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SARI 

 

Wibowo, Ade. 2007. “Analisis Pengaruh Prediksi Kebangkrutan Zscore 
Altman dan Rasio Solvabilitas Terhadap Penerimaan Opini Audit Mengenai 
Kelangsungan Usaha”. Program Studi Akuntansi S1, Jurusan Akuntansi, 
Fakultas Ekonomi, UNNES, 80 halaman, 2 gambar, 12 tabel, 7 lampiran. 
 
Kata Kunci : Zscore Altman, Solvabilitas dan Opini Audit 
 
 Satuan usaha yang terdaftar di BEJ diwajibkan untuk membuat laporan 
keuangan. Laporan yang diterbitkan oleh emiten ini biasanya telah diaudit oleh 
Kantor Akuntan Publik (KAP). Investor umumnya memilih satuan usaha yang 
memiliki laporan keuangan yang dapat menunjukkan kinerja keuangan yang baik 
dan memperoleh opini unqualified. Kantor Akuntan Publik seharusnya juga 
mengungkapkan permasalahan mengenai kelangsungan hidup satuan usaha, 
apabila dalam pengujian yang dilakukan terdapat keraguan terhadap kelangsungan 
usaha yang diaudit, namun yang sering terjadi adalah auditor gagal dalam 
memberikan opini audit mengenai kelangsungan usaha yang disebabkan oleh 
kekhawatiran auditor akan kehilangan fee audit, karena Opini audit mengenai 
kelangsungan usaha dapat mengurangi kepercayaan investor dan kreditur terhadap 
satuan usaha, kesulitan mendapat pinjaman, kesulitan menambah modal dari luar, 
sehingga satuan usaha cenderung mengganti auditor atau berpindah ke Kantor 
Akuntan Publik lain yang dapat memberikan audit tanpa modifikasi/ tanpa bahasa 
penjelas mengenai kelangsungan usaha. 
 Populasi penelitian adalah semua perusahaan yang termasuk dalam 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta tahun 2005 dengan 
jumlah perusahaan sebanyak 150, namun saat penelitian diketahui hanya 128 
perusahaan yang dapat dilakukan analisis lebih lanjut karena sebanyak tujuh 
perusahaan tidak dapat dianalisis karena belum menerbitkan laporan keuangan 
auditnya. Sembilan perusahaan datanya tidak dapat dianalisis karena datanya 
kurang lengkap, dan enam perusahaan tidak diaudit oleh auditor independen. 
Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi data dan studi 
pustaka. Metode analisis data menggunakan analisis regresi logistik dengan taraf 
signifikansi 5% dengan program SPSS for windows release 13. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh prediksi kebangkrutan 
dengan menggunakan model ZScore Altman terhadap penerimaan opini audit 
mengenai kelangsungan usaha adalah signifikan secara statistik. Menurut Altman 
perusahaan dengan nilai ZScore kurang dari 1,20 dikategorikan akan mengalami 
bahaya kebangkrutan, sedangkan perusahaan dengan nilai Zscore lebih dari 2,90 
dikategorikan dalam kondisi perusahaan yang sehat dan apabila perusahaan 
dengan nilai Zscore antara 1,20 – 2,90 dapat dikategorikan perusahaan dalam 
kondisi rawan. Hal ini terbukti dari 41 perusahaan penerima opini audit mengenai 
kelangsungan usaha dalam kondisi nilai ZScore yang rendah yaitu sekitar -5,307 
sampai dengan 1,20, sebanyak 52 perusahaan di antaranya dengan rasio 1,20 

viii 



sampai 2,90 dalam kondisi nilai ZScore rawan termasuk perusahaan dalam 
kondisi financial distress dan 35 perusahaan dengan nilai ZScore diatas 2,90 
termasuk perusahaan yang sehat. Hasil ini konsisten dengan penelitian Ramadhani 
(2004), Margaretta dan Silvia (2005), Kuruppu, Laswad, dan Oyelere (2002), dan 
Grice (2005). Penelitian ini tidak dapat membuktikan secara statistik bahwa 
solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit mengenai 
kelangsungan usaha. 
 Kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji variabel lain yang 
bisa mempengaruhi keputusan  auditor dalam memberikan opini audit mengenai 
kelangsungan usaha serta memperluas populasi dan periode penelitian untuk 
memperoleh hasil yang lebih akurat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Satuan usaha yang terdaftar di BEJ diwajibkan untuk membuat laporan 

keuangan. Laporan yang diterbitkan oleh emiten biasanya telah diaudit oleh 

Kantor Akuntan Publik (KAP). Investor memakai laporan keuangan tersebut 

untuk menilai kinerja satuan usaha yang akan dijadikan sebagai tempat 

berinvestasi. Investor sangat memperhatikan opini audit yang diberikan oleh 

auditor perihal laporan keuangan yang diaudit. Investor umumnya memilih satuan 

usaha yang memiliki laporan keuangan yang dapat menunjukkan kinerja 

keuangan yang baik dan memperoleh opini unqualified. 

Opini yang dikeluarkan oleh auditor sangat penting karena masyarakat dan 

investor meletakkan kepercayaan yang tinggi pada opini tersebut. Menurut Dunn 

(1991), pihak - pihak yang berkepentingan atau stakeholder kadang 

menyimpulkan bahwa laporan keuangan auditan yang memperoleh pendapat 

wajar tanpa pengecualian/unqualified opinion akan dijamin satuan usaha tersebut 

sehat dan satuan usaha dalam “Good Investment” (Margaretta dan Sylvia 2005). 

Pendapat ini tidak sepenuhnya benar. Tahun 2002 terjadi pembekuan operasi 

terhadap 38 bank yang berimbas pada pembekuan ijin empat akuntan publik yang 

disebabkan oleh kesalahan dalam melakukan audit terhadap laporan keuangan  ke 

38 bank tersebut. Dalam peristiwa tersebut, laporan audit yang dibuat oleh Kantor 
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Akuntan Publik menyatakan bahwa kondisi perbankan saat itu sangat baik, tetapi 

dalam kenyataanya buruk. Hal ini membuktikan bahwa Kantor Akuntan Publik 

memiliki peranan penting dalam memprediksi kebangkrutan satuan usaha. Kantor 

Akuntan Publik seharusnya mengungkapkan permasalahan mengenai 

kelangsungan hidup satuan usaha, apabila dalam pengujian yang dilakukan 

terdapat keraguan terhadap kelangsungan usaha yang diaudit. Barnes dan Huan  

(1993) mengemukakan bahwa pendapat permasalahan kelangsungan usaha 

seharusnya diberikan oleh auditor  dan dimasukkan dalam opini auditnya pada 

saat opini audit itu diterbitkan (Margaretta dan Sylvia 2005). 

Kegagalan auditor dalam memberikan opini audit mengenai kelangsungan 

usaha disebabkan oleh kekhawatiran auditor akan kehilangan fee audit. Opini 

audit mengenai kelangsungan usaha dapat mengurangi kepercayaan investor dan 

kreditur terhadap satuan usaha, kesulitan mendapat pinjaman, kesulitan 

menambah modal dari luar, sehingga satuan usaha cenderung mengganti auditor 

atau berpindah ke Kantor Akuntan Publik lain yang dapat memberikan audit tanpa 

modifikasi mengenai kelangsungan usaha (Venuti 2004). Philip L Cs (1990) 

mengemukakan apabila satuan usaha dapat melanjutkan usahanya dan memenuhi 

kewajibannya dengan menjual aktiva dalam jumlah besar atau dengan 

kesanggupan kreditnya untuk memanfaatkan atau merestruturisasi utang, yang 

demikian akan menimbulkan keraguan besar terhadap kemampuan satuan usaha 

mempertahankan kelangsungan hidupnya (Hartadi 2000). Anerson dan Wolfe 

(2002) menyatakan bahwa accounting malpraktik kemungkinan terjadi karena 
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kesengajaan dari akuntan publik dalam melaksanakan tugasnya dan adanya 

persaingan yang tinggi antar Kantor Akuntan Publik untuk mendapatkan klien 

(Hartadi 2000). Kondisi ini memungkinkan Kantor Akuntan Publik untuk tidak 

memperhatikan kemampuan kelangsungan usaha ketika menetapkan opini audit. 

Boritz and Kralitz (1997) mengemukakan asumsi kelangsungan usaha 

diakui sebagai  salah satu konsep laporan keuangan, yang diimplementasikan 

dalam praktek akuntansi seperti periode pelaporan, akrual basis, dan penilaian 

aktiva. Konsep kelangsungan usaha mengasumsikan bahwa satuan usaha 

memiliki kemampuan kelangsungan hidup di masa datang, dan akan dapat 

merealisasikan aktiva dan membayar kewajiban yang jatuh tempo di dalam 

kegiatan usaha yang normal. Apabila asumsi kelangsungan usaha tidak akurat, 

kedua periode pelaporan dan konsep akrual akan kehilangan relevansi sejak 

pelaporan aktiva sebagai keuntumgan ekonomi di masa akan datang dan dapat 

menimbulkan kerugian. Penilaian aktiva yang disajikan di neraca juga kehilangan 

relevansi dan diragukan keakuratannya (Margaretta dan Sylvia 2005). Hal ini 

dapat terjadi apabila aktiva yang ada tidak dapat direalisasikan sebesar nilai yang 

tercatat. Penilaian atas kelangsungan usaha dapat dilakukan dengan melihat 

solvabilitas, likuiditas, ataupun respon investor terhadap satuan usaha (Margaretta 

dan Sylvia 2005). Auditor harus mempertimbangkan hasil dari operasi, kondisi 

ekonomi yang mempengaruhi satuan usaha, kemampuan pembayaran utang, dan 

kebutuhan, likuiditas di masa yang akan datang.  
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Penilaian terhadap kelangsungan usaha merupakan proses yang komplek 

dan memerlukan suatu alat bantu pengambilan keputusan (Grice 2005). Beberapa 

model dapat membantu auditor dalam menentukan status kelangsungan usaha 

secara lebih akurat, dan membantu mengurangi masalah yang timbul akibat opini 

audit yang tidak tepat seperti tuntutan pengadilan dari pemegang saham, 

kehilangan klien dan kehilangan reputasi. Penggunaan model prediksi 

kebangkrutan untuk membantu auditor dalam menilai kemampuan satuan usaha 

mempertahankan kelangsungan usahanya yang kemungkinan sulit diidentifikasi 

dengan menggunakan prosedur audit tradisional. The Cohen Commisision (1978) 

juga mengindikasikan kegagalan model statistik yang digunakan auditor dalam 

menilai satuan usaha secara keseluruhan (Grice 2005). Karuppu, Laswad, Oyelere 

(2002) menyatakan model prediksi kebangkrutan dapat digunakan auditor untuk 

menilai kelangsungan usaha.  

