current ratio. Current assets to current liabilities adalah current 

asset dibagi oleh current liabilities. Biasanya current assets 

mencakup kas, marketable securities, account receivable, dan 

inventaris. Sedangkan current liabilities merupakan kewajiban 

jangka pendek yang pada saat likuidasi membutuhkan dana yang 

berasal dari asset lancar (jangka pendek). 

8. Current assets/net sales, adalah current asset dibagi dengan net 

sales. Net sales merupakan penjualan bersih yang sudah dikurangi 

sales discount, sales return and allowances. 

9. Current assets/total assets, adalah current assets dibagi dengan total 

aset. 

10. Current liabilities/equity, adalah current liabilities dibagi dengan 

equity. Equity merupakan hak pemilik atas net asset perusahaan. 

11. Equity/fixed asset, adalah equity dibagi dengan fixed asset. Fixed 

asset adalah harta tetap perusahaan berupa tanah, gedung dan 

bangunan. 

12. Equity/net sales, adalah equity dibagi dengan net sales. 
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13. Inventory/net sales, adalah inventory dibagi dengan net sales. 

Inventory merupakan barang persediaan yang disimpan untuk dijual 

sebagai bagian siklus bisnis perusahaan atau barang yang disimpan 

untuk kemudian diproses lebih dahulu sebelum dijual. 

14. Longterm debt/equity, adalah longterm debt dibagi dengan equity. 

Longterm debt merupakan hutang jangka panjang perusahaan baik 

dari bank maupun pasar modal. 

15. Total debt/equity, adalah total debt dibagi dengan equity. Total debt 

adalah total hutang perusahaan baik yang berjangka waktu pendek 

maupun berjangka waktu panjang. 

16. Net Income/total aset, adalah net income dibagi dengan total aset. 

Net income merupakan pendapatan bersih setelah dikurangi interest 

dan pajak. 

17. Net sales/total aset, adalah net sales dibagi dengan total aset. 

18. Operating income/total aset, adalah operating income dibagi dengan 

total aset. Operating income adalah pendapatan kotor setelah 

dikurangi biaya administrasi. 

19. Quick asset/current liabilities, adalah quick asset dibagi dengan 

current     liabilities. Quick asset merupakan aset yang dapat segera 

dicairkan yang diperoleh dari mengurangkan Inventory dari current 

asset. 

20. Quick asset/net sales, adalah quick asset dibagi dengan net sales. 

21. Quick asset/total aset, adalah quick aset dibagi dengan total aset. 
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22. Retained earning/total aset, adalah retained earning dibagi dengan 

total aset. Retained earning mencerminkan akumulasi keuntungan 

yang belum didistribusikan atau kerugian yang dialami suatu 

perusahaan sejak perusahaan tersebut beroperasi. 

23. Total debt/total aset, adalah total debt dibagi dengan total aset. 

24. Working capital/net sales, adalah working capital dibagi dengan net 

sales. Working capital merupakan selisih dari current asset dengan 

current liabilities. 

25. Working capital/equity, adalah working capital dibagi dengan 

equity. 

26. Working capital/total asset, adalah working capital dibagi dengan 

total aset. dari keseluruhan rasio – rasio yang dapat mengukur 

kondisi keuangan perusahaan, dapat memperlihatkan apakah 

perusahaan yang go public sedang dalam kondisi sehat, rawan 

bangkrut atau bangkrut  

e. Pertumbuhan Perusahaan 

Pertumbuhan  perusahaan dapat diproksikan dalam berbagai 

rasio, seperti rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, rasio 

profitabilitas, dan rasio pasar. Dalam penelitian ini pertumbuhan 

perusahaan diproksikan dengan rasio pertumbuhan penjualan (sales 

growth ratio) karena pertumbuhan penjualan merupakan rasio yang 

dapat dilihat perkembanganya dari tahun ke tahun.   
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2.5. Kondisi Keuangan Perusahaan 

Kondisi keuangan perusahaan menggambarkan tingkat kesehatan 

perusahaan sesungguhnya (Ramadhany,2004). Kondisi keuangan adalah 

suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan perusahaan selama 

periode / kurun waktu tertentu (dalam Badingatus,2006). Belakangan banyak 

terjadi perusahaan – perusahaan mengalami kondisi keuangan yang tidak 

sehat atau menjurus kearah bangkrut. Akibat terjadinya krisis, tingkat 

kesehatan keuangan perusahaan banyak mengalami penurunan dan 

dikhawatirkan akan banyak mengalami kebangkrutan. Menurut bank dunia 

ada beberapa sebab utama yang membuat krisis kearah kebangkrutan antara 

lain: 

1. Akumulasi utang swasta luar negeri. Turunya nilai rupiah 

mengakibatkan melambungnya jumlah utang. 

2. Kelemahan pada sistem perbankan yang ada di Indonesia.  

3. Masalah pemerintahan, termasuk kemampuan pemerintah menangani 

dan mengatasi krisis, yang kemudian menjelma menjadi krisis 

kepercayaan dan keengganan para investor menanamkan modal di 

Indonesia. 

Kebangkrutan perusahaan dapat diukur melalui laporan keuangan 

setiap tahunnya. Dengan menganalisa laporan keuangan maka akan 

diperoleh informasi yang berkaitan dengan kondisi keuangan perusahaan 
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tersebut. Selain itu dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan dapat 

mengetahui kelemahan – kelemahan serta hasil – hasil yang diperoleh atau 

target perusahan yang belum dicapai.   

 Seperti pada penelitian yang dilakukan Fanny dan Saputra (2005), 

dalam penelitian ini disunakan model prediksi kebangkrutan untuk 

mengukur kondisi keuangan perusahaan yaitu The Altman Model. Beberapa 

penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa model prediksi kebangkrutan 

menggunakan rasio – rasio keuangan lebih akurat dibandingkan pendapat 

auditor dalam mengelompokan perusahaan bangkrut dan tidk tidak bangkrut 

(Koh dan Killough,1990).  

Informasi mengenai prediksi kebangkrutan penting artinya bagi 

pihak – pihak lain yang terikat diantaranya (Harmanto, 1984:484) : 

1. Bagi investor 

Informasi adanya prediksi potensi kebangkrutan memberi masukan bagi 

para investor dalam menanamkan moal mereka, apakah mereka akan 

terus menanakan modal mereka atau menghentikan atau membatalkan 

penanaman modal mereka pada perusahaan, sebab bagaimanapun para 

inveator pasti tidak menginginkan kerugian akibat mereka salah 

menanamkan modal. 

2. Bagi Pemerintah 

Prediksi kebangkrutan digunakan pemerintah untuk menetapkan 

kebijakan di bidang  perpajakan dan kebijakan – kebijakan lain yang 

menyangkut hubungan pemerintah dengan perusahaan. 
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3. Bagi Bank dan Lembaga Perkreditan 

Informasi akan kemungkinan kebangkrutan yang dihadapi perusahaan 

nasabahnya dan calon nasabahnya sangat diperlukan untuk menentukan 

status apakah pinjaman harus diberikan, negosiasi pembayaran kembali 

pinjaman perlu dibuat utang dan kebijakan lain sehubungan dengan 

pemberian pinjaman kepada perusahaan nasabahnya. 

Edward I Altman di New York University pada pertengahan tahun 

1960 menggunakan analisis diskriminan dengan menyusun suatu model 

untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan. Dalam studinya setelah 

menyeleksi 22 rasio keuangan, Altman menemukan lima jenis rasio yang 

dapat dikombinasikan untuk melihat perbedaan antara perusahaan yang 

bangkrut dan berlanjut. Fungsi diskriminan Z (Zeta) yang ditemukan adalah 

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

Dimana: 

Z1 = working capital/ total asset 

Z2 = retairned earning/ total asset 

Z3 = earnings before interest and taxes/ total asset 

Z4 = sales/ total asset 

Model yang telah dikembangkan oleh Altman ini mengalami suatu 

revisi. Revisi yang dilakukan oleh Altman merupakan penyesuaian agar 

model prediksi kebangkrutan ini tidak hanya untuk perusahaan – perusahaan 

menufaktur yang go public melainkan juga dapat diaplikasikan untuk 
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perusahaan – perusahaan di sektor swasta baik yang go public ataupun non 

go public. Persamaan baru yang diperoleh sebagai berikut: 

 

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

Dimana : 

Z1 =  working capital / total asset 

Z2 = retairned earnings / total asset 

Z3 = earnings before interest and taxes/ total asset 

Z4 = market capitalization/book value of debt 

Z5 = sales / total asset 

Erdward I Altman, 1983 : 106 

Hal yang menarik mengenai Z Score adalah keandalanya sebagai alat 

analisis tanpa memperhatikan bagaimana ukuran perusahaan tersebut. 

Meskipun seandainya perusahaan sangat makmur apabila Z Score mulai 

turun dengan tajam, lonceng peringatan harus berdering.  

Definisi dari kelima rasio yang dikembangkan Altman tersebut 

adalah sebagai berikut: 

a. Rasio Z1 = modal kerja terhadap total harta / ratio working capital to total 

asset digunakan untuk mengukur likuiditas aktiva perusahaan relatif 

terhadap total kapitalisasinya. Aktiva liquid bersih atau modal kerja 

didefinisikan sebagai total aktiva lancer dikurangi total kewajiban lancar. 

Umumnya bila perusahaan mengalami kesulitan keuangan, modal kerja 
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akan turun lebih cepat dari pada total aktiva menyebabkan rasio ini 

turun. 

b. Rasio Z2 =  laba ditahan terhadap total harta / ratio retained earning to 

total assets digunakan untuk mengukur profitabilitas komulatif. Pada 

beberapa tongkat, rasio ini juga mencerminan umur perusahaan, karena 

semakin muda perusahaan, semakin sedikit waktu yang dimilki untuk 

membangun laba komulatif. Bias yang menguntungkan perusahaan – 

perusahaan yang lebih berumur ini tidak mengherankan, karena 

pemberian tingkat kegagalan yang tinggi kepada perusahaan yang lebih 

muda meruapakan hal yang wajar. Bila perusahaan mulai merugi, tentu 

saja nilai dari total laba mulai turun. Bagi banyak perusahaan, nilai laba 

ditahan dan rasio X2 akan menjadi negatif. 

c.  Rasio Z3 = pendapatan sebelum, pajak dan bunga terhadap total harta / 

ratio earning before interest and tax to total assets digunakan untuk 

mengukur produktivitas yang sebenarnya dari aktiva perusahaan. Rasio 

ini juga dapat digunakan untuk mengukur kemampuan memperoleh laba, 

yaitu tingkat pengembalian dari aktiva, yang dihitung dengan membagi 

laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) tahunan perusahaan dengan total 

aktiva pada neraca akhir tahun. Bila rasio ini lebih besar dari rata –rata 

tingkat bunga yang dibayar, maka berarti perusahaan menghasilkan uang 

yang lebih banyak dari pada bunga pinjaman. 

d. Rasio Z4 = nilai pasaran ekuitas terhadap nilai buku dari hutang / ratio 

market value of equity to book value of total debt digunakan untuk 
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mengukur seberapa banyak aktiva perusahaan dapat turun nilainya 

sebelum jumlah utang lebih besar dari pada aktivanya dan perusahaan 

menjadi pailit. Nilai pasar ekuitas adalah jumlah saham perusahaan 

dikalikan dengan harga pasar per lembar sahamnya. 

e. Rasio Z5 = penjualan terhadap total harta / ratio sales to total assets 

digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam menghadapi 

kondisi persaingan.  

Untuk menghitung Z Score dapat dilakukan dengan menghitung 

angka – angka kelima rasio yang diambil dari laporan keuangan. Dengan 

cara mengalikan angka – angka tersebut dengan koefisien yang diturunkan 

Altman, kemudisn hasilnya dijumlahkan (Sawir, 2005 : 24, dalam 

Badingatus 2007). 