Menurut Basri (1998) 80% dari 280 satuan usaha yang sudah go public 

bisa dikategorikan sudah bangkrut karena nilai aktiva satuan usaha saat ini jauh di 

bawah angka nominal utang atau pinjaman luar negerinya (Margaretta dan Sylvia 

2005). Kondisi tersebut mencerminkan sebagian besar satuan usaha berada dalam 

kondisi insolvable yang berarti dalam jangka pendek ataupun jangka panjang 

satuan usaha akan segera mengalami masalah keuangan yang dapat mengganggu 

kegiatan operasionalnya seperti penyediaan bahan baku, pembayaran gaji tenaga 

keja dan lain sebagainya yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kelangsungan 

usaha terancam akibat  modal kerja untuk membiayai proses dalam menghasilkan 
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profitabilitas satuan usaha tidak tersedia. Altman (1968) mengemukakan bahwa 

satuan usaha dengan nilai aktiva lebih kecil daripada kewajibannya akan 

menghadapi bahaya kebangkrutan (Hani, Cleary, dan Mukhlasin 2003). 

Pernyataan Standar Auditing (PSA) No.30 menyatakan bahwa informasi 

yang secara signifikan diangap berlawanan dengan asumsi kelangsungan hidup 

satuan usaha yang berhubungan dengan ketidakmampuan 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. 

Ketidakmampuan satuan usaha dalam memenuhi perjanjian utang yang telah jatuh 

tempo berupa pokok dan atau bunga (default utang) atau satuan usaha yang 

sedang melakukan restrukturisasi utangnya merupakan indikasi bahwa satuan 

usaha tersebut sedang mengalami kesulitan keungan (financial distress) yang 

harus dipertimbangkan oleh auditor dalam pengambilan keputusan mengenai 

kelangsungan usaha. 

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan penelitian terdahulu dan 

Pernyataan Standar Auditing (PSA) No. 30 yang dijelaskan lebih lanjut pada 

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) SA 341. Penelitian ini merupakan 

replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Ramadhany (2004) dan Hani, 

Clearly, Mukhlasin (2003). Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhany (2004) 

menguji hubungan antara faktor komisaris independen pada komite audit, default 

utang, kondisi keuangan, penerimaan opini going concern tahun sebelumnya, 
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ukuran perusahaan, skala auditor dengan kemungkinan opini going concern pada 

perusahaan manufaktur yang sedang mengalami masalah keuangan dan penelitian 

yang dilakukan oleh Hani, Clearly, Mukhlasin (2003) menguji antara rasio 

keuangan yang meliputi likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas berpengaruh 

pada penilaian kelangsungan hidup satuan usaha dengan menggunakan sampel 

perusahaan perbankan. Perbedaan penelitian ini dari penelitian terdahulu terletak 

pada perbedaan variabel independen dan sampel yang digunakan. Penelitian ini 

menggunakan prediksi kebangkrutan dan rasio solvabilitas sebagai variabel yang 

mempengaruhi penerimaan opini audit mengenai kelangsungan usaha bertujuan 

untuk mengembangkan penelitian yang sudah ada karena berdasarkan SPAP 341, 

penilaian kelangsungan usaha dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain kegiatan 

usaha yang menunjukkan trend yang negatif (rasio keuangan satuan usaha 

menunjukkan kondisi keuangan yang buruk, misal modal kerja negatif, kerugian 

yang berulangkali, arus kas negatif dari kegiatan usaha), petunjuk lain tentang 

kemungkinan kesulitan keuangan (default utang), masalah intern (pemogokan 

kerja, komitmen jangka panjang yang tidak ekonomis, ketergantungan besar atas 

proyek tertentu, kebutuhan signifikan untuk memperbaiki operasi), dan masalah 

luar yang telah terjadi (gugatan pengadilan, adanya bencana alam yang tidak 

diasuransikan atau diasuransikan dengan jumlah pertanggungan yang rendah, 

keluarnya undang-undang, kehilangan pelanggan atau pemasok utama, kehilangan 

franchise, lisensi atau paten yang penting). Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ tahun 
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2005, sedangkan penelitian Ramadhany (2004) menggunakan sampel perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEJ tahun 2002 yang mengalami financial distress 

dan penelitian Hani, Cleary, Mukhlasin (2003) menggunakan perusahaan 

perbankan yang terdaftar di BEJ tahun 1995 - 1997. Adanya beberapa variabel 

pengujian yang sama pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya bertujuan 

untuk menguji konsistensi hasil yang diperoleh pada penelitian sebelumnya. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini akan menguji 

“ANALISIS PENGARUH PREDIKSI KEBANGKRUTAN ZSCORE 

ALTMAN DAN RASIO SOLVABILITAS TERHADAP PENERIMAAN 

OPINI AUDIT MENGENAI KELANGSUNGAN USAHA”. Adapun kinerja 

keuangan yang akan diuji adalah prediksi kebangkrutan dan rasio solvabilitas. 

 
1.2 Perumusan Masalah 

Tahap akhir yang harus dilakukan auditor setelah melakukan prosedur 

audit secara lengkap adalah menerbitkan laporan audit yang berisi opini audit 

yang akan digunakan sebagai informasi bagi pihak - pihak yang berkepentingan 

diantaranya pihak intern perusahaan dan pihak ektern perusahaan. Investor 

memakai laporan keuangan yang telah diaudit tersebut untuk menilai kinerja 

satuan usaha yang akan dijadikan sebagai tempat untuk berinvestasi. Opini yang 

dikeluarkan oleh auditor sangat penting sebagai informasi, karena masyarakat dan 

investor meletakkan kepercayaan yang tinggi pada opini tersebut. Opini audit 

dikeluarkan berdasarkan kesesuaian penyajian laporan keuangan yang diaudit 
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dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Auditor harus 

mempertimbangkan kelangsungan usaha perusahaan. Kinerja keuangan yang 

dapat mempengaruhi opini audit mengenai kelangsungan usaha meliputi prediksi 

kebangkrutan dan solvabilitas. Berdasarkan uraiaan yang telah dikemukakan, 

maka permasalahan yang timbul adalah: “Apakah prediksi kebangkrutan zscore 

altman dan rasio solvabilitas berpengaruh terhadap penerimaan opini audit 

mengenai kelangsungan usaha ?”. 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti - bukti empiris bahwa 

kinerja keuangan seperti prediksi kebangkrutan dan rasio solvabilitas 

mempengaruhi auditor dalam mengeluarkan opini audit  mengenai kelangsungan 

usaha  terhadap satuan usaha yang diaudit, serta mencari arah hubungan antara 

kedua faktor  (prediksi kebangkrutan dan rasio solvabilitas) tersebut terhadap 

pengeluaran opini audit dari mengenai kelangsungan usaha dari para auditor 

kepada satuan usaha yang diaudit. 

 
1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademis  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan yang 

berarti dalam pengembangan ilmu ekonomi akuntansi, khususnya pada 
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bidang ilmu pasar modal baik di dalam maupun di luar Lembaga Perguruan 

Tinggi. 

2. Manfaat Praktis 

a.  Bagi penulis 

Merupakan penerapan teori yang telah didapatkan selama 

mengikuti kuliah dan menambah wacana serta wawasan mengenai opini 

auditor yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik. 

b.  Bagi para investor dan calon investor 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan dalam 

pengambilan keputusan untuk membeli atau menjual saham pada saat 

yang tepat. 

c.  Bagi emiten  

Hasil Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan 

dalam pengambilan kebijakan kepada pihak yang berkepentingan 

tentang kesimpulan atas laporan keuangan yang telah diaudit. 

d.  Bagi pemerintah 

Hasil Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan dasar pembuatan 

kebijaksanaan yang tepat agar pembangunan dan pendayagunaan 

pemerintahan dapat dilakukan secara optimal. 
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e.  Bagi pihak bisnis lainnya 

Hasil Penelitian ini diharapkan bisa menjadi suatu tambahan 

informasi yang berguna bagi perkembangan dunia perdagangan di dalam 

pasar modal. 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Opini Audit 

Tahap akhir yang harus dilakukan oleh auditor dalam prosedur audit 

adalah menerbitkan laporan audit. Laporan audit adalah media formal yang 

digunakan oleh auditor dalam mengkomunikasikan kepada pihak yang 

berkepentingan tentang kesimpulan atas laporan keuangan yang diaudit (Boynton, 

Johnson, dan Kell 2002). Laporan audit berisi tentang pendapat auditor mengenai 

laporan keuangan yang diaudit. Adapun jenis - jenis pendapat auditor adalah 

sebagai berikut: 

a. Unqualified opinion (Wajar tanpa pengecualian/ Laporan bentuk standar) 

Laporan ini memuat pendapat wajar tanpa pengecualian yang menyatakan 

bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang 

material, posisi keuangan hasil usaha dan arus kas satuan usaha sesuai dengan 

prinsip akuntansi yang berterima umum. 

b. Unqualified opinion with explanatory language 

Laporan ini memuat pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa 

penjelas diberikan apabila auditor menghadapi situasi atau kondisi sebagai 

berikut: 

1. Ketidaksesuaian dengan prinsip akuntansi yang dirumuskan dan yang 

diperlukan untuk kewajaran penyajian dalam situasi tidak biasa. 

11 
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2. Inkonsistensi dalam prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan. 

3. Ketidakpastian yang dipertanggungjawabkan sesuai prinsip akuntansi 

yang berlaku umum.  

4. Keraguan yang subtansial tentang kelangsungan hidup suatu satuan 

usaha yang dipertanggungjawabkan sesuai prinsip akuntansi yang 

berterima umum. 

5. Penekanan suatu hal oleh auditor. 

6. Pendapat berdasarkan sebagian dari laporan auditor lain dimana tidak 

ada pembatasan ruang lingkup dan ketidaksesuaian dengan prinsip 

akuntansi yang berterima umum. 

 Tujuan dari informasi penjelasan adalah untuk memberitahu pemakai laporan 

itu tentang suatu atau lebih fakta material berkenaan dengan audit atau laporan 

keuangan yang telah diaudit. 

c. Qualified opinion (Wajar dengan pengecualian) 

d. Disclaimer opinion (Tidak memberikan pendapat) 

e.  Adverse opinion (Tidak wajar) 

Qualified opinion, disclaimer opinion dan adverse opinion diberikan, 

apabila auditor menghadapi situasi atau kondisi sebagai berikut: 

1. Pembatasan ruang lingkup. 

2. Ketidaksesuaian dengan prinsip akuntansi berterima umum (selain dari 

ketidaksesuaian yang dinyatakan dengan prinsip akuntansi berterima 

umum yang dirumuskan dalam situasi tidak biasa). 
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3. Inkonsistensi dalam prinsip - prinsip akuntansi yang tidak 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima 

umum. 

4. Pengungkapan yang tidak memadai. 

5. Ketidakpastian yang tidak dipertanggungjawabkan sesuai dengan 

prinsip akuntansi berterima umum. 

6. Keraguan yang subtansial mengenai status kelangsungan hidup satuan 

usaha yang tidak dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip 

akuntansi yang berterima umum. 

7. Situasi yang berkenaan dengan pemberian pendapat berdasarkan 

sebagian dari laporan auditor lain yang melibatkan pembatasan ruang 

lingkup atau ketidaksesuaian dengan prinsip akuntansi yang berterima 

umum. 

 
2.2  Opini Audit Mengenai Kelangsungan Usaha 

Pada saat auditor mengaudit laporan keuangan klien, auditor harus 

mengevaluasi apakah ada kesangsian tentang kemampuan satuan usaha untuk 

mempertahankan kelangsungan usahanya. Asumsi kelangsungan usaha dapat 

dipakai sebagai asumsi dalam laporan keuangan sepanjang tidak terbukti adanya 

informasi yang menunjukkan hal berlawanan. Biasanya informasi yang secara 

signifikan berlawanan dengan asumsi kelangsungan usaha berhubungan dengan 

ketidakmampuan satuan usaha dalam memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo 
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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 (Venuti 2004). Standar Profesional Akuntan Publik 

(SPAP) No.341 menyatakan bahwa auditor mempunyai tanggung jawab untuk 

menilai apakah terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan satuan usaha 

dalam mempertahankan kelangsungan usahanya dalam periode yang pantas (tidak 

lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan keuangan auditan). Auditor tidak 

bertanggungjawab untuk memprediksi kejadian atau peristiwa yang akan datang. 

Fakta bahwa satuan usaha kemungkinan tidak mampu mempertahankan 

kelangsungan usaha setelah menerima laporan dari auditor yang tidak 

memperlihatkan kesangsian besar, bahkan dalam jangka waktu satu tahun setelah 

tanggal laporan keuangan, tidak berarti menunjukkan kinerja auditor tidak 

memadai. Oleh karena itu, laporan audit yang tidak mencantumkan kesangsian 

besar bukan merupakan jaminan mengenai kemampuan satuan usaha dalam 

mempertahankan kelangsungan usahanya. McKeown et. al (1991) berpendapat 

bahwa auditor mungkin saja gagal untuk memberikan pendapat tentang adanya 

indikasi kebangkrutan suatu satuan usaha yang ternyata mengalami kebangkrutan 

dalam beberapa tahun mendatang dikarenakan satuan usaha tersebut sedang 

dalam posisi ambang batas antara kebangkrutan dan kelangsungan usahanya 

(Margaretta dan Sylvia 2005). Kondisi atau peristiwa yang dapat menjadi 

indikator mengenai kelangsungan usaha antara lain sebagai berikut : 
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a. Kegiatan usaha menunjukkan trend yang negatif 

Perkembangan satuan usaha bergerak kearah negatif dimana rasio 

keuangan satuan usaha menunjukkan kondisi keuangan yang buruk, misal modal 

kerja negatif, kerugian yang berulangkali, arus kas negatif dari kegiatan usaha. 

b.  Petunjuk lain tentang kemungkinan kesulitan keuangan 

Satuan usaha yang sedang mengalami kesulitan keuangan akan kesulitan 

dalam memenuhi kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo, seperti tidak dapat 

membayar utang berupa pokok dan atau bunga, menunggak pembayaran deviden, 

restrukturisasi utang sehingga satuan usaha perlu mencari sumber pembelanjaan 

baru, misal melalui penjualan sebagian besar aktiva. 

c.  Masalah intern 

Satuan usaha seringkali mengalami masalah intern yang berakibat 

mengganggu kegiatan operasi satuan usaha yang berdampak pada kelangsungan 

usaha, seperti pemogokan kerja, komitmen jangka panjang yang tidak ekonomis, 

ketergantungan besar atas sukses proyek tertentu, kebutuhan signifikan untuk 

memperbaiki operasi. 

d. Masalah luar yang terjadi 

Kelangsungan usaha dapat terancam oleh masalah - masalah di luar 

kendali satuan usaha, seperti satuan usaha sedang mengalami gugatan pengadilan, 

adanya bencana alam yang tidak diasuransikan atau diasuransikan dengan jumlah 

pertanggungan yang rendah, keluarnya undang - undang, kehilangan pelanggan 

atau pemasok utama, kehilangan franchise, lisensi atau paten yang penting. 

 



16 

Selain memperhatikan kondisi dan peristiwa di atas, auditor juga harus 

memperoleh informasi dan pertimbangan rencana manajemen dalam menghadapi 

dampak merugikan dari peristiwa atau kondisi tersebut, dan mempertimbangkan 

apakah ada kemungkinan dampak negatif rencana tersebut dapat dikurangi dalam 

jangka waktu yang pantas, serta apakah rencana tersebut efektif dilaksanakan. 

Pertimbangan auditor yang berhubungan dengan rencana manajemen dapat 

meliputi: a) Rencana penjualan aktiva, b) Rencana penarikan utang atau 

restrukturisasi utang, c) Rencana untuk menunda atau mengurangi pengeluaran, d) 

Rencana untuk menaikkan modal pemilik. 

Apabila setelah mempertimbangkan rencana manajemen, auditor 

berkesimpulan terhadap kesangsian besar mengenai kemampuan satuan usaha 

dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, auditor harus 

mempertimbangkan dampak yang kemungkinan timbul atas laporan keuangan 

dan cukup tidaknya pengungkapannya. Beberapa informasi yang dapat 

diungkapkan meliputi : 

1. Kondisi atau peristiwa yang menimbulkan kesangsian besar mengenai 

kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan usahanya 

dalam jangka waktu yang pantas. 

2. Dampak yang mungkin ditimbulkan oleh kondisi atau peristiwa tersebut.  

3. Evaluasi manajemen terhadap signifikansi atau tidaknya kondisi atau 

peristiwa dan faktor - faktor yang melemahkan dampak negatifnya. 

4. Kemungkinan dihentikannya operasi satuan usaha. 
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5. Rencana manajemen (termasuk informasi keuangan prospektif yang 

relevan). 

6. Informasi mengenai kemungkinan pulihnya kembali satuan usaha, atau 

klasifikasi aktiva yang dicatat atau jumlah dan atau klasifikasi utang. 

Meskipun pertimbangan masalah mengenai kelangsungan usaha sangat 

penting, auditor tidak diisyaratkan membuat prosedur audit khusus untuk 

mengidentifikasi kondisi dan kejadian yang diaudit (Venuti, 2004). 

Pertimbangan mengenai kelangsungan usaha berpengaruh terhadap opini 

audit yang dikeluarkan oleh auditor terhadap laporan keuangan klien. Masalah 

mengenai kelangsungan usaha dapat diungkapkan dalam laporan audit sebagai 

berikut (SPAP No. 341): 

1. Unqualified opinion diberikan apabila tidak ada dampak negatif dan 

auditor memperoleh keyakinan mengenai kelangsungan usaha. 

2. Unqualified opinion dengan paragraph penjelas diberikan apabila auditor  

memiliki keraguan mengenai kelangsungan usaha. Paragraf  penjelas 

berisi mengenai kondisi krisis pada satuan usaha. 

3. Disclaimer opinion (tidak memberikan pendapat) diberikan apabila 

auditor memiliki kesangsian terhadap kelangsungan usaha dan auditor 

yakin bahwa rencana manajemen tidak efektif untuk mengatasi dampak 

kerugian. 

4. Pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat tidak wajar diberikan 

oleh auditor jika pengungkapan yang dibuat oleh satuan usaha mengenai 

 



18 

kelangsungan usaha tidak memadai dan terdapat penyimpangan dari prisip 

akuntansi yang berterima umum. 

Berikut ini skema pernyataan auditor berkaitan dengan masalah mengenai 

kelangsungan usaha: 

 

            Ya 

 

      
  Tidak  
  

 

     Tidak          Ya 

 

  Tidak 
 

 

    
  Ya   
 

   Ya     Tidak 

 

 

 

Auditor 
sangsi atas 
kelangsungan 
usaha 

Apakah ada  
rencana 
manajemen? 

Apakah rencana 
manajemen dapat 
secara efektif 
dilaksanakan? 

Unqualifed 
opinion 

Pendapat wajar dengan 
pengecualian atau tidak 
wajar  

Tidak 
memberikan 
pendapat 

Tidak 
memberikan 
pendapat 

Apakah cukup 
pengungkapan? 

 
Gambar 2.1 Skema Pernyataan Auditor 

Sumber : IAI, SPAP No. 341, Salemba Empat, 2001 
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2.3 Prediksi Kebangkrutan 

Menurut Fraser (1995) penelitian mengenai kebangkrutan satuan usaha 

biasanya diawali dari analisa rasio keuangan lazimnya berupa informasi - 

informasi penting mengenai kondisi dan prospek satuan usaha di masa yang akan 

datang (Margaretta dan Sylvia 2005). Altman (1968) juga telah melakukan studi 

serupa untuk menemukan suatu model prediksi kebangkrutan dalam periode 

sebelum kebangkrutan benar - benar terjadi. Mutchler (1985) mengungkapkan 

beberapa karakteristik dari suatu satuan usaha bermasalah antara lain satuan usaha 

yang memiliki arus kas negatif, pendapatan operasi negatif, modal kerja negatif, 

kerugian tahun berjalan, dan defisit laba tahun berjalan (Margaretta dan Sylvia 

2005). 