Penelitian yang dilakukan Altman untuk perusahaan yang bangkrut 

dan tidak bangkrut menunukan nilai tertentu. Kriteria yang digunakan untuk 

memprediksi kebangkrutan perusahaan dengan model diskriminan adalah 

dengan melihat zone of ignorance yaitu daerah nilai  Z, dimana 

dikategorikan sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Kriteria Titik Cut Off Model Z Score 

Kriteria Nilai Z 

Tidak bangkrut Z> 

Bngkrut jika Z < 

Daerah rawan bangkrut (grey area) 

2,99 

1,81 

1,81 – 2,99 

Sumber : Sawir, 2005 : 24 
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Menurut Altman, semua perusahaan yang mempunyai Z Score lebih 

besar dari 2,99 menunjukan perusahaan yang tidak mempunyai 

permasalahan (non bankrupt company). Perusahaan yang mempunyai Z 

Score antara 2,67 sampai 2,99 menunjukan indikasi sidikit masalah 

(meskipun tidak serius). Perusahaan yang mempunyai Z Score antara 1,8 

sampai 2,67 memberikan indikasi apabila perusahaan tidak melakukan 

perbaikan yang radikal, perusahaan mungkin akan mengalami ancaman 

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

menunjukan indikasi perusahaan menghadapi ancaman kebangkrutan yang 

serius sehingga para investor dan kreditur seharusnya   berhati – hati dalam 

melakukan investasi. 

2.6. Pertumbuhan Perusahaan 

Pertumbuhan asset perusahaan menunjukan pertumbuhan kekuatan 

perusahaan dalam industri dan mengindikasikan kemampuan perusahaan 

dalam mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Perusahaan dengan 

negative growth mengindikasikan kecenderungan yang lebih besar kearah 

kebangkrutan.  

Dalam penelitian ini pertumbuhan perusahaan diproksikan dengan 

rasio pertumbuhan penjualan. Sales growth ratio atau rasio pertumbuhan 

penjualan mengukur seberapa baik perusahaan mempertahankan posisi 

ekonominya, baik dalam industrinya maupun dalam kegiatan ekonomi 

secara keseluruhan (dalam Fanny, 2005). 
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Pertumbuhan penjualan menunjukan kemampuan perusahaan untuk 

tetap bertahan dalam dunia persaingan. Dengan penjualan maka pendapatan 

dapat diperoleh secara maksimal. Kenaikan penjualan yang melebihi 

kenaikan biaya produksi menghasilkan laba bagi perusahaan. Penjualan 

merupakan kegiatan operasi bagi perusahaan yang menghasilkan laba. 

Perusahaan yang memilki rasio pertumbuhan penjualan tinggi maka akan 

dapat meneruskan kelangsungan usahanya dalam jangka waktu yang 

panjang. Perusahaan yang dapat mempertahankan kelangsungan usahanya 

(going concern) dan penjualan yang terus meningkat dari tahun ke tahun 

akan memberikan peluang perusahaan untuk memperoleh peningkatan laba.  

Pertumbuhan penjualan merupakan perubahan penjualan pada 

laporan keuangan pertahun (Fabozzi 2000 : 881). Pertumbuhan penjualan 

yang berada di atas rata – rata bagi suatu perusahaan pada umumnya 

didasarkan pada pertumbuhan yang cepat yang diharapkan dari industri 

dimana perusahaan itu beroperasi. Perusahaan dapat mencapai tingkat 

pertumbuhan diatas rata – rata dengan jalan meningkatkan pangsa pasar dari 

permintaan industri secara keseluruhan. 

Analisis dalam menghitung pertumbuhan penjualan dilakukan 

dengan menghitung tingkat pertumbuhan penjualan tahun majemuk pada 

saat mempelajari tren jangka panjang dalam hal penjualan dan variabel – 

variabel lain. Tingkat pertumbuhan tahun majemuk merupakan tingkat yang 

jika diterapkan setiap tahun selama kurun waktu tertentu pada saldo awal 

akan menyebabkan neraca berkembang sehingga mencapai nilai akhir yang 
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maksimal. Peningkatan pangsa pasar harus sejalan dengan strategi 

pemasaran yang tepat dan perusahaan selalu melakukan inovasi, hal ini 

bermakna bahwa dengan strategi yang tepat dapat meningkatkan 

pertumbuhan penjualan melalui pengembangan produk yang diminati 

konsumen. 

Pertumbuhan penjualan dapat dirmuskan sebagai berikut : 

Pertumbuhan Penjualan =  Penjualan bersih t – Penjulan bersih t-1    

 Penjualan bersih t-1 

Dimana :  

Penjualan bersih t  = Penjualan bersih sekarang 

Penjualan bersiht-1    = Penjualan bersih tahun lalu 

(Budi, 2006:10) 

 

2.7. Kerangka Berpikir 

Pemberian opini audit going concern oleh auditor harus didasarkan 

pada pertimbangan-pertimbangan mengenai faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi opini tersebut.  

1. Pengaruh Kondisi Keuangan Perusahaan terhadap Opini Audit 

Going Concern. 

Kondisi keuangan perusahaan menggambarkan tingkat kesehatan 

perusahaan sesungguhnya (Ramadhany, 2006). Mc. Keown (1991) 

menemukan bahwa auditor hamper tidak pernah memberikan opini audit 

going concern kepada perusahaan yang tidak megalami kesulitan 

keuangan. Carcello dan Neal (2000) dalam Setyarno (2006) menyatakan 

X 100 % 
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bahwa semakin buruk kondisi keuangan perusahaan maka semakin besar 

probabilitas perusahaan menerima opini audit going concern.  

Opini audit going concern adalah pernyataan mengenai 

kemampuan suatu usaha dalam mempertahankan kelangsungan usahanya 

dalam suatu periode yang pantas. Dalam memberikan opini audit going 

concern, auditor harus mempertimbangkan tingkat kesehatan perusahaan 

dan kondisi keuangan perusahaan tersebut apakah dapat mempengaruhi 

kelangsungan usaha dari perusahaan tersebut atau tidak.  

Jadi, semakin baik kondisi keuangan suatu perusahaan maka 

kemungkinan penerimaan opini audit going concern akan semakin kecil. 

2. Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan terhadap Opini Audit Going 

Concern.  

Pertumbuhan perusahaan menunjukan kinerja dari perusahaan itu 

sendiri, salah satunya aspek manajemen, dengan adanya manajemen yang 

berkualitas maka pertumbuhan perusahaan dapat terus meningkat dari 

waktu ke waktu.  

Penelitian ini menggunakan pertumbuhan perusahaan yang diukur 

dari pertumbuhan penjualan. Rasio pertumbuhan penjualan mengukur 

seberapa baik perusahaan mempertahankan posisi ekonominya dalam 

menghadapi berbagai tantangan dari luar, baik dari segi industrinya 

maupun dalam kegiatan ekonominya secara keseluruhan. Penjualan 

merupakan kegiatan operasi utama pada perusahaan. Perusahaan yang 

mempunyai rasio pertumbuhan penjualan yang positif mengidikasikan 
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bahwa perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan usahanya (going 

concern).  

Jadi rasio penjualan yang terus meningkat dari tahun ketahun akan 

memberi peluang untuk memperoleh laba dan pastinya tidak akan 

menerima opini audit going concern, dan semakin rendah rasio penjualan 

maka akan semakin besar peluang perusahaan tersebut memperoleh opini 

audit going concern. 
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2.8. Hipotesis 

Berdasarkan penelitian – penelitian sebelumnya dan kerangka 

pemikiran maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut ini. 

Ha1 = kondisi keuangan perusahaan berpengaruh negatif terhadap    

penerimaan opini audit going concern. 

Ha2 = pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif terhadap 

penerimaan opini audit going concern. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Populasi dan Sampel 

3.1.1. Populasi 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan go public 

yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), dan sektor manufakturlah 

yang dipilih. Sektor manufaktur dipilih untuk menghindari adanya 

industrial effect yaitu resiko industri yang berbeda antara suatu sektor 

industri dengan sektor   industri lainya. 

Tabel 3.1 Daftar Perusahaan Go Public yang Terdaftar Di BEI 

Kategori Jumlah  
Agriculture, Forestry and Fishing 10 
Animal Feed and Husbandry 6 
Mining ang Mining Services 16 
Constructions 9 
Manufacturing 151 
Transportation Services 13 
Telecommunication 6 
Whole Sale and Retail Trade 23 
Banking, Credits Agencies Other Than Bank,Securities, 
Insurance and Real Estate 

159 

Sumber : Indonesian Capital Market Directory 2008 

3.1.2. Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007 dan 2008. Tahun tersebut 

dipilih karena pada tahun tersebut Bursa Efek Indonesia belum terkena 

dampak dari krisis ekonomi global, sehingga keadaan ekonomi masih 
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stabil. Adapun sampel pada penelitian ini diperoleh dengan menggunakan 

metode purposive sampling. Menurut Arikunto (2002:15) purposive 

sampling adalah menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang 

dipandang dapat memberikan data secara maksimal. 

Dengan metode purposive sampling maka akan dapat mewakili 

populasinya dan tidak menimbulkan ketidakjelasan pada tujuan penilitian 

ini. Sampel dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut: 

1. Auditee sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum 1 januari 

2006. 

2. Auditee tidak keluar (delisting) di Bursa Efek Indonesia selama tahun 

2007-2008.  

3. Laporan keuangan diterbitkan setelah di audit oleh auditor independen 

selama tahun 2007-2008 

Mengalami laba bersih setelah pajak yang negatif sekurangnya 1 

periode laporan keuangan (1 tahun) selama periode penelitian (tahun 2007-

2008). Hal ini dikarenakan auditor hampir tidak pernah mengeluarkan opini 

audit going concern pada perusahaan yang mempunyai laba bersih setelah 

pajak positif (Mc Keown et.al, 1991) 
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Tabel. 4.2 

Proses Seleksi Penentuan Sampel Berdasarkan Kriteria 

No Kriteria 
Pelanggaran 

Kriteria Akumulasi 

1 
Total Perusahaan manufaktur 
yang Listing di BEI 2007-
2008 

 176 

2 Auditee yang sudah terdaftar 
di  BEI sebelum  tahun 2006  

  

3 
Auditee tidak keluar 
(delisting) di BEI selama 
periode pengamatan 

9 167 

4 

Menerbitkan laporan 
keuangan yang telah diaudit 
oleh auditor independen dari 
tahun 2007-2008 

2 165 

5 

Mengalami Laba bersih 
setelah pajak yang negatif 
sekurangnya dua periode 
laporan keuangan selama 
periode pengamatan 2007-
2008 

120 40  

Jumlah Perusahaan Sampel 40 
Tahun Pengamatan (tahun) 2 
Total sampel Selama Periode Pengamatan 80 

 

3.2. Variabel Penelitian, Definisi Operasional dan Pengukuran 

Variabel  yang terdapat dalam penelitian ini adalah : 

3.2.1. Kondisi Keuangan Perusahaan 

Dalam penelitian ini kondisi keuangan diproksikan dengan prediksi 

model kebangkrutan Altman Z Score, dan rumus yang digunakan adalah :  

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

Dimana :  

Z1  = working capital / total asset 
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Z2  = retairned earnings / total asset 

Z3  = earnings before interest ang taxes / total asset 

Z4  = market capitalization / book value of debt 

Z5  = sales / total asset  

Nilai Z diperoleh dengan menghitung kelima rasio tersebut 

berdasarkan  pada neraca dan laporan laba rugi dikalikan koefisien masing 

– masing rasio kemudian dijumlahkan hasilnya. Hasil perhitungan Z Score 

ini berupa skala rasio. 

3.2.2. Pertumbuhan Perusahaan 

Dalam penelitian ini menggunakan rasio pertumbuhan penjualan. 

Rasio pertumbuhan penjualan  digunakan untuk mengukur kemampuan 

auditee dalam pertumbuhan tingkat penjualan. 

   Penjualan Bersih t – penjualan Bersih t-1   

                                                Penjualan Bersih t-1  

Data ini diperoleh dengan menghitung sales growth ratio 

berdasarkan laporan rugi masing – masing perusahaan. Hasil perhitungan 

rasio pertumbuhan penjualan disajikan dengan skala rasio. 