The Altman models dan Revised Altman Model  

Altman (1968) menemukan bahwa satuan usaha dengan profitabilitas serta 

solvabilitas rendah sangat berpotensi mengalami kebangkrutan. Altman mencoba 

mengembangkan suatu model prediksi dengan menggunakan 22 rasio keuangan 

yang diklasifikasikan ke dalam lima kategori yaitu likuiditas, profitabilitas, 

leverage, rasio uji pasar, dan aktivitas (Ramadhany 2004). Altman 

mengembangkan modelnya dengan menggunakan analisis multidiskriminan 

dengan menggunakan sampel 33 satuan usaha bangkrut dan 33 satuan usaha yang 

tidak bangkrut. Sampai dengan saat ini, ZScore model masih lebih banyak 

digunakan oleh para peneliti, praktisi serta akademisi di bidang akuntansi 
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dibandingkan model prediksi kebangkrutan lainnya. Hasil penelitian yang 

dikembangkan Altman yaitu : 

 Z = 1,2Z 1 + 1,4Z + 3,3Z  + 0,6Z  + 0,999Z 5    2 3 4

Dimana : 

Z 1  = Working capital/Total Aktiva 

Z 2 = Retained earning/Total Aktiva 

Z 3 = EBIT/Total Aktiva 

Z 4 = Market of Equity/Book value of debt 

Z 5  = Sales/Total Aktiva 

Model yang telah dikembangkan oleh Altman mengalami suatu revisi. 

Revisi yang dilakukan karena satuan usaha yang belum go public tidak memiliki 

nilai pasar ekuitas. Revisi bertujuan agar model tidak hanya dapat dipakai untuk 

satuan usaha yang sudah go public melainkan juga dapat diaplikasikan untuk 

satuan usaha yang belum go public. 

Hasil revisi : 

 Z = 0,717Z 1  + 0,874Z  + 3,107Z  + 0,420Z + 0,998Z 5    2 3 4

Dimana : 

Z1  = Working capital/Total Ativa  

Z = Retained earning/Total Aktiva  2

Z = EBIT/Total Aktiva 3
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Z = Book value of  equity/Book  value of  debt 4

Z  = Sales/Total Aktiva 5

(Edward I Altman, 1983 : 106) 

ZScore yang dikembangkan Altman tersebut selain dapat digunakan untuk 

menentukan kecenderungan kebangkrutan, dapat juga digunakan sebagai ukuran 

dari keseluruhan kinerja keuangan perusahaan. Hal yang menarik mengenai 

ZScore adalah keandalannya sebagai alat analisis tanpa memperhatikan 

bagaimana ukuran perusahaan. Meskipun seandainya perusahaan sangat makmur, 

bila nilai ZScore mulai turun dengan tajam, lonceng peringatan harus berdering. 

Atau, bila perusahaan baru saja survive, ZScore biasa digunakan untuk membantu 

mengevaluasi dampak yang telah diperhitungkan dari perubahan upaya – upaya 

manajemen perusahaan.  

Penelitian yang dilakukan Altman untuk perusahaan yang bangkrut dan 

tidak bangkrut menunjukkan nilai tertentu. Kriteria yang digunakan untuk 

memprediksi kebangkrutan perusahaan dengan melihat nilai rasio ZScore, dapat 

dikategorikan sebagai berikut : 

a. Jika perusahaan memperoleh nilai ZScore > 2,90 maka perusahaan tersebut 

dikategorikan perusahaan yang sehat. Hal tersebut dapat diartikan perusahaan 

dalam keadaan baik tanpa ada masalah keuangan.  

b. Jika perusahaan memperoleh nilai ZScore < 1,20 maka perusahaan tersebut 

dikategorikan perusahaan yang bangkrut. Perusahaan dalam kategori ini 
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sedang mengalami kesulitan keuangan dan diindikasikan menghadapi 

ancaman kebangkrutan yang serius. 

c. Jika perusahaan memperoleh nilai ZScore 1,20 – 2,90 maka perusahaan 

dikategorikan perusahaan rawan kebangkrutan. Perusahaan dalam kategori ini 

menunjukkan indikasi sedikit masalah dan apabila perusahaan tidak segera 

melakukan tindaka yang radikal, perusahaan mungkin akan mengalami 

kebangkrutan dalam jangka waktu dua tahun (Sawir, 2005 : 24). 

2.4 Solvabilitas 

Analisis solvabilitas satuan usaha bertujuan untuk mengukur kemampuan 

satuan usaha memenuhi kewajiban - kewajiban jangka panjangnya. Satuan usaha 

yang tidak solvable adalah satuan usaha yang total utangnya lebih besar 

dibandingkan total aktivanya. Rasio ini mengukur likuiditas jangka panjang 

satuan usaha dengan memfokuskan pada sisi kanan neraca (Hanafi dan Halim 

1995). Satuan usaha yang mengalami actual insolvency tetapi technical solvency 

tidak segera dalam kesulitan keuangan, tetapi satuan usaha yang tehnical 

insolvency akan segera menghadapi kesulitan dalam pembayaran utang jangka 

pendek. Satuan usaha yang berada dalam actual insolvency tetapi technical 

solvency masih dapat membiayai kegiatan operasionalnya sehingga mempunyai 

kesempatan memperbaiki solvabilitasnya. (Riyanto, 1995 : 33). Tetapi apabila 

usahanya gagal, maka pada akhirnya satuan usaha tetap akan kesulitan untuk 

melanjutkan kelangsungan usahanya. 
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2.5 Penelitian Terdahulu 

Alexander Ramadhany (2004), dengan judul “Analisis Faktor - Faktor 

yang Mempengaruhi Penerimaan Opini Going concern Pada Perusahaan 

Manufaktur Yang Mengalami Finansial Distress di BEJ” menguji hubungan 

antara faktor komisaris independent pada komite audit, default utang, kondisi 

keuangan, penerimaan opini going concern tahun sebelumnya, ukuran 

perusahaan, skala auditor dengan kemungkinan penerimaan opini going concern 

pada perusahaan manufaktur yang sedang mengalami masalah keuangan. 

Penelitian tersebut menggunakan alat uji regresi logistik dan sampel 

menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ tahun 2002. Hasil 

penelitian menunjukkan komite audit, ukuran perusahaan, dan skala auditor 

berpengaruh negatif pada kemungkinan penerimaan opini going concern, 

sedangkan default utang, kondisi keuangan, opini going concern tahun 

sebelumnya berpengaruh positf, sedangkan perbedaan dengan penelitian kali ini 

adalah sampel menggunakan seluruh perusahaan manufaktur baik yang 

mengalami financial distress maupun yang tidak mengalami financial distress 

yang terdaftar di BEJ tahun 2005 menguji hubungan prediksi kebangkrutan dan 

solvabilitas terhadap opini audit mengenai kelangsungan usaha   

Bambang Hartadi (2000), dengan judul “Expectation Gap dan Going 

concern Uncertainties dalam Hubungan Dengan Pemeriksaan Akuntan” yang 

meneliti kesenjangan antara harapan pemakai laporan audit dalam memprediksi 

kelangsungan usaha dengan keterbatasan laporan audit dalam memprediksi 
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kelangsungan usaha. Pemakai laporan keuangan sering menyimpulkan bahwa 

laporan audit dengan opini wajar tanpa pengecualian /unqualified opinion sebagai 

jaminan satuan usaha memiliki kemampuan mempertahankan kelangsungan 

usahanya dan merupakan tempat berinvestasi yang aman, padahal beberapa fakta 

menunjukkan kondisi yang sebaliknya. Auditor tidak dapat memberi prediksi 

kondisi yang akan datang tentang status kelangsungan usaha tetapi hanya 

berkewajiban memberi explanatory paragraph dalam laporan audit yang 

berhubungan dengan kelangsungan usaha, sedangkan pada penelitian kali ini 

mmprediksi pengaruh antara prediksi kebangkrutan dan solvabilitas terhadp opini 

audit terhadap kelangsungan usaha pada perusahaan manufaktur tahun 2005.   

Brendan Brophy (2003), dengan judul “Going concern” mengemukakan 

lima situasi yang dihadapi auditor dalam menilai kelangsungan usaha, yaitu 1) 

Satuan usaha memiliki likuiditas tinggi dan profitable, maka auditor hanya perlu 

membuat laporan audit bentuk standar, 2) Satuan usaha diperkirakan mampu 

mempertahankan kelangsungan usahanya, tetapi saat ini satuan usaha sedang 

mengalami krisis, maka auditor disarankan memberi paragraph penjelas pada 

laporan audit yang diterbitkan yang berisi tentang krisis yang sedang dialami oleh 

satuan usaha, 3) Satuan usaha memiliki kinerja buruk tetapi manajemen memiliki 

rencana yang efektif mampu mengatasi kerugian yang ada sehingga terdapat 

kemungkinan satuan usaha dapat dipertahankan, maka auditor disarankan 

memberi paragraph penjelas pada laporan audit yang diterbitkan, yang berisi 

tentang krisis yang sedang dialami oleh satuan usaha dan rencana manajemen 
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untuk mengatasi kondisi tersebut, 4) Satuan usaha memiliki kinerja buruk  dan 

terdapat kemungkinan satuan usaha tidak dapat mempertahankan kelangsungan 

usahanya karena  rencana manajemen untuk mengatasi masalah tersebut dinilai 

tidak efektif, maka auditor dapat memberikan opini qualified/wajar dengan 

pengecualian atau auditor memilih tidak memberikan pendapat/disclaimer 

opinion, 5) Satuan usaha tidak mampu mempertahankan kelangsungan usahanya 

sehingga satuan usaha tersebut berhenti beroperasi dan satuan usaha menyusun 

laporan keuangan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan dan 

memberikan pengungkapan yang memadai untuk setiap perkiraan. Jika auditor 

menyetujui pengungkapan yang dibuat, maka auditor harus memberikan opini 

unqualified atau wajar tanpa pengecualian sedangkan pada penelitian kali ini   

penerimaan opini audit mengenai kelangsungan usaha dapat dilihat dari pengaruh 

prediksi kebangkrutan dan solvabilitas. 

Elizabeth K.Venuti (2004), dengan judul “The Going concern Assumption 

Revised : Assesing a Company’s Future Viability” menjelaskan mengenai faktor - 

faktor yang mempengaruhi keputusan kelangsungan  usaha, penerapan SAS 59 

oleh auditor dan penybab kegagalan auditor  dalam memberikan keputusan 

mengenai  kelangsungan usaha. Faktor -  faktor yang mempengaruhi 

kelangsungan usaha antara lain kemampuan memenuhi kewajiban yang jatuh 

tempo tanpa menjual aktivanya, restrukturisasi utang, dan mengurangi 

pengeluaran atau strategi sejenis. Kegagalan auditor dalam memutuskan opini 

audit dengan modifikasi mengenai kelangsungan usaha karena auditor khawatir 
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kehilangan klien dan fee audit. Perbedaan penelitian kali ini terletak pada 

pengaruh kinerja keuangan terhadap penerimaan opini audit mengenai 

kelangsungan usaha pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ tahun 

2005. 