 

3.2.3. Opini Audit Going Concern 

 Opini audit going concern adalah pernyataan mengenai 

kemampuan suatu perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan 

hidupnya dalam suatu periode yang pantas. Yang termasuk dalam opini 

X 100 % Pertuuhan Penjualan   = 



47 

 

audit going concern adalah opini going concern unqualified/qualified dan 

going concern disclaimer opinion. 

Data ini diperoleh dengan cara menganalisa Laporan Auditor 

Independen pada tahun pengamatan yaitu tahun 2007 dan 2008. Data opini 

audit ini disajikan dalam skala nominal. 

3.3. Jenis Dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yang diperoleh dari laporan keuangan auditan perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2007-2008 yang telah 

dipublikasikan dan tersedia di pojok BEJ UNDIP, JSX Statistics 2007-2008 

serta Indonesian Capital Market Directory (ICMD) tahun 2007-2008. 

Selain itu data dalam penelitian ini juga diperoleh dari situs www.bei.co.id 

guna memperoleh aporan tahunan suatu perusahaan. Bursa Efek Indonesia 

dipilih karena bursa terbesar di Indonesia.  

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 

Content Analysis, yaitu suatu metode pengumpulan data penelitian dengan 

menggunakan teknik  observasi dan analisis terhadap isi atau pesan dari 

suatu dokumen seperti majalah, iklan, kontrak kerja,notulen rapat, jurnal 

dsb. Tujuan dari Content Analysis adalah melakukan identifikasi terhadap 

karakteristik atau informasi spesifik yang terdapat pada suatu dokumen 

untuk menghasilkan deskripsi yang obyektif dan sistematik (Indriyantoro & 

Supomo 2002). 
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Content Analysis dilaksanakan dengan cara melakukan observasi 

atas laporan keuangan auditan perusahaan sektor manufaktur yang menjadi 

sampel penelitian. Observasi dilakukan dengan objek penelitian yaitu 

laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh uditor independent 

tahun 2007-2008. Dengan metode Content Analysis, laporan keuangan 

yang telah diidentifikasi sesuai dengan kriteria yang dijadikan data dalam 

penelitian ini kemudian dianalisis guna mengelompokan perusahaan 

menjadi perusahaan dengan opini audit going concern atau perusahaan 

dengan opini audit non going concern.  

Metode lain yang digunakan dalam penelitian ini selain metode 

content analysis adalah metode dokumentasi. Dokumentasi adalah mencari 

data mengenai hal – hal atau variabel yang berupa catatan,transkip, buku, 

surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan 

sebagainya (Arikunto 2002:206).  Peneliti mengumpulkan data – data dari 

benda – benda seperti majalah, jurnal, laporan, peraturan – peraturan dan 

sebagainya. Dengan menggunakan metode dokumentasi ini data mengenai 

laporan laba/rugi dalam suatu perusahaan dapat diukur menggunakan 

analisis Z Score dan sales growth ratio. 

3.5. Metode Analisis Data 

Data penelitian dianalisis dan diuji dengan beberapa uji statistik 

deskriptif dan uji statistik inferensial untuk pengujian hipotesis. 
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3.5.1. Analisis Statistik Deskriptif 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian dan diolah, kenudian 

dianalisis dengan alat statistik yaitu satistik deskriptif. Pengujian statistik 

dekriptif digunakan untuk memberikan gambaran profil dan data sampel 

yang dipilih. Statistik deskriptif juga bermanfaat untuk mendeskripsikan 

variabel – variabel dalam penelitian ini, yaitu akan memberikan gambaran 

umum dari tiap variabel penelitian. 

Penelitian ini menggunakan statistic deskriptif yang terdiri dari 

nialia rata- rata, nilai maksimum dan nilai minimum . data yang diteliti 

akan dikelompokan berdasarkan opini audit yang diterimanya dalam dua 

kategori, yaitu perusahaan yang menerima opini audit going concern dan 

perusahaan yang menerima opini audit non going concern. 

3.5.2. Analisis Statistik Inferensial 

Analisis statistik inferensial digunakan untuk pengujian hipotesis 

yang diajukan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan model regresi logistik. Regresi logistik adalah regresi yang 

digunakan untuk menguji apakah probabilitas terjadinya variabel terikat 

dapat diprediksi dengan variabel bebasnya (Ghozali, 2002 : 120). Regresi 

logistik digunakan untuk menguji pengaruh kondisi keuangan perusahaan 

(Z SCORE) dan pertumbuhan perusahan (SALES). Pengujian dilakukan 

pada tingkat signifikasi (α) 5 persen. Model regresi logistik yang digunakan 

untuk pengujian hipotesis adalah sebagai berikut: 

   =  α – β1ZSCORE – β2SALE + ε 
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Notasi : 

   = dummy variabel opini audit (kategori 1 untuk perusahaan                             

dengan  opini audit going concern (GCAO) dan 0 untuk 

perusahaan perusahaan dengan opini audit non going 

concern  (NCGAO). 

α               = konstanta 

ZSCORE = kondisi keuangan perusahaan yang diproksikan dengan 

menggunakan lima model prediksi kebangkrutan Altman Z 

Score untuk perusahaan manufaktur. 

SALES     = rasio pertumbuhan Penjualan perusahaan 

ε              = kesalahan residual 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis multivariant dengan 

menggunakan regresi logistic (logistic regression) yang variabel bebasnya 

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

analisis ini tidak memerlukan lagi uji normalitas dan uji asumsi klasik pada 

variabel bebasnya (Ghozali, 2006). Gujarati (2003) dalam Badingatus,2007 

menyatakan bahwa regresi logistic mengabaikan heteroscedasitiy, artinya 

variabel dependen tidak memerlukan homoscedacity untuk masing – 

masing variabel independentnya.  

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

Analisis pertama dilakukan adalah menilai overall fit model 

terhadap data hipotesis untuk menilai model fit adalah : 

Ho = model yang dihipotesiskan fit dengan data 
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Ha = model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data. 

Dari hipotesis ini supaya model fit dengan data maka Ho harus 

diterima dan Ha harus ditolak, statistik yang digunakan berdasarkan 

pada fungsi likehood (L) dari model adalah probabilitas bahwa model 

yang dihipotesiskan menggambarkan data input.  

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menafsir nilai aktual 

dapat diukur dari Goodness of fitnya. Secara statistik, setidaknya ini 

dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai 

statistik t. (Ghozali,2006). 

b. Menilai Kelayakan Model Regresi 

Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan Hosmer 

and Lemeshow Goodness of Fit Test. Hipotesis untuk menilai kelayakan 

model regresi adalah : 

Ho = tidak ada perbedaan antara model dengan data 

Ha = ada perbedaan antara model dengan data. 

c. Koefisien Determinasi 

Koefisisen determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. R2 yang kecil berarti 

kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas. (Insukindro, 1998) dalam Ghozali 

2006 menekankan bahwa koefisien determinasi hanyalah salah satu dan 

bukan satu – satunya kriteria memilih model yang baik.  
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Kelemahan mendasar dari penggunaan koefisien determinasi 

adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan 

kedalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R2 

pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel dependen.  

d. Matrik Klasifikasi 

Akan menunjukan kekuatan prediksi dari model regresi untuk 

memprediksi kemungkinan penerimaan opini audit going concern pada 

perusahaan dalam output regresi logistik.  

Jika nilai Asymtotik signifikan < dari 0,05 (tigkat sig/α) maka 

berarti Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti bahwa variabel terikat 

begitu pula sebaliknya, bila Asymtotik sig>0,05 (tingkat sig /α) maka 

berarti Ho diterima Ha ditolak yang berarti bahwa variabel bebas tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap terjadinya variabel terikat. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian  

4.1.1. Deskripsi Obyek Penelitian 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 

listing di Bursa Efek Indonesia (BEI), sektor manufaktur dipilih karena 

memilki perusahaan listing yang lebih banyak jumlahnya disbanding 

perusahaan lainya. Pemilihan Bursa Efek Indonesia dalam populasi ini 

dengan alas an BEI merupakan bursa efek terbesar dan representatif di 

Indonesia 

Tabel. 4.1 

Klasifikasi Perusahaan Manufaktur yang Listing Di BEI 

Klasifikasi 2007 2008 
Food and Bevaregers 19 16 
Tobacco Manufacturers 4 4 
Textile Mill Products 9 7 
Apparel and Other Textile Product 13 11 
Paper and Allied Products 5 4 
Chemical and Allied Products 8 7 
Lumber and Wood Products 5 5 
Adhesive 4 4 
Plastics and Glass Products 12 11 
Cement 3 3 
Metal and Allied Products 11 10 
Fabricated Metal Products 2 2 
Stone,Clay, Glass and Concrete Products 4 4 
Cables 6 6 
Electronic and Office Equipment 3 3 
Automotive and Allied Products 19 19 
Photographic Equipment 3 3 
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Klasifikasi 2007 2008 
Pharmaceuticals 9 9 
Consumer Goods 3 3 
Transportation Services 12 12 
Telecommunication 6 6 
Whole Sale and Retail Trade  16 16 

JUMLAH 176 165 

Sumber: Indonesian Capital Market Directory 2007 

4.1.2. Deskripsi Penentuan Sampel 
Dalam penelitian ini penentuan sampel digunakan metode purposive 

sampling. Dengan menggunakan metode tersebut diharapkan dapat 

mewakili populasinya dan tidak menimbulkan bias bagi tujuan penelitian. 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

diperoleh dari laporan keuangan auditan perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di bursa efek Indonesia pada tahun 2007 dan 2008. Data laporan 

keuangan perusahaan di bursa efek Indonesia validitas dan reabilitasnya 

dapat diandalkan karena telah diaudit oleh auditor independen, selain itu 

perusahaan mendapatkan opini audit unqualified going concern ataupun 

unqualified going concern audit opinion. 

Sampel penelitian ditentukan berdasarkan kriteria yang telah 

ditentukan pada penelitian sebelumnya. 

Perusahaan manufaktur yang terdaftar atau listing di bursa efek 

Indonesia tidak seluruhnya di jadikan  sampel, hanya perusahaan yang 

mengalami laba yang negatif dan menerima opini audit going concern 

selama tahun penelitian yaitu 2007-2008 dilihat dari laporan keuangan 

auditan.  
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Berdasarkan keseluruhan populasi yang berjumlah 176 perusahaan 

manufaktur yang terdaftar (listing) di Bursa Efek Indonesia tahun 2007 dan 

2008, diperoleh 40 perusahaan per tahun untuk dijadikan sampel, yang 

kemudian diakumulasikan selama 2 tahun menjadi 80 perusahaan. Dari 80 

perusahaan tersebut dapat dilihat apakah perusahaan tersebut memperoleh 

opini audit going concern atau tidak. 

4.1.3. Deskripsi  Variabel Penelitian 

4.1.3.1 Opini Audit Going Concern 

Going concern adalah kelangsungan hidup suatu badan usaha. 

Dengan adanya going concern maka suatu badan usaha dianggap akan 

mampu mempertahankan kegiatan usahanya secara terus menerus dan 

berlengkelanjutan. Dengan adanya going concern maka setiap badan usaha 

dapat diketahui sedang dalam masalah atau tidak. Auditor memberikan 

opini audit going concern setelah memeriksa secara detail segala aspek 

yang dialami oleh perusahaan, baik itu penurunan aktiva, penurunan laba 

dalam tahun yang berturut – turut. 

Opini audit going concern adalah opini audit modifikasi yang 

dalam pertimbangan auditor terdapat ketidakmampuan hidup atau 

ketidakpastian signifikan atas kelangsungan hidup perusahaan dalam 

menjalankan hidup perusahaanya dan menjalankan operasinya. Termasuk 

dalam opini audit going concern unqualified/qualified dan going concern 

disclaimer opinion. Opini audit going concern unqualified / qualified 

adalah opini audit yang diberikan kepada auditee dimana selain terdapat 
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opini atas laporan keuangan, juga modifikasi dengan pertimbangan auditor 

terhadap ketidakmampuan atau ketidakpasrian signifikan atas 

kelangsungan hidup perusahaan. Sedangkan going concern disclaimer 

opinion adalah opini audit dimana auditor tidak memberikan opini atas 

laporan keuangan auditee dikarenakan pertimbangan auditor terhadap 

ketidakmampuan atau ketidakpastian signifikan atas kelangsungan hidup 

perusahaan.  

Berdasarkan hasil analisis terhadap laporan auditor independen 

yang ada pada perusahaan pada tahun 2007 dan 2008, dapat diketahui jenis 

opini audit yang diterima masing-masing perusahaan. Opini tersebut 

dibagi dalam 2 kelompok, yakni kelompok penerima opini audit going 

concern (GCAO) dan kelompok penerima opini audit Non Going Concern 

(NGCAO), terlihat pada lampiran 4. 

Berdasarkan pada tabel lampiran 4 diatas dapat diketahui bahwa 

pada tahun 2007, perusahaan yang menerima opini audit going concern 

berjumlah 21 perusahaan, sedangkan sisanya adalah 19 perusahaan tidak 

menerima opini audit going concern. Sedangkan tahun 2007 perusahaan 

yang menerima opini audit going concern berjumlah 19 perusahaan. 

Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan pada tahun 2007. Sekilas dapat 

terlihat bahwa perusahaan yang menerima opini audit going concern pada 

tahun 2007 akan menerima opini audit going concern pada tahun 2008, 

namun tidak seluruhnya yang menerima tahun 2007 pada tahun 2008 juga 



57 

 

menerima, begitupun sebaliknya. Secara ringkas perusahaan yang 

menerima opini audit going concern dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 4.2 

Distribusi Auditee Berdasarkan Opini Audit 

  
2007 2008 Total 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % 
GCAO 21 52.50% 19 47.50% 40 50%
NGCAO 19 47.50% 21 52.50% 40 50%
Total 40 100% 40 100% 80 100%

Sumber : Data Sekunder yang telah diolah 

Pada tahun 2007, 52,50% perusahaan menerima opini audit going 

concern. Sedangkan pada tahun 2008 jumlah perusahaan penerima opini 

audit going concern sebanyak 47,50% atau sebanyak 19 perusahaan. Pada 

tahun 2008 mengalami penurunan sekitar 5%. Jadi penerima opini audit 

going concern sebanyak 50% dan yang menerima opini non going concern 

sebanyak 50% pula.  

Perusahaan penerima opini audit going concern pada tahun 2007 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 

Ringkasan Auditee penerima GCAO tahun 2007 

NO Kode Nama Perusahaan 
1 ADES Ades Water Indonesia 
2 BATI Bat Indonesia 
3 CNTX Century Textil 
4 DSUC Daya Sakti Unggul 
5 ESTI Evershine Textil 
6 MYRK Hanson International 
7 IKAI Intikeramik Alamsari Industri 
8 ITMA Itamaraya Gold Industri 
9 JKSW Jakarta Kayoei Steel 

10 KRW Karwel Indonesia 
11 KICI Kedaung Indah Can 
12 MLIA Mulia Industrindo 
13 LPIN Multi Prima Sejahtera 
14 MYOH Myoh Technologi 
15 KONI Perdana Bangun Pusaka 
16 PEDN Prasida Eka Niaga 
17 KKGI Resources Alam Indonesia 
18 SKBM Sekar bumi 
19 UNTX Unitex 

Jumlah 19 

Sumber: Data Sekunder yang telah diolah 

Pada tabel diatas terdapat 18 perusahaan yang menerima opini 

audit going concern, data tersebut didapat dari laporan auditor independen 

yang ditunjuk oleh setiap perusahaan.  

Sedangkan perusahaan yang menerima opini audit going concern 

pada tahun 2008 adalah: 
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Tabel 4.4 

Ringkasan Auditee Penerima GCAO Tahun 2008 

NO Kode Nama Perusahaan 
1 ADES Ades Water Indonesia 
2 BATI Bat Indonesia 
3 CNTX Century Textil 
4 DSUC Daya Sakti Unggul 
5 ESTI Evershine Textil 
6 MYRK Hanson International 
7 IKAI Intikeramik Alamsari Industri 
8 ITMA Itamaraya Gold Industri 
9 JKSW Jakarta Kayoei Steel 

10 KRW Karwel Indonesia 
11 KICI Kedaung Indah Can 
12 MLIA Mulia Industrindo 
13 LPIN Multi Prima Sejahtera 
14 MYOH Myoh Technologi 
15 PAFI Panasia Filament Inti 
16 KONI Perdana Bangun Pusaka 
17 EDMG Polychem Indonesia 
18 POLY Polysindo Eka 
19 PEDN Prasida Eka Niaga 
20 KKGI Resources Alam Indonesia 
21 SKBM Sekar bumi 
22 SUMI Sumalindo Lestari 
23 SIMM Surya Intrindo Makmur 
24 TIFICO Tifico 

Jumlah 24 

Sumber : data sekunder yang telah diolah. 

Perusahaan yang menerima opini audit going concern dapat 

dikategorikan berdasarkan atas penyebab perusahaan tersebut memperoleh 

opini audit going concern, yaitu laba yang terus menerus mengalami 

defisit atau merugi, selain itu pengaruh opini audit going concern tahun 
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sebelumnya juga dapat mempengaruhi opini audit tahun sebelumnya, hal 

ini dapat dilihat  

Tabel 4.5 

 

 

 

 

T 

Tabel 4.6 

Penerimaan Opini Audit Going Concern Berdasarkan Kategori 

Kategori Jumlah Peusahaan 
Laba merugi 21 
Menerima NGCAO Tahun Sebelumnya 3 

Jumlah 24 
  Sumber: data sekunder yang diolah  

Dari tabel 4.8 diatas,dapat diketahui bahwa tidak semua 

perusahaan penerima opini audit going concern dikarenakan laba yang 

merugi, ada sebagian yang menrima opini audit going concern 

dikarenakan menerima opini audit going concern pada tahun sebelumnya.    

4.1.3.2 Analisis Z Score 

Z1= modal kerja terhadap total harta (working capital to total assets), 

umumnya bila perusahaan mengalami kesulitan keuangan, modal kerja 

akan turun lebih cepat dari pada total aktiva. Jadi dikaitkan dengan 

indikator kebangkrutan, maka dapat digunakan untuk mendeteksi adanya 

Interval Frekuensi 

Kurang dari 100.000.000.000 
Antara 500.000.000.000- 1.000.000.000.000 

Lebih dari 1.000.000.000.000 

19 Perusahaan 
4 Perusahaan 

1 Perusahaan 

Distribusi Auditee Berdasarkan Laba Negatif/ Rugi 

Sumber: data sekunder yang diolah 
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masalah pada tingkat likuiditas perusahaan seperti ketidakcukupan kas, 

utang dagang membengkak, utilitas modal (kekayaan) menurun, 

penambahan utang yang tidak terkendali (supardi dan Mastuti 2003:81). 

Besar kecilnya aktiva sangat menentukan keberlangsungan usaha di masa 

yang akan dating, mengingat potensi yang berbentuk sumbangan yang 

diberikan oleh manfaat aktiva tersebut.  

Z2= laba ditahan terhadap total harta (retained earnings to total assets), 

rasio retained earnings to total assets adalah rasio yang mengukur jumlah 

akumulasi laba selama perusahaan beroperasi. Rasio ini juga digunakan 

untuk mengukur kemampuan komulatif dari perusahaan pada beberapa 

tingkat, rasio ini juga mencerminkan umur perusahaan. Semakin muda 

perusahaan maka akan sedikit waktu yang dimilikinya untuk membantu 

membangun laba komulatif. 

Z3= laba sebelum pajak dan bunga terhadap total harta (EBIT to total 

assets), makin tinggi rasio ini menunjukan bahwa kinerja perusahaan 

semakin baik. Selain itu rasio ini juga digunakan untuk mengukur 

kemampuan laba, yaitu tinggat pengembalian dari aktiva, yang dihitung 

dengan membagi laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) tahunan 

perusahaan dengan total aktiva pada neraca akhir tahun. 

Z4= Nilai pasar modal sendiri terhadap nilai buku dari hutang (market 

value of equity to book value of total debt), merupakan rasio yang 

mengukur kemampuan perusahaan dalam memberikan jaminan kpada 

setiap hutangnya melalui modalnya sendiri. Semakin besar rasio ini berarti 
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semakin sedikit Market Value Equity yang dijadikan jaminan atas hutang. 

Semakin besar rasio ini berarti semakin banyak modal sendiri yang 

dijadikan sebagai jaminan utang. Selain itu rasio ini digunakan untuk 

mengukur seberapa banyak aktiva perusahaan dapat turun nilainya 

sebelum jumlah utang lebih besar daripada aktivanya dan perusahaan yang 

pailit. 

Z5= penjualan terhadap total harta (sales to total assets) rasio yang tinggi 

menunjukan manajemn baik, sedangkan rasio yang rendah akan membuat 

manajemen untuk mengevaluasi startegi yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam meningatkan usahanya dengan 

menggunakan aktiva untuk menghasilkan penjualan.  

Penelitian – penelitian terdahulu menggunakan z-socre untuk 

memprediksi kebangkrutan perusahaan. Pada penelitian ini juga 

menggunakan z-score untuk mengukur kinerja keuangan dan digunakan 

untuk memprediksi kebangkrutan, dimana rasio-rasio dalam z-score 

sebagai penentu kinerja keuangan antara perusahaan delisting dan 

perusahaan listing pada bursa efek Indonesia.   

Berdasarkan kelima rasio tersebut, perusahaan dapat dikategorikan 

bangkrut, rawan bangkrut atau masih dalam keadaan sehat. Perusahaan 

yang mendapat kategori tersebut dapat dilihat pada tabel lampiran 3. 

Dalam tabel diatas disebutkan bahwa terdapat 3 perusahaan yang 

masih dikategorikan sehat dan dapat melanjutkan operasinya. Perusahaan 

tersebut adalah PT.  Centris Multi Persada Utama Tbk, PT. Indal 
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Alumunium Tbk, PT. Pionerindo Garment Tbk. Ketiga perusahaan 

tersebut memiliki nilai Z Score diatas 2,99. Dalam tabel diatas juga 

terdapat 8 perusahaan yang mendapat kategori rawan bangkrut, hal ini 

dikarenakan nilai Z Score nya berada pada 1,81 sampai 2,99, sedangkan 

perusahaan yang mendapat kategori bangkrut berjumlah 29 perusahaan, 

perusahaan – perusahaan tersebut nilai Z Score yang diperoleh kurang dari 

1,81, perusahaan tersebut mengalami kerugian secara terus menerus dan 

tidak dapat meningkatkan laba, sehingga terjadi banyak permasalahan di 

dalam perusahaan. Dengan demikian kelangsungan hidup perusahaan 

beserta operasinya tidak dapat dilanjutkan. 

4.1.3.4 Pertumbuhan Perusahaan 

Pertumbuhan penjualan merupakan perubahan penjualan pada 

laporan keuangan pertahun (Fabozzi 2000 : 881). Pertumbuhan penjualan 

yang berada di atas rata – rata bagi suatu perusahaan pada umumnya 

didasarkan pada pertumbuhan yang cepat yang diharapkan dari industri 

dimana perusahaan itu beroperasi. Perusahaan dapat mencapai tingkat 

pertumbuhan diatas rata – rata dengan jalan meningkatkan pangsa pasar 

dari permintaan industri secara keseluruhan. Untuk mengasumsikan 

pemberian opini audit going concern peneliti menggunakan variabel 

pertumbuhan penjualan. Dengan besarnya pertumbuhan penjualan maka 

peluang untuk mendapatkan opini audit going concern semakin kecil.  

Pertumbuhan penjualan menggambarkan tingkat produktivitas 

perusahaan  terhadap kinerja usaha, apakah perusahaan tersebut 
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menjalankan roda usaha secara terus menerus dan mengalami peningkaan 

atau tidak. 