Hani, Cleary, Mukhlasin (2003), dengan judul “Going concern dan Opini 

Audit”, yang menjelaskan hubungan antara rasio keuangan yang meliputi 

likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas berpengaruh pada keputusan mengenai 

kelangsungan usaha. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan perbankan 

yang terdaftar di BEJ tahun 1995-1997. Penelitian menggunakan regresi logistik. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa rasio keuangan tidak dapat dijadikan tolak 

ukur yang pasti untuk menentukan keputusan mengenai kelangsungan usaha, 

tetapi rasio dapat menjadi alat bantu dalam mengukur kemampuan satuan usaha 

dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Perbedaan  dengan penelitian ini 

adalah penerimaan opini audit mengenai kelangsungan usaha dilihat dari 

pengaruh prediksi kebangkrutan dan solvabilitas pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEJ tahun 2005. 

John Stephen Grice (2005), dengan judul “Bankruptcy Prediction Models 

and Going concern Audit Opinions Before and After SAS No. 59” menguji 

keakuratan model prediksi kebangkrutan dalam pengambilan keputusan mengenai 

kelangsungan usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model prediksi 

kebangkrutan dapat membantu auditor dalam memutuskan kelangsungan 

usahanya. Penelitian ini menemukan adanya peningkatan tanggungjawab seperti 
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yang diisyaratkan oleh SAS No. 59 tidak mempengaruhi keputusan auditor 

mengenai kelangsungan usaha. Hal ini menunjukkan auditor telah memiliki 

tanggungjawab mengenai pengungkapan kelangsungan usaha sejak sebelum SAS 

No. 59 diterbitkan, sedangkan perbedaan pada penelitian ini menggunakan 

pengaruh prediksi kebangkrutan dan solvabilitas terhadap penerimaan opini audit 

mengenai kelangsungan usaha. 

Margaretta Fanny dan Sylvia Saputra (2005), dengan judul “Opini Audit 

Going concern : Kajian Berdasarkan Model Prediksi Kebangkrutan, Pertumbuhan 

Perusahaan dan Reputasi Kantor Akuntan Publik” yang menjelaskan pengaruh 

prediksi kebangkrutan, pertumbuhan perusahaan, dan reputasi Kantor Akuntan 

Publik terhadap keputusan mengenai kelangsungan usaha. Penelitian ini 

menggunakan regresi logistik dengan sampel perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEJ tahun 1998-2002. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model 

prediksi kebangkrutan mempengaruhi keputusan opini audit dengan modifikasi 

mengenai kelangsungan usaha sedangkan pertumbuhan perusahaan dan reputasi 

Kantor Akuntan Publik tidak berpengaruh terhadap keputusan opini audit dengan 

modifikasi mengenai kelangsungan usaha. Perbedaan penelitian ini dilihat dari 

pengaruh hubungan prediksi kebangkrutan dan solvabilitas terhadap penerimaan 

opini audit mengenai kelangsungan usaha.  

Nirosh Kuruppu, Fawzi Laswud, Peter Oyelere (2002), dengan judul “The 

Efficacy of Liquidation And Bankkruptcy Prediction Models For Assesing Going 

concern” menguji keakuratan model prediksi likuidasi dan model prediksi 
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kebangkrutan dalam menilai status kelangsungan usaha. Penelitian menggunakan 

alat uji multiple discriminant analysis. Hasil penelitian menunjukkan model 

prediksi likuidasi lebih akurat dalam menilai kelangsungan usaha. Model prediksi 

kebangkrutan lebih akurat digunakan pada negara yang memiliki Undang - 

Undang kebangkrutan yang berorientasi pada debitur, sedangkan penggunaan 

pada negara - negara yang memiliki Undang - Undang kebangkrutan yang 

berorientasi pada kreditur, model ini kurang akurat. Perbedaaan pada penelitian 

kali ini menggunakan prediksi kebangkrutan dan solvabilitas berpengaruh 

terhadap pemberian opini audit mengenai kelangsungan usaha. 

Petronela (2004), dengan judul “Pertimbangan Going concern Perusahaan 

Dalam Pemberian Opini Audit” menguji pengaruh antara profitabilitas dan 

leverage terhadap opini audit dengan modifikasi mengenai kelangsungan usaha. 

Pengujian menggunakan metode discriminant analysis dengan sampel perusahaan 

nonperbankan dan keuangan yang terdaftar di BEJ tahun 2000. Hasil pengujian 

menunjukkan auditor mempertimbangkan profitabilitas satuan usaha dalam 

memberikan opini audit dengan modifikasi mengenai kelangsungan usaha 

mengesampingkan faktor leverage, sedangkan penelitian kali ini kelangsungan 

usaha dapat dilihat dari pengaruh kinerja keuangan terhadap penerimaan opini 

audit.    

2.6 Kerangka Pemikiran  

Hubungan antara variabel independent (prediksi kebangkrutan dan rasio  

solvabilitas) terhadap penerimaan opini audit mengenai kelangsungan usaha 

 



29 

menurut teori yang telah diuraikan adalah negatif, sehingga pengaruh negatif yang 

muncul adalah apabila semakin rendah nilai prediksi kebangkrutan dan nilai 

solvabilitas, maka akan semakin besar peluang perusahaan memperoleh opini 

audit mengenai kelangsungan usaha (GC) dari para auditor, begitu pula 

sebaliknya apabila semakin tinggi nilai prediksi kebangkrutan dan nilai 

solvabilitas, maka akan semakin kecil peluang perusahaan memperoleh opini 

audit mengenai kelangsungan usaha (GC) dan semakin besar peluang perusahaan 

memperoleh opini audit tanpa bahasa penjelas (NGC) dari para auditor. Dengan 

demikian, kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini dapat disajikan dalam 

gambar sebagai berikut: 
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2.7 Pengembangan Hipotesis 

a. Hubungan prediksi kebangkrutan dengan penerimaan opini audit mengenai 

kelangsungan usaha. 

Prediksi kebangkrutan Zscore Altman dikembangkan untuk menentukan 

tingkat kesehatan kondisi keuangan satuan usaha yang mengalami kebangkrutan. 

Menurut penelitian Altman (1968) satuan usaha yang mengalami kebangkrutan 

umumnya memiliki ZScore rendah. Tingkat ZScore yang rendah mengindikasikan 

bahwa satuan usaha tersebut mengalami kesulitan keuangan sebelum 

kebangkrutan benar - benar terjadi. Semakin rendah nilai ZScore semakin serius 

kesulitan keuangan yang terjadi.  

Nilai ZScore berhubungan erat dengan kemungkinan kebangkrutan satuan 

usaha, sehingga ZScore dapat digunakan sebagai salah satu faktor dalam menilai 

kelangsungan usaha. Dengan demikian semakin rendah nilai ZScore maka 

keraguan terhadap kelangsungan satuan usaha semakin besar dan semakin tinggi 

nilai ZScore maka kelangsungan usaha akan terjamin, sehingga hipotesis pertama 

sebagai berikut: 

“H1 : Prediksi Kebangkrutan (ZScore) berpengaruh negatif terhadap 

penerimaan opini audit mengenai kelangsungan usaha”. 

b. Hubungan solvabilitas dengan penerimaan opini audit mengenai 

kelangsungan usaha 

Solvabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan satuan usaha 

melunasi seluruh kewajibannya dengan menggunakan seluruh aktiva yang 
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dimiliki. Solvabilitas yang rendah menunjukkan ketidakmampuan satuan usaha 

memenuhi seluruh kewajibannya pada saat likuidasi. Hal ini menunjukkan 

kondisi keuangan yang tidak sehat karena sumber pembelanjaan satuan usaha 

sebagian besar berasal dari pinjaman sehingga beban bunga yang ditanggung 

satuan usaha sangat tinggi dan dapat menekan laba yang dihasilkan.  

Satuan usaha dengan tingkat solvabilitas rendah akan menyebabkan 

kegiatan operasinya rentan terhadap pengaruh dari luar karena sebagian besar 

sumber pembelanjaan tergantung pada pihak luar. Satuan usaha memiliki tingkat 

solvabilitas kurang dari satu mengindikasikan bahwa seluruh operasi satuan usaha 

dibiayai dari pinjaman sehingga kelangsungan usaha dapat terancam apabila 

pinjaman telah jatuh tempo dan satuan usaha tidak memperoleh sumber 

pembelanjaan baru, sedangkan apabila tingkat solvabilitas satuan usaha 

menunjukkan bahwa satuan usaha mampu menjamin seluruh kewajibannya pada 

saat likuidasi menunjukkan bahwa satuan usaha mempunyai struktur permodalan 

yang cukup baik sehingga kelangsungan usaha lebih terjamin.  

Pengaruh solvabilitas terhadap kemungkinan penerimaan opini audit 

mengenai kelangsungan usaha dapat dirumuskan dalam hipotesis kedua sebagai 

berikut : 

“H2 :  Solvabilitas berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit 

mengenai     kelangsungan usaha”. 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Populasi Penelitian 

 
3.1.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan studi kasus pada seluruh perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta pada tahun 2005, sehingga 

penelitian ini disebut juga penelitian terhadap populasi. 

 
3.1.2 Populasi Penelitian 

Populasi penelitian yang bersifat ilmiah dikehendaki adanya metode 

yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian adalah hal 

penting dalam suatu penelitian karena metode penelitian dapat memberikan 

petunjuk bagaimana melakukan penelitian untuk memperoleh hasil yang baik, 

sistematis dan ilmiah.Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, hasil 

menghitung ataupun pengukuran, kuantitatif maupun kualitatif mengenai 

karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang 

ingin dipelajari sifat - sifatnya (Sudjana, 2002 : 6). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dengan mengacu pada perusahaan - 

perusahaan manufaktur yang termuat di Indonesia Capital Market Directory. 
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Perusahaan manufaktur dipilih sebagai obyek penelitian karena sebagian 

besar perusahaan yang listed di Bursa Efek Jakarta adalah perusahaan 

manufaktur dan bertujuan untuk menghindari adanya industrial effect yang 

dapat menyebabkan hasil perhitungan berbeda. Dari hasil studi pustaka 

diketahui terdapat 143 perusahaan manufaktur yang terbagi ke dalam 20 

kategori industri yang berbeda - beda. 

 
3.2 Definisi Operasional Variabel 

Variabel penelitian adalah gejala yang bervariasi yang menjadi objek 

penelitian (Arikunto 1998: 111). Sedangkan variabel adalah suatu kuantitas 

homogen yang nilainya dapat berubah pada setiap waktu yang berbeda. Variabel 

dalam penelitian ini meliputi : 

(Y) Opini Audit Mengenai Kelangsungan Usaha  

 Opini audit mengenai kelangsungan usaha yaitu opini auditor yang 

didalamnya berisi keraguan auditor mengenai kemapuan satuan usaha dalam 

mempertahankan kelangsungan usahanya. Opini audit mengenai 

kelangsungan usaha (GC) meliputi unqualified opinion with explanatory 

language mengenai kelangsungan usaha, qualified opinion, disclaimer 

opinion dan adverse opinion sedangkan opni audit tanpa bahasa penjelas 

mengenai kelangsungan usaha (NGC) meliputi unqualified opinion bentuk 

standar. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah variabel dummy, yaitu 

variabel yang bersifat kategorikal atau dikotomi (Ghozali, 2002 : 102).Opini 

 



34 

going concern (GC) diberi kode 1, sedangkan opini non going concern (NGC) 

diberi kode 0. 

 (X1) Prediksi kebangkrutan  

 Prediksi kebangkrutan yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

perhitungan analisis diskriminan Zscore Altman (1968), yaitu : 

  Z=0,717Z  + 0,874Z  +3,107Z  +0,420Z + 0,998Z   1 2 3 4 5

Z 1 = Working capital/Total Aset 

Z 2 = Retained earning/Total Aset 

Z 3 = EBIT/Total Aset 

Z 4 = Book value of Equity/Book value of debt 

Z 5 = Sales/Total Aset 

Nilai Z diperoleh dengan menghitung kelima rasio tersebut 

berdasarkan data pada neraca dan laporan laba/rugi dikalikan dengan 

koefisien masing – masing rasio kemudian dijumlahkan hasilnya. Hasil 

perhitungan ZScore ini berupa skala rasio. 

(X2) Solvabilitas 

 Solvabilitas merupakan perbandingan antara jumlah aktiva dan jumlah 

utang. Dalam menghitung solvabilitas tidak turut diperhitungkan aktiva 

immaterial (intangible asset) (Riyanto, 1995 : 34). 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal - 

hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. (Arikunto 1998: 236). Jenis data 

yang digunakan adalah data dokumenter sekunder yang memuat kejadian atau 

transaksi historis keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ. 

Data dalam penelitian ini merupakan data yang bersumber dari laporan 

keuangan, laporan keuangan auditan , dan catatan - catatan yang dipublikasikan di 

BEJ per 31 Desember 2005. 

3.4 Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode statistik, yaitu statistik deskriptif dan 

statistik induktif. Pengujian menggunakan SPSS 13. 

3.4.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk menyajikan dan menganalisa data 

kuantitatif dengan tujuan memberikan gambaran atau deskriptif data yang 

dijadikan sampel dalam penelitian ini. Statistik deskiptif yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi nilai rata-rata (mean), nilai minimum dan maksimum serta 

deviasi standar. Data yang diteliti dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu : 

Satuan usaha yang menerima opini audit dengan bahasa penjelas mengenai 

kelangsungan usaha (GC) dan satuan usaha yang menerima opini audit tanpa 

bahasa penjelas mengenai kelangsungan usaha (NGC). 
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3.4.2 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis menggunakan regresi logistik. Regresi logistik 

adalah regresi yang digunakan untuk menguji apakah probabilitas terjadinya 

variabel terikat dapat diprediksi dengan variabel bebasnya (Ghozali, 2002 : 

120). Pemakaian metode ini dikarenakan variabel bebas yang diuji 

menggunakan variabel  kontinyu (metrik) dan variabel terikatnya menggunakan 

variabel kategorikal (non-metrik). Model regresi logistik tidak memerlukan 

asumsi normalitas data pada variabel bebasnya (Ghozali, 2006). Gujarati (2003) 

menyatakan bahwa regresi logistik mengabaikan heteroscedasity, artinya 

variabel dependen tidak memerlukan homoscedacity untuk masing – masing 

variabel independennya. Model regresi logistik digunakan untuk menguji 

pengaruh variabel prediksi kebangkrutan dan rasio solvabilitas terhadap 

penerimaan opini audit mengenai kelangsungan usaha. 

Model regresi yang diajukan sebagai berikut : 

  Logit Y = a +b  X  + b X  + e          1 1 2 2

Dimana : 

Y  = Opini audit 

a  = Konstanta 

b 1 -b  = Koefisien 3

X 1     = Variabel prediksi kebangkrutan 

X 2  = Variabel solvabilitas 
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e             = Faktor pengganggu (error) 

Tahap pengujian model regresi logistik meliputi : 

a. Menilai model fit 

Tahap pertama adalah menilai apakah model fit dengan data. Hipotesis 

untuk menilai model fit adalah : 

  H 0  = Model yang dihipotesiskan fit dengan data. 

  H A  = Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data. 

Model yang baik adalah model yang menolak H dan menerima H  

sehingga model fit dengan data yang diobservasi. 

A 0

1. Menilai keseluruhan model (overall model fit) 

Uji statistik yng digunakan untuk menilai overal model fit 

berdasarkan fungsi likelihood. Suatu model dikatakan fit apabila nilai         

-2LogL pada Block number = 0 mengalami penurunan signifikan pada 

hasil Block number = 1. Signifikansi penurunan dapat dilihat dengan 

membandingkan antara selisih nilai -2LogL pada Block number = 0 

dengan -2LogL pada Block number = 1 dengan distribusi χ  Apabila 

nilai selisih lebih besar dari nilai χ  maka model dapat dikatakan fit 

dengan data yang diobservasi (Ghozali, 2006). 

2

2

2. Menilai model regresi 

Pengujian terhadap model regresi yang digunakan bertujuan 

digunakan untuk mengetahui apakah model yang diajukan fit dengan 
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data atau tidak. Pengujian dilakukan dengan menggunakan Hosmer and 

Lemeshow’s Goodness of Fit Test. Apabila nilai Hosmer and 

Lemeshow’s Goodness of Fit Test lebih kecil atau sama dengan nilai 

signifikan alpha berarti model tidak fit dengan data atau H 0  ditolak yang 

berarti ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya 

sehingga Goodness of Fit Test model tidak baik, karena model tidak 

dapat memprediksi nilai observasinya. Apabila nilai Hosmer and 

Lomeshow’s Goodness of Fit Test lebih besar dari nilai signifikan alpha 

maka H  tidak dapat ditolak dan berarti model dapat diterima karena fit 

dengan data dan mampu memprediksi nilai observasinya (Ghozali, 

2006). 

0

b. Menguji Multikolinearitas 

Regresi yang bagus adalah regresi yang tidak terdapat gejala korelasi 

yang kuat antara variabel bebasnya. Walaupun didalam pengujian dengan 

menggunakan regresi logistik tidak lagi memerlukan uji asumsi klasik seperti 

multikolinearitas.Pengujian Multikolenearitas dalam model penelitian ini adalah 

dengan menggunakan matrik korelasi antar variabel bebas digunakan untuk 

melihat besarnya korelasi antar variabel independen dalam penelitian ini. 

c. Menguji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

variabilitas variabel- variabel independen mampu memperjelas variabilitas 
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variabel dependennya. Koefisien determinasi pada regresi logistik dapat dilihat 

pada nilai Nagelkerke R Square. Nilai ini dapat diinterpretasikan seperti nilai R 

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

membagi nilai Cox & Snell R Square dengan nilai maksimumnya. 

d. Ketepatan Model 

Ketepatan model regresi digunakan untuk menunjukkan kekuatan 

prediksi dalam memprediksi faktor - faktor yang mempengaruhi opini audit 

mengenai kelangsungan usaha pada perusahaan manufaktur di BEJ tahun 2005.  

e. Menguji koefisien regresi 

Pengujian koefisien regresi dilakukan untuk mengetahui tingkat 

pengaruh semua variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Koefisien 

regresi ditentukan dengan menggunakan wald statistic dibandingkan dengan 

chisquare table. Estimasi parameter dan interpretasinya dapat dilihat dari nilai 

sig pada output nilai SPSS pada tabel variabel in the equation. 

Untuk menentukan penerimaan atau penolakan H 0  didasarkan pada 

tingkat signifikan (α) 5% dengan kriteria sebagai berikut: 

1. H 0 diterima apabila wald hitung lebih kecil dari chisquare tabel 

(pada df=1) dan nilai asymptotic significance lebih besar dari tingkat 

signifikan (α). Hal ini berarti H ditolak atau hipotesis yang 

menyatakan bahwa variabel bebas mempengaruhi variabel terikat 

ditolak. 

A
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2. H 0 ditolak apabila wald hitung lebih besar dari chisquare tabel (pada 

df=1) dan nilai asymptotic significance lebih kecil dari tingkat 

signifikan (α).  Hal ini berarti H diterima atau hipotesis yang 

menyatakan bahwa variabel bebas mempengaruhi variabel terikat 

diterima. 

A

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

 
4.1.1 Deskripsi Obyek Penelitian 

Deskripsi obyek penelitian menyajikan prosedur pemilihan sampel dan 

kelompok perusahaan yang menjadi populasi dalam penelitian ini. Obyek 

penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Jakarta periode tahun 2005 dengan mengacu pada perusahaan - 

perusahaan manufaktur yang termuat di Indonesia Capital Market Directory, 

ini bertujuan untuk menghindari adanya industrial effect yang dapat 

menyebabkan hasil perhitungan yang berbeda. 

Perusahaan yang terdaftar dalam industri manufaktur tahun 2005 

berjumlah 150 perusahaan (Indonesia Capital Market Directory 2006). 

Sebanyak tujuh perusahaan tidak dapat dianalisis karena belum menerbitkan 

laporan keuangan auditnya. Sembilan perusahaan datanya tidak dapat 

dianalisis karena datanya kurang lengkap, dan enam perusahaan tidak diaudit 

oleh auditor independen. Oleh karena itu, perusahaan tersebut tidak 

dimasukkan ke dalam populasi karena adanya kondisi khusus yang dapat 

mengaburkan interpretasi data. Akhirnya data yang dapat dianalisis lebih 

lanjut sebanyak 128 perusahaan manufaktur. 
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4.1.2 Analisis Deskriptif 

Statistik deskriptif dengan univariate test digunakan untuk 

menjelaskan jenis opini audit yaitu: opini audit mengenai kelangsungan usaha 

(GC) dan opini audit tanpa bahasa penjelas mengenai kelangsungan usaha 

(NGC) untuk setiap variabel independen dalam model penelitian. Analisis ini 

meliputi nilai mean, minimum dan maksimum. Pengolahan data menggunakan 

program SPSS 13.00 pada Statistics Descriptive. 

a. Opini Audit 

Opini Audit dari 128 perusahaan manufaktur dikelompokkan menjadi 

dua kategori yaitu: penerima opini audit mengenai kelangsungan usaha (GC) 

dan penerima opini audit tanpa bahasa penjelas mengenai kelangsungan usaha 

(NGC). Pada tabel 4.1 disajikan pengelompokkan perusahaan GC dan NGC. 