Berdasarkan daftar tabel diatas, dapat diketahui tingkat 

pertumbuhan terendah yakni -26% yaitu pada PT. Hanson Internasional 

Tbk,  sedangkan tingkat pertumbuhan penjualan tertinggi adalah 68% 

yaitu PT. Multi Prima Sejahtera Tbk. Dengan rata-rata rasio penjualan 

yaitu 11%.  

Pertumbuhan penjualan perusahaan dapat meningkat ataupun 

menurun dalam satu periode berjalan. Dalam penelitian ini pertumbuhan 

penjualan dihitung dengan mengurangkan penjualan tahun sekarang 

dengan penjualan tahun lalu untuk kemudian dibagi dengan penjualan 

tahun lalu. Dari hasil tersebut dapat dilihat apakah perusahaan dapat 

meningkatkan penjualan atau tidak. Dengan demikian dapat diketahui 

perusahaan tersebut dapat mempertahankan kelangsungan hidup 

operasinya ditahun – tahun yang akan datang. 

Rasio pertumbuhan penjualan juga akan diperhatikan oleh auditor 

dalam memutuskan opini audit yang akan dikeluarkan oleh auditor. 

4.2. Analisis Data 

4.2.1. Analisis Inferensial 

Analisis statistik inferensial digunakan untuk pengujian hipotesis 

yang diajukan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dengan 

menggunakan model regresi logistik. Regresi logistik adalah regresi yang 

digunakan untuk menguji apakah probabilitas terjadinya variabel terikat 



65 

 

dapat dipredeksidengan variabel bebasnya (Ghozali, 2006:71).  Regresi 

logistik mirip dengan analisis deskriminan yaitu kita ingin menguji apakah 

probabilitas terjadinya variabel terikat dapat diprediksi dengan variabel 

bebasnya. Regresi logistik digunakan untuk menguji pengaruh kondisi 

keuangan perusahaan (ZSCORE), pertumbuhan perusahaan (SALES) 

terhadap penerimaan opini audit going concern (GCAO). Pengujian 

dilakukan pada tingkat signifikasi (α) 5 persen. Teknik analisis ini tidak 

memerlukan lagi uji normalitas, heteroscedasity, dan uji asumsi klasik 

pada variabel bebasnya. 

4.2.1.1 Pengujian Model Fit dan Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

Analisis pertama yang dilakukan adalah nilai menilai overall fit 

model terhadap data. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah 

model fit dengan data baik sebelum maupun sesudah variabel bebas 

dimasukkan kedalam model. Hipotesis untuk menilai model fit adalah: 

H0 = Model yang dihipotesiskan fit dengan data 

Ha = Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data 

Tabel 4.8 

Iteration Historya,b,c 

Iteration -2 Log likelihood

Coefficients 

Constant 

Step 0 1 55.352 .100 

2 55.352 .100 

 Initial -2 Log Likelihood: 55.352 

Sumber : Hasil pengolahan data Dengan SPSS 16.0 
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Hasil output pengolahan SPSS pada tabel 4.21 menunjukan nilai -2 

Log Likelihood pertama sebesar 55.352, angka ini secara matematik 

signifikan pada alpha (α) 5 % dan hipotesis nol ditolak. Hal ini berarti 

bahwa konstanta saja yang tidak fit dengan data (sebelum variabel bebas 

dimasukan ke dalam model regresi). 

Tabel 4.9 

Iteration History1 

Iteration -2 Log likelihood 

Coefficients 

Constant ZSCORE SALES 

Step 1 1 26.280 2.527 -2.109 -.028 

2 20.757 3.987 -3.456 -.054 

3 19.114 5.129 -4.552 -.084 

4 18.782 5.836 -5.243 -.109 

5 18.757 6.086 -5.487 -.119 

6 18.757 6.110 -5.511 -.120 

7 18.757 6.110 -5.511 -.120 

 

 -2LL awal (Block Number = 0)        55.352 

-2LL akhir (Block Number = 1) 18.757  
Sumber : Hasil Pengolahan Data Dengan SPSS 16.0 

Setelah variabel bebas yaiu Z Score, (ZSCORE), rasio 

pertumbuhan penjualan (SALES) dimasukan ke dalam model, -2 Log 

Likelihood menunjukan angka 18.757, atau terjadi penurunan nilai -2 Log 

Likelihood sebesar 36.595. penurunan nilai -2 Log Likehood ini dapat 

diartikan bahwa penambahan variabel bebas  ke dalam model dapat 

memperbaiki model fit serta menunjukan model regresi yang lebih baik 

atau dengan kata lain model yang dihipotesiskan fit dengan data. 
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4.2.1.2 Pengujian Kelayakan Model Regresi  

Analisis selanjutnya yang dilakukan adalah menilai kelayakan 

model regresi logistik yang akan digunakan. Pengujian dilakukan dengan 

menggunakan Goodness of fit test yang diukur dengan nilai Chi-Square 

pada bagian bawah uji Hosmer and Lemeshow. Probabilitas signifikansi 

yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan tingkat signifikasi (α) 5%.  

Hipotesis untuk menilai kelayakan model regresi adalah: 

H0 = Tidak ada perbedaan antara model dengan data 

 Tabel 4.10 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square Df Sig. 

1 9.359 8 .313 

Sumber : Hasil pengolahan data Dengan SPSS 16.0 

Hasil pengujian Hosmer and Lemeshow ditunjukan pada tabel 4.23. 

dengan probabilitas signifikasi menunjukan angka 0,313 niali signifakasi 

yang diperoleh ini jauh lebih besar dari pada 0.05 (α) 5%, maka H0 tidak 

dapat ditolak atau diterima. Hal ini berarti model regresi layak untuk 

digunakan dalam analisis selanjutnya, atau dapat dikatakan bahwa model 

mampu memprediksi nilai observasinya. 

 

4.2.1.3 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

varianilitas variabel – variabel independen mampu memperjelas variabel 
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dependen. Koefisien determinasi pada Regresi Logistik dapat dilihat pada 

Nilai Nagelkerke R Square . Nilai tersebut dapat diinterpretasikan seperti R 

Square pada regresi berganda(Ghozali,2006). Nilai ini didapat dengan cara 

membagi nilai Cox & Sneel R Square dengan nilai maksimumnya 

Tabel 4.11 
 
 
 
 

 

 Sumber : Hasil Pengolahan Dengan SPSS 16.0 

Dilihat dari hasil output pengolahan data nilai Nagelkerke R 

Square adalah sebesar 800 yang berarti variablitas variabel dependen yang 

dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 80% sisanya 20%, yang 

berarti bahwa variabel bebas dapat menjelaskan variasi variabel going 

concern sebesar 80%.  

4.2.1.4 Matrik Klasifikasi 

Matrik klasifikasi akan menunjukan kekuatan prediksi dari model 

regresi untuk memprediksi kemungkinan penerimaan opini audit going 

concern pada auditee 

  
 Tabel 4.12 

Classification Tablea 

 

Observed 

Predicted 

 OPINI Percentage 

Correct  0 1 

Step 1 OPINI 0 17 2 89.5

Model Summary 

Step -2 Log likelihood 

Cox & Snell R 

Square Nagelkerke R Square 

1 18.757a .599 .800 
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1 2 19 90.5

Overall Percentage   90.0

a. The cut value is .500    

Sumber : Hasil Pengolahan data dengan SPSS 16.0 

Dari tabel 4.25 dapat dibaca bahwa menurut prediksi, auditee yang 

menerima opini going concern adalah 21, sedangkan observasi 

sesungguhnya menunjukan bahwa auditee yang menerima opini going 

concern adalah 19. Jadi ketepatan model ini adalah 19/21 atau 90.5%. dan 

menurut prediksi, auditee yang menerima opini non going concern adalah 

19, sedangkan observasi sesungguhnya menunujukan bahwa auditee yang 

menerima opini non going concern adalah 17. Jadi ketepatan model ini 

aalah 17/19 atau 89.5%. ketepatan prediksi keseluruhan model ini             

adalah 90.0%.  

4.2.1.5 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini untuk menguji pengaruh 

variabel – variabel bebas yaitu kondisi keuangan perusahaan (Z SCORE), 

pertumbuhan perusahaan (SALES), terhadap opini audit going concern 

dengan menggunakan hasil uji regresi yang ditunjukan dalam variabel in 

the equation. 

Dalam uji hipotesis dengan regresi logistik cukup dengan melihat 

variables in the equation, pada kolom significant dibandingkan dengan 

tingkat kealphaan 0.05 (5%). Apabila tingkat signifikansi < 0.05, maka Ha 

Diterima. 

Tabel 4.13 
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Variables in the Equation 

 

Tabel 4.26 menunjukan hasil pengujian dengan regresi logistik 

pada tingkat signifikan 5 persen. Dari pengujian dengan regresi logistik 

diatas maka diperoleh persamaan regresi logistik sebagai berikut: 

OPINI = 6.110 – 5.511 ZSCORE – 0.120 SALES + € 

H1 = Kondisi keuangan perusahaan berpengaruh negatif terhadap 

kemungkinan penerimaan opini audit going concern 

Kondisi keuangan perusahaan yang diproksikan dengan Z Score, 

pada Tabel 4.26 menunjukan koefisien negatif sebesar 5.511 dengan 

tingkat signifikansi 0.004 < 0.05 yang berarti Ha1 dapat diterima. Dengan 

demikian terbukti bahwa kondisi keuangan perusahaan berpengaruh 

negative terhadap opini going concern. 

H2 = Pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif terhadap 

kemungkinan penerimaan opini audit going concern 

Pertumbuhan perusahaan yang diproksikan dengan rasio 

pertumbuhan penjualan, pada tabel 4.27 menunjukan koefisien negatif 

sebesar 0.120 dengan tingkat signifikasi > 0.05 yang berarti Ha2 ditolak 

atau pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap opini audit 

going concern 

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

EXP(B) 

  Lower Upper 

Step 1a ZSCORE -5.511 1.916 8.269 1 .004 .004 .000 .173

SALES -.120 .085 1.998 1 .158 .887 .751 1.048

Constant 6.110 2.062 8.779 1 .003 450.512   
Variable(s) entered on step 1: ZSCORE,SALES

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 16.0 
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4.3. Pembahasan 

Penelitian ini merupakan studi mengenai pemberian opini audit 

going concern dan non going concern oleh auditor. Variabel yang 

digunakan yakni 2 variabel keuangan yaitu kondisi keuangan perusahaan 

yang diproksikan dengan analisis Z Score Altman dan pertumbuhan 

perusahaan yang diproksikan dengan rasio pertumbuhan penjualan 

Penelitian terhadap 80 perusahaan manufaktur dari 341 

perusahaan. Metode yang digunakan untuk pengambilan sampel yaitu 

metode purposive sanpling selama tahun 2007 dan 2008. Dengan begitu 

diperoleh hasil 40 perusahaan menerima opini audit going concern, dan 40 

perusahaan menerima opini audit non going concern.  

Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa kondisi 

keuangan perusahaan secara signifikan  berpengaruh terhadap pemberian 

opini audit going concern,yaitu semakin baik kondisi keuangan 

perusahaan yang dilihat dari jumlah total aktiva, laba yang diperoleh, serta 

tidak mengalami kerugian secara kontinyu, maka semakin kecil 

kemungkinan penerimaan opini audit going concern.  Pertumbuhan 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap pemberian opini audit going 

concern, auditor tdak terlalu melirik ke dalam pertumbuhan perusahaan 

dimana dalam penelitian ini dikukur dari pertumbuhan penjualan dari 

tahun ketahun. Meningkat atau menurunya tingkat pertumbuhan penjualan 

tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. 
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Audit Guideline, 1985;131 menyebutkan salah satu faktor yang 

menyebabkan opini audit going concern yakni ketidakmampuan 

membayar utang, dimana indikatornya adalah penurunan produksi barang 

secara terus menerus, keuangan yang merugi terus menerus karena piutang 

tak terbayarkan, dalam hal ini perusahaan yang menjadi sampel sebagian 

besar mengalami kerugian secara terus menerus.    