Sebanyak 41 (32%) perusahaan menerima opini audit mengenai kelangsungan 

usaha, dan 87 (68%) perusahaan tidak menerima opini audit mengenai 

kelangsungan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa menurut pertimbangan 

auditor terdapat ketidakpastian atau ketidakmampuan signifikan pada ke-41 

perusahaan tersebut mengenai kelanjutan atau kelangsungan hidup usahanya 

di masa mendatang. Sedangkan 87 perusahaan yang tidak menerima opini 

audit mengenai kelangsungan usaha, menunjukkan bahwa menurut 

pertimbangan auditor, perusahaan tersebut mampu menjalankan kelangsungan 

hidup usahanya dalam bisnis yang normal (satu tahun sejak penerbitan laporan 

audit). 
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Tabel 4.1 
Distribusi Sampel Penelitian 

Keterangan Jumlah % 
Going Concern (GC) 41 32% 

        Non Going Concern (NGC) 87 68% 
Total 128 100% 

Sumber: Lampiran Analisis Deskriptif 
 

b. Prediksi Kebangkrutan 

Tabel 4.2 
Distribusi Nilai ZScore 

Variabel Going Concern (GC) Non Going Concern (NGC) 

  Min Max Mean 
Jml. 

Perush.  Min Max Mean 
Jml. 

Perush. 
ZScore -5,307 4,737 0,34452 41 -2,813 15,328 2,62967 87 

Sumber: Hasil Pengolahan data        
 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai rata-rata variabel prediksi 

kebangkrutan ZScore dari kelompok going concern lebih kecil daripada nilai 

Zscore dari kelompok non going concern. Nilai rata-rata variabel ZScore 

kelompok going concern sebesar 0,34452 dengan nilai minimum sebesar -

5,307 diperoleh PT. Texmaco Jaya dan maksimum 4,737 diperoleh PT. 

Mustika Ratu sedangkan nilai rata-rata kelompok non going concern sebesar 

2,62967 dengan nilai minimum diperoleh PT. Ades Water Indonesia sebesar -

2,813 dan maksimum diperoleh PT. Alakasa Industrindo sebesar 15,328. Hal 

ini menunjukkan bahwa perusahaan yang menerima opini dengan catatan 

mengenai adanya keraguan kelangsungan usahanya (opini audit mengenai 

kelangsungan usaha) mempunyai nilai ZScore antara -5,307 sampai dengan 
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4,737, sedangkan perusahaan yang menerima opini tanpa catatan mengenai 

keraguan kelangsungan usahanya (opini audit tanpa bahasa penjelas mengenai 

kelangsungan usaha) mempunyai nilai ZScore antara -2,813 sampai dengan 

15,328. 

c. Solvabilitas 

Tabel 4.3 
Distribusi Nilai Solvabilitas 

Variabel Going Concern (GC)  Non Going Concern (NGC) 

  Min Max Mean 
Jml. 

Perush. Min Max Mean 
Jml. 

Perush. 
Solvabilitas 0,252 8,302 1,69315 41 0,705 9,569 2,67068 87 

Sumber: Hasil Pengolahan data        
 

Nilai rata-rata variabel solvabilitas untuk kelompok going concern 

lebih kecil daripada kelompok non going concern. Nilai rata-rata variabel 

solvabilitas kelompok going concern sebesar 1,69315 dengan nilai minimum 

sebesar 0,252 diperoleh PT. Texmaco Jaya dan nilai maksimum sebesar 8,302 

diperoleh PT. Mustika Ratu sedangkan nilai rata-rata kelompok non going 

concern sebesar 2,67068 dengan nilai minimum diperoleh PT. Ades Water 

Indonesia sebesar 0,705 dan nilai maksimum diperoleh PT. Intan Wijaya 

Internasional sebesar 9,569. Hal ini berarti perusahaan yang menerima opini 

dengan catatan mengenai kelangsungan hidupnya mempunyai tingkat 

solvabilitas antara 0,252 sampai dengan 8,302, sedangkan perusahaan yang 

menerima opini tanpa catatan mengenai keraguan atas kelangsungan hidupnya 

memiliki tingkat solvabilitas antara 0,705 sampai dengan 9,569. 
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4.1.3 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis menggunakan model regresi logistik. Regresi 

logistik digunakan untuk menguji variabel prediksi kebangkrutan ZScore dan 

solvabilitas. 

4.1.3.1 Menilai Model Fit 

Hipotesis untuk menilai model fit adalah: 

H0 = Model yang dihipotesakan fit dengan data. 

HA = Model yang dihipotesakan tidak fit dengan data. 

a. Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

Tabel 4.4 
Block 0 

 

Iteration Historya,b,c

160,570 -,719
160,539 -,752
160,539 -,752

Iteration
1
2
3

Step
0

-2 Log
likelihood Constant

Coefficients

Constant is included in the model.a. 

Initial -2 Log Likelihood: 160,539b. 

Estimation terminated at iteration number 3 because
parameter estimates changed by less than ,001.

c. 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 
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Tabel 4.5 
Block 1 

Iteration Historya,b,c,d

127,875 ,020 -,406 ,013
115,629 ,118 -,886 ,254
113,838 ,268 -1,150 ,357
113,771 ,312 -1,212 ,378
113,771 ,314 -1,215 ,379
113,771 ,314 -1,215 ,379

Iteration
1
2
3
4
5
6

Step
1

-2 Log
likelihood Constant x1 x2

Coefficients

Method: Entera. 

Constant is included in the model.b. 

Initial -2 Log Likelihood: 160,539c. 

Estimation terminated at iteration number 6 because
parameter estimates changed by less than ,001.

d. 

 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

Tabel 4.6 
Tabel Overall Model Fit 

Step -2 Log Likelihood 
0 160,539
1 113,771

  Sumber: Hasil Pengolahan Data 

Tabel 4.7 

 

Omnibus Tests of Model Coefficients

46,768 2 ,000
46,768 2 ,000
46,768 2 ,000

Step
Block
Model

Step 1
Chi-square df Sig.

Sumber: Pengolahan Data 

Tabel 4.4 menunjukkan nilai -2logL pada Block Number = 0 

sebesar 160,539 (model hanya memasukkan konstanta saja) dengan 

distribusi frekuensi χ2 pada df 127 (128-1) dan menunjukkan nilai -

2logL pada tabel 4.5 model summary pada Block Number = 1 sebesar 
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113,771  (model memasukkan konstanta dan variabel) dengan distribusi 

frekuensi χ2 pada df 125 (128-3). Nilai tersebut mengalami penurunan 

sebesar 46,768 pada tabel 4.7. Nilai penurunan signifikan karena lebih 

besar dari distribusi χ2 pada df 2 yang hanya sebesar 4,304  (Lihat 

Lampiran F). Hal ini menunjukkan bahwa keseluruhan model fit dengan 

data. Apabila nilai selisih lebih besar dari nilai distribusi χ2, maka model 

dapat dikatakan fit dengan data yang diobservasi (Ghozali 2006). 

b. Menilai Model Regresi 

Tabel 4.8 
Hosmer and Lemeshow's Test 

Step Chi-Square DF Sig 
1 7,855 8 ,448 

Sumber:Hasil Pengolahan Data 

Hasil pengujian statistik menunjukkan model yang 

dihipotesiskan fit dengan data yang diobservasi. Tabel 4.8 menunjukkan 

nilai Hosmer and Lemeshow’s Goodness-of-fit test statistics yang 

nilainya sebesar 0,448 lebih besar dari 0,05. Hosmer and Lemeshow’s 

Goodness-of-fit test statistics yang nilainya lebih besar dari nilai 

signifikansi alpha yang ditentukan menunjukkan bahwa hipotesis nol 

tidak dapat ditolak dan berarti model mampu memprediksi nilai 

observasinya, atau model dapat diterima karena cocok dengan data yang 

diobservasi (Ghozali 2006). 
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4.1.3.2 Menguji Multikolinearitas 

    Tabel 4.9 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

Pengujian multikolinearitas dalam model ini mengguanakan 

matrik korelasi antar variabel bebas untuk melihat besarnya korelasi 

antar variabel independen dalam penelitian ini yaitu prediksi 

kebangkrutan Zscore Altman dan solvabilitas. 

Tabel 4.9 menunjukkan korelasi antar variabel independent di 

dalam penelitian ini. Matrik korelasi diatas menunjukkan tidak adanya 

gejala multikolinearitas yang serius antar variabel bebas masih jauh 

dibawah nilai 0,8. Korelasi antar variabel bebasnya menunjukkan angka 

negatif yang berarti antar variabel bebas terdapat korelasi tidak 

langsung. Korelasi tertinggi variabel independen terjadi diantara 

variabel Zscore dan Solvabilitas dengan nilai -0,646.  

 

 

 

 

 

 

Correlation Matrix

1,000 -,161 -,537
-,161 1,000 -,646
-,537 -,646 1,000

Constant
x1
x2

Step
1

Constant x1 x2
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4.1.3.3 Koefisien Determinasi 

    Tabel 4.10 

Model Summary

113,771a ,306 ,428
Step
1

-2 Log
likelihood

Cox & Snell
R Square

Nagelkerke
R Square

Estimation terminated at iteration number 6 because
parameter estimates changed by less than ,001.

a. 

 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

Koefisien determinasi pada regresi logitik dapat dilihat pada 

nilai Nagelkerke R Square. Nilai Nagelkerke R Square dapat 

diinterpretasikan seperti nilai R Square pada regresi linear berganda 

(Ghozali, 2006). Nilai ini didapat dari nilai Cox & Snell R Square 

dengan nilai maksimumnya. Dari tabel 4.10 dapat dilihat nilai 

Nagelkerke R Square sebesar 0,428 hal ini berarti variabilitas variabel 

dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen adalah 

sebesar 43%, sisanya sebesar 57% dapat dijealaskan oleh variabilitas 

variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Atau dapat 

dikatakan secara bersama - sama variasi variabel prediksi kebangkrutan 

Zscore Altman dan solvabilitas dapat menjelaskan variasi variabel opini 

audit sebesar 43%. 

 
4.1.3.4 Ketepatan Model 

Dari penelitian mengenai faktor - faktor yang mempengaruhi opini 

audit mengenai kelangsungan usaha pada perusahaan manufaktur di BEJ 

tahun 2005, maka dapat dianalisis ketepatan model prediksi yang 
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digunakan. Pada tabel 4.11 dapat dilihat nilai percentage correct sebesar 

46,3 % dari 19/41, artinya terdapat 19 perusahaan yang diprediksi 

menerima opini audit mengenai kelangsungan usaha dari total 41 

perusahaan observasi penerima opini audit mengenai kelangsungan usaha 

(GC), sedangkan perusahaan yang diprediksi menerima opini audit tanpa 

bahasa penjelas mengenai kelangsungan usaha (NGC) terdapat 80 

perusahaan dari total 87 perusahaan manufaktur dengan nilai percentage 

correct sebesar 92%. Ketepatan model overall percentage adalah 77,3%.   

Tabel 4.11 
Tabel Ketepatan Model 

Classification Tablea

Variables in the Equation

-1,215 ,272 19,980 1 ,000 ,297 ,174 ,505
,379 ,242 2,451 1 ,117 1,460 ,909 2,346
,314 ,449 ,488 1 ,485 1,369

x1
x2
Constant

Step
1

a

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) Lower Upper
95,0% C.I.for EXP(B)

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

80 7 92,0
22 19 46,3

77,3

Observed
NGC
GC

Opdit GC

Overall Percentage

Step 1
NGC GC

Opdit GC Percentage
Correct

Predicted

The cut value is ,500a. 

 

 

 

 

 

Sumber:Hasil Pengolahan Data 

4.1.3.5 Uji Hipotesis 

Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan alat uji statistik 

regresi logistik pada SPSS 13 disajikan pada tabel 4.12 sebagai berikut: 

Tabel 4.12 
Hasil Uji Regresi Logistik 
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Dari tabel 4.12 pengujian dengan regresi logistik diatas maka 

diperoleh persamaan regresi logistik sebagai berikut: 

Opini Audit = 0,314 – 1,215 Zscore + 0,379 Solvabilitas + e 

a. Pengujian Hipotesis 1 

“H1 : Prediksi Kebangkrutan (ZScore) berpengaruh negatif 

terhadap penerimaan opini audit mengenai kelangsungan 

usaha”. 

Variabel model prediksi kebangkrutan Altman yang diproksikan 

dengan ZScore mempunyai significant (sig) sebesar 0,000 lebih kecil 

dari 0,05 (α), sementara wald statistic 19,980 lebih besar dari chi square 

tabel pada df = 1 dengan taraf signifikansi (α) 5% sebesar 3,841 

(Lampiran G). Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima 

atau hipotesis yang menyatakan ada pengaruh negatif antara model 

prediksi kebangkrutan terhadap penerimaan opini audit mengenai 

kelangsungan usaha dapat diterima. 

b. Pengujian Hipotesis 2 

“H2 :  Solvabilitas berpengaruh positif terhadap penerimaan opini 

audit mengenai     kelangsungan usaha”. 

Variabel solvabilitas mempunyai significant (sig) 0,117 lebih 

besar dari 0,05 (α), sementara wald statistic sebesar 2,451  lebih kecil 

dari chi square tabel pada df = 1 dengan taraf signifikansi (α) 5% 

sebesar 3,841 (Lampiran G). Hal ini menunjukkan bahwa H0 diterima 

dan H2 ditolak atau hipotesis yang menyatakan ada pengaruh negatif 
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antara solvabilitas terhadap penerimaan opini audit mengenai 

kelangsungan usaha tidak dapat diterima. 

 
4.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh, maka dapat dibahas 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemungkinan penerimaan opini audit 

mengenai kelangsungan usaha pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEJ tahun 2005, yaitu: 

4.2.1 Opini Audit 

Hasil penelitian ini menemukan bukti empiris bahwa dari 128 

perusahaan manufaktur terdapat 41 perusahaan yang menerima opini audit 

mengenai kelangsungan usaha. Opini audit mengenai kelangsungan usaha 

mengindikasikan bahwa dalam penilaian auditor terdapat resiko signifikan 

perusahaan tidak dapat bertahan dalam bisnis normal. Hal ini berarti dalam 

pertimbangan auditor kelangsungan hidup 41 perusahaan tersebut 

diragukan. 

4.2.2 Prediksi Kebangkrutan 

Hasil uji regresi logistik menunjukkan variabel prediksi 

kebangkrutan Zscore Altman secara statistik signifikan dimana ZScore 

berpengaruh negatif terhadap kemungkinan penerimaan opini audit 

mengenai kelangsungan usaha. Artinya semakin rendah nilai ZScore maka 

semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut menerima opini audit 

mengenai kelangsungan usaha. 
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Dalam memberikan opini going concern, seorang auditor tentu saja 

sangat memperhatikan kondisi keuangan perusahaan yang di audit. Audit 

yang tidak mempunyai permasalahan keuangan yang serius, tidak 

mengalami likuiditas, mempunyai modal kerja yang cukup serta tidak 

mengalami defisit equitas sudah barang tentu lolos dari penerimaan opini 

going concern. Sementara perusahaan yang mengalami permasalahan 

keuangan, kesulitan likuiditas, kekurangan modal kerja, serta kerugian terus 

menerus yang mengakibatkan nilai rasio ZScore rendah berpeluang besar 

menerima opini going concern. Nilai ZScore yang rendah menunjukkan 

bahwa perusahaan tersebut mengalami kesulitan keuangan dan perusahaan 

mengalami ancaman kebangkrutan. 

Pada dasarnya nilai rasio ZScore ini mengindikasikan kondisi 

keuangan suatu perusahaan yang sebenarnya serta merupakan peringatan 

dini bagi suatu perusahaan akan ancaman kebangkrutan usahanya. Semakin 

tinggi rasio ini mengindikasikan keadaan yang semakin baik atau tidak 

terdapat permasalahan keuangan yang serius. 

 Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Mc Keown et.al (1991), Ramadhani (2004), Grice (2005), 

Margaretta dan Silvia (2005), Kuruppu, Laswud, dan Oyelere (2002). 

Penelitian mereka menemukan pula adanya bukti empiris bahwa model 

prediksi kebangkrutan dapat membantu auditor dalam mengambil 

keputusan mengenai kelangsungan usaha. Ramadhani (2004) menyatakan 

opini audit mengenai kelangsungan usaha cenderung diberikan kepada 
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perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan (financial distress) yang 

ditunjukkan dengan tingkat ZScore rendah. 

 
4.2.3 Solvabilitas 

Hasil uji regresi logistik menunjukkan variabel solvabilitas secara 

statistik tidak signifikan dimana solvabilitas tidak berpengaruh negatif 

terhadap kemungkinan penerimaan opini audit mengenai kelangsungan 

usaha. Artinya dalam menilai kemampuan kelangsungan usaha, auditor 

kurang atau bahkan tidak memperhatikan tingkat solvabilitas perusahaan. 

Hasil penelitian ini berlawanan dengan hasil penelitian Hani, Cleary, 

dan Mukhlasin (2003) dengan sampel perusahaan perbankan yang 

menyimpulkan bahwa semakin kecil solvabilitas perusahaan maka 

kemungkinan perusahaan mendapat opini audit mengenai kelangsungan 

usaha akan semakin besar, meskipun kesimpulan ini tidak didukung oleh 

perhitungan secara statistik. 

Auditor kurang mempertimbangkan faktor solvabilitas perusahaan 

dalam memberikan opini audit yang berkaitan dengan kemampuan 

kelangsungan usaha kemungkinan besar disebabkan oleh pertimbangan 

bahwa utang perusahaan tidak seluruhnya jatuh tempo dalam waktu dekat 

(1 - 2 tahun), sehingga perusahaan masih dimungkinkan untuk memperkuat 

solvabilitas melalui keuntungan yang diperoleh dari kegiatan operasi, 

penerbitan saham baru, setoran pemilik, dan menegosiasikan utang pada 

kreditur untuk mengkonversi utang menjadi saham. Apabila hal tersebut 

berhasil dilakukan, maka kondisi keuangan perusahaan menjadi lebih baik 
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dan solvabilitas akan meningkat. Perusahaan dengan solvabilitas rendah 

belum tentu dalam kondisi illikuid, yang artinya perusahaan masih memiliki 

kemampuan memenuhi kewajiban yang segera jatuh tempo dan terhindar 

dari default utang sehingga kelangsungan hidup perusahaan dapat 

dipertahankan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan uraian yang telah disajikan pada bab - bab sebelumnya, 

maka selanjutnya dapat disimpulkan: 

a. Variabel prediksi kebangkrutan berpengaruh signifikan terhadap 

penerimaan opini audit mengenai kelangsungan usaha dengan arah 

hubungan adalah negatif, sehingga apabila prediksi kebangkrutan 

ZScore Altman menunjukkan angka yang semakin kecil, maka akan 

semakin besar peluang perusahaan menerima opini audit mengenai 

kelangsungan usaha (Going Concern). 

b.  Variabel solvabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

opini audit mengenai kelangsungan usaha, hal ini menunjukkan pula 

bahwa variabel tersebut kurang dipertimbangkan oleh auditor dalam 

menilai kemampuan perusahaan. 

 
5.2 Saran 

a. Untuk para penelitian selanjutnya diharapkan menambah periode 

penelitian dan populasi dari semua jenis kategori industri dengan  

memperhatikan perbedaan pengukuran kondisi keuangan pada 

sektor perbankan dan non perbankan, untuk menggeneralisir secara 

tepat hasil temuan bagi seluruh perusahaan yang ada maupun hasil 

temuan peneliti periode sebelumnya.  

56 
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b. Penelitian ini hanya mengkaji variabel prediksi kebangkrutan dan 

rasio solvabilitas, untuk itu bagi penelitian selanjutnya dapat 

mengkaji variabel lain yang mempengaruhi opini audit mengenai 

kelangsungan usaha. Hal ini didasarkan pada penelitian terdahulu 

dan SPAP seksi 341 yang menyatakan bahwa beberapa variabel 

lain berpengaruh pada opini audit mengenai kelangsungan usaha, 

misalnya profitabilitas dan defisiensi modal. 

c. Untuk para investor dan calon investor hendaknya senantiasa 

memperhatikan nilai Zscore dalam setiap pengambilan keputusan 

investasi khususnya bagi para investor dan calon investor jangka 

pendek.  
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