Auditor memberikan opini audit berdasarkan atas pertimbangan-

pertimbangan dan dengan melihat kondisi dilapangan, sekiranya 

perusahaan tersebut mengalami berbagai masalah yang mengancam 

kelangsungan hidup usahanya maka auditor memberikan pendapat khsusus 

atau paragraf penjelas pada laporan auditanya. Menurut Robbins (2003), 

terdapat langkah-langkah dalam model pengambilan keputusan rasional, 

yaitu menetapkan masalah, identifikasi kriteria keputusan, 

mengembangkan alternatif, mengevaluasi alternatif, dan memilih alternatif 

baik, dengan demikian auditor dalam mengambil keputusan untuk 

memberikan opini audit going concern harus didasarkan pada kondisi 

keuangan perusahaan yang terjadi untuk kemudian mengambil keputusan 

yang rasional mengenai kelangsungan hidup perusahaan. 

Hasil demikian sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Indira Januarti (2006), pada penelitianya variabel kondisi keuangan 

perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pemberian opini audit going 

concern, dan variabel pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap pemberian opini audit going concern.   
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Pengaruh dari masing – masing variabel bebas terhadap variabel 

terikat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

4.3.1. Kondisi Keuangan Perusahaan 

Kondisi keuangan perusahaan pada penelitian ini diproksikan 

dengan analisis kebangkrutan perusahaan, diawali dengan rasio keuangan, 

karena laporan keuangan lazimnya berisi informasi-informasi mengenai 

kondisi dan prospek perusahaan di masa yang akan datang.    

Kondisi keuangan perusahaan yang diproksikan dengan Z Score 

pada tabel 4.26  menunjukan koefisien negatif sebesar 5.511 dengan 

tingkat signifikasi 0.004 < 0.05 yang berarti Ha diterima. 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis tersebut, diperoleh bukti 

empiris bahwa kondisi keuangan perusahaan yang diproksikan dengan Z score 

altman berpengaruh negatif terhadap pemberian opini audit going concern.  

Dalam penelitian ini kondisi keuangan menunjukan koefisien negatif sebesar 

5.511. Semakin tinggi nilai dari Z Score Altman ini akan semakin memperkecil 

kemungkinan penerimaan opini audit going concern. 

Dari 80 perusahaan sampel yang diamati nilai rata – rata dari rasio 

Z Score berkelompok auditee dengan going concern opinion menunjukan 

angka 11% atau 0.11. dalam memberikan opini going concern, seorang 

auditor tentu saja sangat memperhatikan kondisi keuangan auditte. 

Perusahaan yang tidak bermasalah dalam hal keuangan seperti laba yang 

selalu meningkat meskipun sedikit, memiliki aktiva yang cukup tentu saja 

resiko menerima opini audit going concern sangat kecil, sebaliknya bila 
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perusahaan bermasalah, seperti mengalami defisit terus menerus, 

kekurangan modal kerja dan terus merugi maka semakin besar peluang 

menerima opini audit going concern. 

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian oleh Eko Budi Setyarno 

(2005), dimana kondisi keuangan yaitu likuiditas, profitabilitas, aktivitas dan 

laverage, januarti (2007) yang menyimpulkan bahwa kondisi keuangan 

perusahaan berpengaruh terhadap pemberian opini audit going concern. Namun 

berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Agrianti 

Komalasari(2004), bahwa kondisi keuangan dan kesulitan keuangan tidak 

berpengaruh terhadap pemberian opini audit going concern.  

4.3.2. Pertumbuhan Perusahaan 

Pertumbuhan perusahaan dapat diukur dari rasio-rasio yang 

terdapat didalamnya, seperti total aktiva, total utang, total penjualan dan 

sebagainya. Pada penelitian ini pertumbuhan perusahan diukur 

berdasarkan pertumbuhan penjualan yang dilihat  dari tahun ke tahun. 

Pertumbuhan aset perusahaan menunjukan pertumbuhan kekuatan 

perusahaan dalam industri dan mengindikasikan kemampuan perusahaan 

dalam mempertahankan kelangsungan hidup perusahaanya. Perusahaan 

dengan negative growth mengindikasikan kecenderungan yang lebih besar 

ke  arah kebangkrutan.  

Pertumbuhan penjualan merupakan perubahan penjualan pada 

laporan keuangan pertahun (Fabozzi 2000:881). Pertumbuhan penjualan 

yang berada di atas rata-rata bagi suatu perusahaan pada umunya 
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didasarkan pada pertumbuhan yang cepat yang diharapkan dari industri 

dimana perusahaan itu beroperasi. Rasio yang tinggi menunujukan 

manajemen yang baik, sedangkan rasio yang rendah akan membuat 

manajemn untuk mengevaluasi strategi yang digunakan pemasaranya dan 

pengeluaran modal (investasi). Rasio pertumbuhan penjualan juga 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam meningkatkan 

usahanya dengan menggunakan aktiva untuk meningkatkan penjulanya. 

Sejauhmana efektifitas perusahaan dalam menggunakan seluruh sumber 

dana yang ada sehingga dapat menjamin keseimbangan usahanya 

(Muslich,2000:59)   

Variabel pertumbuhan perusahaan yang diproksikan dengan rasio 

pertumbuhan penjualan (sales growth ratio) mengukur seberapa baik 

perusahaan mempertahankan posisi ekonominya, baik dalam industrinya 

maupun dalam kegiatan ekonominya secara keseluruhan. Variabel 

pertumbuhan perusahaan dalam penelitian ini menunjukan koefisien 

negatif sebesar 0.120 dengan signifikasi 0.128> 0.05 . artinya dapat 

disimpulkan bahwa Ha2 tidak berhasil mendukung, dengan demikian 

berarti pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap pemberian 

opini audit going concern. 

Dari 80 sampel perusahaan yang diambil, rata- rata sales growth 

ratio adalah sebesar 11 % atau 0.11. Peningkatan penjualan tersebut tidak 

menjamin persahaan memperoleh opini audit going concern atau tidak. 

Auditee penerima going concern opinion audit dan non going concern 
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opinion audit mengalami penurunan atau peningkatan penjualan tidak 

berpengaruh terhadap pemberian opini audit going concern. Hal  ini berarti 

auditee yang menjadi sampel baik GCAO maupun NCGAO mengalami 

peningkatan dalam penjualan bersihnya, tetapi tidak diikuti dengan 

kemampuan auditee untuk menghasilkan laba serta meningkatkan saldo 

labanya. Berikut adalah ringkasan auditee penerima opini audit going 

concern yang memiliki peningkatan penjualan namun disertai peningkatan 

beban usahanya. 

.    

N
O KODE PENJUALAN BEBAN 

PERSENTAS
E 

1 APLI 31,523,578,341 1,841,510,626 6%
2 BRNA 69,289,149,724 9,395,359,253 14%
3 CNTX 101,472 12,711 13%
4 DPNS 11,935,399,333 12,776,949,943 107%
5 DYNA 242,918,242,620 4,081,233,955 2%
6 INAI 127,963,990,577 4,394,289,778 3%
7 INCI 14,448,920,416 9,668,024,135 67%
8 KICI 29,130,884,018 660,811,378 2%
9 MLIA 571,325,068 32,129,271 6%

10 LPIN 10,095,377,986 456,692,097 5%
11 PTSP 43,921,446,980 17,647,455,199 40%
12 POLY 101,464,674,593 10,524,987,145 10%
13 PEDN 113,053,556,931 1,993,512,743 2%
14 KKGI 283,111,599,614 4,876,007,501 2%
15 SCPI 33,660,628,579 7,856,492,662 23%
16 TBMS 542,212,567,630 3,520,006,405 1%
17 UNTX 25,471,453,938 2,171,711,839 9%

Persentase Tertinggi 107%
Persentase Terendah 40%
Persentase Rata-Rata 18%

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh, 

Setyarno,dkk (2006) yang menyimpulkan bahwa rasio pertumbuhan 

Ringkasan Auditee dengan persentase Peningkatan Penjualan dan Beban 

Tabel 4.13 
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penjualan tidak berpengaruh secra signifikan terhadap penerimaan opni 

audit going concern, melainkan hanya rasio likuiditas yang berpengarh 

signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern, Januarti (2007) 

yang menyimpulkan bahwa rasio pertumbuhan penjualan tidak 

berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern, melainkan 

kondisi keuangan perusahaan serta opini audit tahun sebelumya yang 

berpengaruh secara signifikan terhadap pemberian opini audit going 

concern. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kondisi 

keuangan perusahaan, pertumbuhan perusahaan terhadapa penerimaan opini 

audit going concern pada perusahaan manufaktur yang go public. 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut:   

1. Kondisi keuangan yang diproksikan dengan Z Score Altman berpengaruh 

negatif terhadap penerimaan opini audit going concern secara signifikan. 

Dengan nilai 0.04 < 0,05 (5%) berarti Ha1 diterima atau tidak ditolak. 

Semakin baik kondisi keuangan perusahaan semakin kecil peluang 

penerimaan opini audit going concern. 

2. Pertumbuhan Perusahaan yang diproksikan dengan rasio penjualan tidak 

berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. Dengan 

nilai signifikasi sebesar 0.120 yang berarti melebihi 0.05 (5%) yang 

berati Ha2 ditolak atau tidak diterima. 

5.2. Saran 

Berdasarkan simpulan diatas, maka diajukan saran sebagai berikut: 

1. Perusahaan yang sudah delisting sebaiknya harus terus berusaha 

memperbaiki prilaku dan kinerja perusahaan baik rasio likuiditas, 

solvabilitas, sehingga utang jangka panjang ataupun utang jangka 



79 

 

pendek dapat dilunasi. Bagi perusahaan yang masih listing harus lebih 

meningkatkan kinerja dan kualitasnya.  

2. Penelitian – penelitian yang selanjutnya sebaiknya menambah variabel – 

variabel yang belum pernah digunakan sebelumya seperti kenaikan laba 

per tahun, umur perusahaan sehingga penelitian dapat lebih signifikan. 
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Daftar Sampel Perusahaan 

NO KODE NAMA PERUSAHAAN NO KODE NAMA PERUSAHAAN 
1 ADES ADES WATER INDONESIA  21 KICI KEDAUNG INDAH CAN  
2 AKKU ANEKA KEMASINDO UTAMA  22 MLIA MULIA INDUSTRINDO  
3 AMFG ASAHIMAS FLAT GLASS  23 LPIN MULTI PRIMA SEJAHTERA  
4 APLI ASIAPLAST INDUSTRIES  24 MYOH MYOH TECHNOLOGY  
5 BATI BAT INDONESIA  25 PAFI PANASIA FILAMENT INTI  
6 BRNA BERLINA  26 KONI PERDANA BANGUN PUSAKA  

7 CMPP 
CENTRIS MULTI PERSADA 
PRATAMA  27 PTSP 

PIONEERINDO GOURMENT 
INTERNATIONAL 

8 CNTX CENTURY TEXTIL  28 EDMG POLYCHEM INDONESIA  
9 DSUC DAYA SAKTI UNGGUL  29 POLY POLYSINDO EKA  

10 DPNS DUTA PERTIWI NUSANTARA  30 PEDN PRASIDA EKA NIAGA  
11 DYNA DYNAPLAST  31 PIMS PRIMA ALLOY STEEL  

12 ESTI EVERSHINE TEXTIL  32 KKGI 
RESOURCES ALAM 
INDONESIA  

13 MYRK HANSON INTERNATIONAL  33 SKBM SEKAR BUMI  

14 INAI 
INDAL ALUMUNIUM 
INDUSTRI  34 SCPI SHCERING PLOUGH  

15 INCI 
INTAN WIJAYA 
INTERNATIONAL  35 SAFE STEADY SAFE  

16 IKAI 
INTIKERAMIK ALAMSARI 
INDUSTRY  36 SUMI SUMALINDO LESTARI  

17 ITMA 
ITAMARAYA GOLD 
INDUSTRI  37 SIMM SURYA INTRINDO MAKMUR  

18 JKSW JAKARTA KAYOEI STEEL  38 TBMS TEMBAGA MULIA SEMANAN  
19 KRW KARWEL INDONESIA  39 TFCO TIFICO  
20 KIAS KERAMIKA INDONESIA  40 UNTX UNITEX  

Sumber: Data mentah yang belum diolah 
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Kelompok Auditee Berdasarkan Titik Cut Off 

NO KODE NAMA PERUSAHAAN CUT OFF 
1 ADES Ades Water Indonesia Bangkrut 
2 AKKU Aneka Kemasindo Utama Rawan Bangkrut 
3 AMFG Asahimas Flat Glass Rawan Bangkrut 
4 APLI Asiaplast Industries Bangkrut 
5 BATI BAT Indonesia Bangkrut 
6 BRNA Berlina Rawan Bangkrut 
7 CMPP Centris Multi Persada Utama Sehat 
8 CNTX Century Textil Bangkrut 
9 DSUC Daya Sakti Unggul Bangkrut 

10 DPNS Duta Pertiwi Nusantara Rawan Bangkrut 
11 DYNA Dynaplast Bangkrut 
12 ESTI Evershine Textile Bangkrut 
13 MYRK Hanson International Bangkrut 
14 INAI Indal Alumunium Sehat 
15 INCI Intan Wijaya Internasional Rawan Bangkrut 
16 IKAI Inti Keramik Alamsari Bangkrut 
17 ITMA Itamaraya Gold Industri Bangkrut 
18 JKSW Jakarta Kyoei Steel Bangkrut 
19 KRW Karwell Indonesia Bangkrut 
20 KIAS Keramika Indonesia Bangkrut 
21 KICI Kedaung Indah Can Bangkrut 
22 MLIA Mulia Industrindo Bangkrut 
23 LPIN Multi Prima Sejahtera Bangkrut 
24 MYOH Myoh Technology Bangkrut 
25 PAFI Panasia Filament Inti Bangkrut 
26 KONI Perdana Bangun Pusaka Bangkrut 
27 PTSP Pioneerindo Gourment Int Sehat 
28 EDMG Polychem Indonesia Bangkrut 
29 POLY Polysindo Eka Bangkrut 
30 PEDN Prasidha Aneka Niaga Rawan Bangkrut 
31 PIMS Prima Alloy Steel Bangkrut 
32 KKGI Resources Alam Indonesia Bangkrut 
33 SKBM Sekar Bumi Bangkrut 
34 SCPI Shcering Plough Bangkrut 
35 SAFE Steady Safe Rawan Bangkrut 
36 SUMI Sumalindo Lestari Bangkrut 
37 SIMM Surya Intrindo Makmur Bangkrut 
38 TBMS Tembaga Mulia Semanan Rawan Bangkrut 
39 TFCO Tifico Bangkrut 
40 UNTX Unitex Bangkrut 

Jumlah Perusahaan Sehat 3 
Jumlah Perusahaan Rawan bangkrut 8 
Jumlah Perusahaan Bangkrut 29 
Jumlah Seluruh Perusahaan 40 

Sumber : Data Sekunder yang diolah 

Lampiran 2 
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Daftar Auditee Berdasarkan Nilai Z Score 
 

NO KODE NAMA PERUSAHAAN Z SCORE 
1  ADES Ades Water Indonesia             1.74  
2  AKKU Aneka Kemasindo Utama             1.96  
3  AMFG Asahimas Flat Glass             2.09  
4  APLI Asiaplast Industries              0.99  
5  BATI BAT Indonesia             0.49  
6  BRNA Berlina             1.97  
7  CMPP Centris Multi Persada Utama             0.77  
8  CNTX Century Textil             1.07  
9  DSUC Daya Sakti Unggul             0.40  
10  DPNS Duta Pertiwi Nusantara             2.54  
11  DYNA Dynaplast             0.47  
12  ESTI Evershine Textile             1.48  
13  MYRK Hanson International             0.62  
14  INAI Indal Alumunium             3.30  
15  INCI Intan Wijaya Internasional             2.08  
16  IKAI Inti Keramik Alamsari             0.95  
17  ITMA Itamaraya Gold Industri             2.31  
18  JKSW Jakarta Kyoei Steel           (0.35) 
19  KRW Karwell Indonesia         (10.36) 
20  KIAS Keramika Indonesia              0.62  
21  KICI Kedaung Indah Can              1.67  
22  MLIA Mulia Industrindo             6.80  
23  LPIN Multi Prima Sejahtera             0.96  
24  MYOH Myoh Technology             0.19  
25  PAFI Panasia Filament Inti             1.71  
26  KONI Perdana Bangun Pusaka             1.32  
27  PTSP Pioneerindo Gourment Int             1.38  
28  EDMG Polychem Indonesia           10.49  
29  POLY Polysindo Eka              0.37  
30  PEDN Prasidha Aneka Niaga              2.78  
31  PIMS Prima Alloy Steel             1.49  
32  KKGI Resources Alam Indonesia             1.21  
33  SKBM Sekar Bumi             1.87  
34  SCPI Shcering Plough             1.08  
35  SAFE Steady Safe             2.59  
36  SUMI Sumalindo Lestari             1.47  
37  SIMM Surya Intrindo Makmur             1.80  
38  TBMS Tembaga Mulia Semanan             2.26  
39  TFCO Tifico             1.09  
40  UNTX Unitex             1.18  

Nilai Z Score Maksimal           10.49  
Nilai Z Score Minimal        (10.36) 
Nilai Z Score Rata – Rata             1.47  

Sumber : Data Sekunder Yang telah Diolah 
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Daftar Distribusi Sampel Berdasarkan Opini Audit 
 

NO KODE NAMA 2007 2008
1  ADES ADES WATER INDONESIA  GCAO  GCAO
2  AKKU ANEKA KEMASINDO UTAMA  NGCAO  NGCAO
3  AMFG ASAHIMAS FLAT GLASS  NGCAO  NGCAO
4  APLI ASIAPLAST INDUSTRIES  NGCAO  NGCAO
5  BATI BAT INDONESIA  GCAO  NGCAO
6  BRNA BERLINA  NGCAO  NGCAO
7  CMPP CENTRIS MULTI PERSADA PRATAMA  NGCAO  NGCAO
8  CNTX CENTURY TEXTIL  GCAO  GCAO
9  DSUC DAYA SAKTI UNGGUL  GCAO  GCAO
10  DPNS DUTA PERTIWI NUSANTARA  NGCAO  NGCAO
11  DYNA DYNAPLAST  NGCAO  NGCAO
12  ESTI EVERSHINE TEXTIL  GCAO  NGCAO
13  MYRK HANSON INTERNATIONAL  GCAO  GCAO
14  INAI INDAL ALUMUNIUM INDUSTRI  NGCAO  NGCAO
15  INCI INTAN WIJAYA INTERNATIONAL  NGCAO  NGCAO
16  IKAI INTIKERAMIK ALAMSARI INDUSTRY  GCAO  NGCAO
17  ITMA ITAMARAYA GOLD INDUSTRI  GCAO  GCAO
18  JKSW JAKARTA KAYOEI STEEL  GCAO  GCAO
19  KRW KARWEL INDONESIA  GCAO  GCAO
20  KIAS KERAMIKA INDONESIA  NGCAO  NGCAO
21  KICI KEDAUNG INDAH CAN  GCAO  NGCAO
22  MLIA MULIA INDUSTRINDO  GCAO  GCAO
23  LPIN MULTI PRIMA SEJAHTERA  GCAO  GCAO
24  MYOH MYOH TECHNOLOGY  GCAO  GCAO
25  PAFI PANASIA FILAMENT INTI  NGCAO  GCAO
26  KONI PERDANA BANGUN PUSAKA  GCAO  GCAO
27  PTSP PIONEERINDO GOURMENT INTERNATIONAL NGCAO  NGCAO
28  EDMG POLYCHEM INDONESIA  NGCAO  GCAO
29  POLY POLYSINDO EKA  NGCAO  GCAO
30  PEDN PRASIDA EKA NIAGA  GCAO  GCAO
31  PIMS PRIMA ALLOY STEEL  NGCAO  NGCAO
32  KKGI RESOURCES ALAM INDONESIA  GCAO  NGCAO
33  SKBM SEKAR BUMI  GCAO  GCAO
34  SCPI SHCERING PLOUGH  NGCAO  NGCAO
35  SAFE STEADY SAFE  NGCAO  NGCAO
36  SUMI SUMALINDO LESTARI  NGCAO  GCAO
37  SIMM SURYA INTRINDO MAKMUR  GCAO  GCAO
38  TBMS TEMBAGA MULIA SEMANAN  NGCAO  NGCAO 
39  TFCO TIFICO  GCAO  GCAO
40  UNTX UNITEX  GCAO  GCAO

Jumlah Perusahaan Penerima GCAO 21  19
Jumlah Perusahaan Penerima NGCAO 19  21
Jumlah Seluruh Perusahaan 40  40

    Sumber : Data sekunder yang diolah 
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Daftar Auditee Berdasarkan Sales Growth Ratio 
 

NO KODE  NAMA PERUSAHAAN Sales Growth Ratio 
1 ADES Ades Water Indonesia ‐3% 
2 AKKU Aneka Kemasindo Utama 3% 
3 AMFG Asahimas Flat Glass 24% 
4 APLI Asiaplast Industries  20% 
5 BATI BAT Indonesia 31% 
6 BRNA Berlina 23% 
7 CMPP Centris Multi Persada Utama ‐10% 
8 CNTX Century Textil ‐17% 
9 DSUC Daya Sakti Unggul ‐3% 
10 DPNS Duta Pertiwi Nusantara 19% 
11 DYNA Dynaplast 14% 
12 ESTI Evershine Textile 6% 
13 MYRK Hanson International ‐26% 
14 INAI Indal Alumunium ‐8% 
15 INCI Intan Wijaya Internasional 4% 
16 IKAI Inti Keramik Alamsari ‐14% 
17 ITMA Itamaraya Gold Industri 6% 
18 JKSW Jakarta Kyoei Steel 4% 
19 KRW Karwell Indonesia  25% 
20 KIAS Keramika Indonesia  1% 
21 KICI Kedaung Indah Can  ‐15% 
22 MLIA Mulia Industrindo 13% 
23 LPIN Multi Prima Sejahtera 68% 
24 MYOH Myoh Technology 5% 
25 PAFI Panasia Filament Inti 9% 
26 KONI Perdana Bangun Pusaka ‐8% 
27 PTSP Pioneerindo Gourment Int 12% 
28 EDMG Polychem indonesia 18% 
29 POLY Polysindo Eka  19% 
30 PEDN Prasidha Aneka Niaga  15% 
31 PIMS Prima Alloy Steel ‐12% 
32 KKGI Resources Alam Indonesia 14% 
33 SKBM Sekar Bumi 30% 
34 SCPI Shcering Plough 38% 
35 SAFE Steady Safe 53% 
36 SUMI Sumalindo Lestari ‐4% 
37 SIMM Surya Intrindo Makmur 35% 
38 TBMS Tembaga Mulia Semanan ‐1% 
39 TFCO Tifico 7% 
40 UNTX Unitex ‐1% 

Sales Growth Terendah ‐26% 
Sales Growth Tertinggi 68% 
Rata ‐ Rata Sales Growth  11% 

Sumber: Data Sekunder Yang Telah Diolah 
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DATA PENJUALAN 
 

NO  NAMA PERUSAHAAN PENJUALAN Sales Growth Ratio
1  Ades Water Indonesia Rp131,549 ‐3%
2  Aneka Kemasindo Utama Rp23,062,063,658 3%
3  Asahimas Flat Glass  Rp1,909,804,919 24%
4  Asiaplast Industries   Rp192,973,630,902 20%
5  BAT Indonesia  Rp665,988 31%
6  Berlina Rp375,941,140,518 23%
7  Centris Multi Persada Utama Rp45,944,666,800 ‐10%
8  Century Textil  Rp268,182 ‐17%
9  Daya Sakti Unggul  Rp385,570,942,319 ‐3%
10  Duta Pertiwi Nusantara Rp100,743,082,833 19%
11  Dynaplast  Rp1,139,155,614,537 14%
12  Evershine Textile  Rp507,512,693,430 6%
13  Hanson International  Rp288,196,143,968 ‐26%
14  Indal Alumunium  Rp514,054,505,276 ‐8%
15  Intan Wijaya Internasional Rp121,733,342,347 4%
16  Inti Keramik Alamsari  Rp204,230,531,880 ‐14%
17  Itamaraya Gold Industri Rp12,161,604,918 6%
18  Jakarta Kyoei Steel  Rp131,285,183,273 4%
19  Karwell Indonesia   Rp340,051,251,868 25%
20  Keramika Indonesia   Rp304,230,531,880 1%
21  Kedaung Indah Can   Rp64,063,800,191 ‐15%
22  Mulia Industrindo  Rp2,775,877,452 13%
23  Multi Prima Sejahtera Rp49,153,659,260 68%
24  Myoh Technology  Rp2,303,496,441 5%
25  Panasia Filament Inti  Rp388,569,413,367 9%
26  Perdana Bangun Pusaka Rp53,771,074,832 ‐8%
27  Pioneerindo Gourment Int Rp159,883,696,165 12%
28  Polychem indonesia  Rp3,858,495,710 18%
29  Polysindo Eka   Rp3,639,104,333,989 19%
30  Prasidha Aneka Niaga  Rp600,060,298,001 15%
31  Prima Alloy Steel  Rp658,094,216,269 ‐12%
32  Resources Alam Indonesia Rp55,265,128,544 14%
33  Sekar Bumi  Rp353,194,016,733 30%
34  Shcering Plough  Rp170,351,303,609 38%
35  Steady Safe  Rp1,073,890,281,326 53%
36  Sumalindo Lestari  Rp132,129,210,923 ‐4%
37  Surya Intrindo Makmur Rp30,116,845,862 95%
38  Tembaga Mulia Semanan Rp3,862,827,379,473 ‐1%
39  Tifico  Rp305,614,528 7%
40  Unitex Rp128,638,187,971 ‐1%
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DATA PENJUALAN TAHUN 2008 
 

NO  NAMA PERUSAHAAN PENJUALAN Sales Growth Ratio
1  Ades Water Indonesia Rp129,542 ‐2%
2  Aneka Kemasindo Utama Rp8,069,528,041 ‐65%
3  Asahimas Flat Glass Rp2,235,021 17%
4  Asiaplast Industries  Rp300,785,748,347 56%
5  BAT Indonesia  Rp507,180 ‐25%
6  Berlina  Rp479,934,277,855 28%
7  Centris Multi Persada Utama Rp27,297,795,910 ‐41%
8  Century Textil  Rp369,654 38%
9  Daya Sakti Unggul Rp388,025,477,516 1%
10  Duta Pertiwi Nusantara Rp112,678,482,166 12%
11  Dynaplast  Rp1,382,073,857,157 21%
12  Evershine Textile Rp569,121,234,503 12%
13  Hanson International Rp288,196,143,968 979%
14  Indal Alumunium Rp642,018,495,853 25%
15  Intan Wijaya Internasional Rp204,230,531,880 ‐14%
16  Inti Keramik Alamsari Rp136,182,262,763 12%
17  Itamaraya Gold Industri Rp12,161,604,918 6%
18  Jakarta Kyoei Steel Rp190,056,590,063 45%
19  Karwell Indonesia  Rp277,713,343,064 ‐18%
20  Keramika Indonesia  Rp304,230,531,880 2%
21  Kedaung Indah Can  Rp93,194,684,209 45%
22  Mulia Industrindo Rp3,346,702,520 21%
23  Multi Prima Sejahtera Rp59,249,037,246 21%
24  Myoh Technology Rp2,303,469,441 5%
25  Panasia Filament Inti Rp327,826,987,568 ‐16%
26  Perdana Bangun Pusaka Rp50,853,140,325 ‐5%
27  Pioneerindo Gourment Int Rp203,805,143,145 27%
28  Polychem indonesia Rp4,002,532,044 4%
29  Polysindo Eka   Rp3,740,569,008,582 3%
30  Prasidha Aneka Niaga  Rp713,113,854,932 19%
31  Prima Alloy Steel Rp410,673,009,414 ‐38%
32  Resources Alam Indonesia Rp338,376,728,158 512%
33  Sekar Bumi  Rp563,956,028,991 60%
34  Shcering Plough Rp204,011,932,188 20%
35  Steady Safe  Rp49,384,470,112 64%
36  Sumalindo Lestari Rp1,097,078,335,638 2%
37  Surya Intrindo Makmur Rp45,704,751,175 ‐65%
38  Tembaga Mulia Semanan Rp4,405,039,947,103 14%
39  Tifico  Rp300,614,528 ‐2%
40  Unitex  Rp154,109,641,909 20%
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            Step number: 1 
 
            Observed Groups and Predicted Probabilities 
 
       8 ┼                                                               
                                     ┼ 
         │                                                               
                                     │ 
         │0                                                              
                                     │ 
F        │0                                                              
                                     │ 
R      6 ┼0                                                              
                                     ┼ 
E        │0                                                              
                                     │ 
Q        │0                                                              
                                     │ 
U        │0                                                              
                                     │ 
E      4 ┼0                                                              
                                    1┼ 
N        │0                                                              
                                    1│ 
C        │00                                                             
                                  111│ 
Y        │00                                                             
                                  111│ 
       2 ┼000 0                                                          
            1         1      1    111┼ 
         │000 0                                                          
            1         1      1    111│ 
         │000 0            0               00         11                 
     1    1 1       1 0   1  01   111│ 
         │000 0            0               00         11                 
     1    1 1       1 0   1  01   111│ 
Predicted  ─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────── 
  Prob:    0   .1    .2    .3    .4    .5    .6    .7    .8    .9     1 
  Group:  000000000000000000000000000000000011111111111111111111111111111111111 
 
          Predicted Probability is of Membership for 1 
          The Cut Value is .50 
          Symbols: 0 - 0 
                   1 - 1 

          Each Symbol Represents .5 Cases. 
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Logistic Regression 

 
Notes 

Output Created 28-Jul-2009 06:10:12 
Comments  
Input Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 

40 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated 
as missing 

Syntax LOGISTIC REGRESSION VARIABLES 
OPINI 
  /METHOD=ENTER ZSCORE SALES 
  /CLASSPLOT 
  /CASEWISE OUTLIER(2) 
  /PRINT=GOODFIT CORR ITER(1) 
CI(95) 
  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) 
ITERATE(20) CUT(0.5). 
 

Resources Processor Time 00:00:00.094 
Elapsed Time 00:00:00.062 

 

[DataSet1]  
Case Processing Summary 

Unweighted Casesa N Percent 
Selected Cases Included in Analysis 40 100.0 

Missing Cases 0 .0 
Total 40 100.0 

Unselected Cases 0 .0 
Total 40 100.0 
a. If weight is in effect, see classification table for the total number of 
cases. 

 

 
Dependent Variable 

Encoding 
Origin
al 
Value 

Internal Value 

0 0 
1 1 
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Casewise Listb 

Case Selected Statusa Observed Predicted Predicted Group Temporary Variable 

OPINI Resid ZResid 

20 S 0** .928 1 -.928 -3.582 

29 S 0** .859 1 -.859 -2.469 

a. S = Selected, U = Unselected cases, and ** = Misclassified cases.  

b. Cases with studentized residuals greater than 2.000 are listed.  

 

Block 1: Method = Enter 
Iteration Historya,b,c,d 

Iteration -2 Log likelihood Coefficients 

Constant ZSCORE SALES 

Step 1 1 26.280 2.527 -2.109 -.028 

2 20.757 3.987 -3.456 -.054 

3 19.114 5.129 -4.552 -.084 

4 18.782 5.836 -5.243 -.109 

5 18.757 6.086 -5.487 -.119 

6 18.757 6.110 -5.511 -.120 

7 18.757 6.110 -5.511 -.120 

a. Method: Enter 

b. Constant is included in the model. 

c. Initial -2 Log Likelihood: 55.352 

d. Estimation terminated at iteration number 7 because parameter estimates 

changed by less than .001. 

 
Omnibus Tests of Model Coefficients 

    Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 36.595 2 .000 

Block 36.595 2 .000 

Model 36.595 2 .000 

 
Model Summary 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 18.757a .599 .800 

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

than .001. 
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Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 9.359 8 .313 

 
Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test 

    OPINI = 0 OPINI = 1 Total 
    Observed Expected Observed Expected 

Step 1 1 4 3.998 0 .002 4 

2 4 3.982 0 .018 4 

3 4 3.916 0 .084 4 

4 4 3.384 0 .616 4 

5 1 2.073 3 1.927 4 

6 0 .922 4 3.078 4 

7 2 .456 2 3.544 4 

8 0 .184 4 3.816 4 

9 0 .067 4 3.933 4 

10 0 .016 4 3.984 4 

 
Classification Tablea 

  Observed Predicted 
  OPINI Percentage 

Correct   0 1 

Step 1 OPINI 0 17 2 89.5 

1 2 19 90.5 

Overall Percentage 90.0 

a. The cut value is .500 
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Variables in the Equation 

    B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95.0% C.I.for EXP(B) 
    Lower Upper 

Step 1a ZSCORE -5.511 1.916 8.269 1 .004 .004 .000 .173 

SALES -.120 .085 1.998 1 .158 .887 .751 1.048 

Constant 6.110 2.062 8.779 1 .003 450.512    

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

 
Correlation Matrix 

    Constant ZSCORE   SALES    

Step 1 Constant 1.000 -.956 -.601 

ZSCORE   -.956 1.000 .576 

SALES    -.601 .576 1.000 
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            Step number: 1 
 
            Observed Groups and Predicted Probabilities 
 
       8 ┼                                                               
                                     ┼ 
         │                                                               
                                     │ 
         │0                                                              
                                     │ 
F        │0                                                              
                                     │ 
R      6 ┼0                                                              
                                     ┼ 
E        │0                                                              
                                     │ 
Q        │0                                                              
                                     │ 
U        │0                                                              
                                     │ 
E      4 ┼0                                                              
                                    1┼ 
N        │0                                                              
                                    1│ 
C        │00                                                             
                                  111│ 
Y        │00                                                             
                                  111│ 
       2 ┼000 0                                                          
            1         1      1    111┼ 
         │000 0                                                          
            1         1      1    111│ 
         │000 0            0               00         11                 
     1    1 1       1 0   1  01   111│ 
         │000 0            0               00         11                 
     1    1 1       1 0   1  01   111│ 
Predicted ─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────── 
  Prob:   0   .1    .2    .3    .4    .5    .6    .7    .8    .9         
1 
  Group:  00000000000000000000000000000011111111111111111111111111111111 
 
          Predicted Probability is of Membership for 1 
          The Cut Value is .50 
          Symbols: 0 - 0 
                   1 - 1 

          Each Symbol Represents .5 Cases. 
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Block 0: Beginning Block 

 
Iteration Historya,b,c 

Iteration -2 Log likelihood Coefficients 

Constant 

Step 0 1 55.352 .100 

2 55.352 .100 

a. Constant is included in the model. 

b. Initial -2 Log Likelihood: 55.352 

c. Estimation terminated at iteration number 2 because 

parameter estimates changed by less than .001. 

 
Classification Tablea,b 

  Observed Predicted 
  OPINI Percentage 

Correct   0 1 

Step 0 OPINI 0 0 19 .0 

1 0 21 100.0 

Overall Percentage 52.5 

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 .100 .317 .100 1 .752 1.105 

 

 
Variables not in the Equation 

      Score df Sig. 

Step 0 Variables ZSCORE 24.374 1 .000 

SALES 5.148 1 .023 

Overall Statistics 25.303 2 .000 

 
 
 

 


