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MOTTO 

 

“Bukanlah hidup namanya, kalau tidak ada 

masalah.Bukanlah seorang dikatakan sukses, kalau tidak 

sanggup melalui berbagai rintangan.Bukanlah disebut 

menang, kalau tidak dibuktikan dengan pertarungan. 

Bukan di sebut lulus, kalau tidak mengikuti ujian. 

Bukanlah berhasil kalau tidak berusaha” 

 

“FABIAYYI ALAA 'IRAABIKUMAA 

TUKADZDZIBAANN (maka nikmat Tuhan yang 

manakah yang kamu dustakan?)” 

 (Ar-Rahman : 21) 

 

“Tetaplah menjadi orang baik, entah orang lain 

memandang dan menilai kita adalah orang yang tidak 

baik dan sibukanlah diri sendiri dengan memperbaiki 

kekurangan diri bukan sibuk dengan kekurangan orang 

lain” 
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ABSTRAK 

ERVITA NERAWATI, 1022100546, 2016, ANALISIS PENGARUH 

REPUTASI KAP, KONDISI KEUANGAN, OPINI AUDIT TAHUN 

SEBELUMNYA, UKURAN PERUSAHAAN, RASIO PERTUMBUHAN 

PERUSAHAAN, RASIO LIKUIDITAS, RASIO PROFITABILITAS, RASIO 

AKTIVITAS DAN RASIO LEVERAGE TERHADAP OPINI AUDIT GOING 

CONCERN PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK 

INDONESIA. 

 

 Penelitian ini merupakan studi kasus pada Bursa Efek Indonesia dengan 

judul “Analisis Pengaruh Reputasi KAP, Kondisi Keuangan, Opini Audit Tahun 

Sebelumnya, Ukuran Perusahaan, Rasio Pertumbuhan Perusahaan, Rasio Likuiditas, 

Rasio Profitabilitas,  Rasio Aktivitas dan Rasio Leverage terhadap Opini Audit Going 

Concern pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali faktor-faktor yang 

mempengaruhi opini audit going concern. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Reputasi KAP, Kondisi Keuangan, Opini Audit Tahun Sebelumnya, Ukuran 

Perusahaan, Rasio Pertumbuhan Perusahaan, Rasio Likuiditas, Rasio Profitabilitas,  

Rasio Aktivitas dan Rasio Leverage. 

 

 Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis 

regresi logistik. Jenis data dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. 

Teknik pengumpulan dan pengolahan data dilakukan dengan menggunakan Content 

Analyis. 

 

 Hasil analisis penelitian ini faktor-faktor reputasi KAP, kondisi keuangan, 

opini audit tahun sebelumnya, ukuran  perusahaan, rasio pertumbuhan perusahaan, 

rasio likuiditas, rasio profitabilitas,  rasio aktivitas dan rasio leverage tidak 

berpengaruh terhadap opini audit going concern. 

 

 

Kata kunci : opini audit going concern, reputasi KAP, kondisi keuangan, opini 

audit tahun sebelumnya, ukuran perusahaan, pertumbuhan 

perusahaan, likuiditas, profitabilitas, aktivitas, leverage. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Kondisi perekonomian suatu negara dapat ditandai dengan pergerakan 

dunia bisnis di negara tersebut. Dunia bisnis dapat dijadikan indikator utama 

untuk melihat apakah kondisi perekonomian negara itu dalam keadaan baik 

atau buruk. Bila pergerakan dunia bisnis (perusahaan) turun yang ditandai 

dengan melemahnya seluruh instrumen ekonomi yang ada maka menandakan 

kondisi ekonomi negara tersebut dalam keadaan buruk. 

Memburuknya pergerakan dunia bisnis dapat mengakibatkan 

kelangsungan hidup satuan usaha terganggu bahkan dapat mengarah pada 

likuidasi atau kebangkrutan. Disinilah peran Auditor diperlukan untuk 

menjembatani kepentingan investor dengan kepentingan perusahaan sebagai 

pemakai dan penyedia laporan keuangan. Data-data akan lebih mudah 

dipercaya investor dan pemakai laporan keuangan lainnya apabila laporan 

keuangan yang mencerminkan kinerja dan kondisi keuangan perusahaan telah 

mendapat pernyataan wajar dari auditor. Pernyataan auditor dinyatakan 

melalui opini audit, opini wajar tanpa pengecualian dari auditor menjamin 

angka-angka akuntansi dalam laporan keuangan yang telah diaudit bebas dari 

salah saji material. Peran auditor diperlukan untuk mencegah diterbitkannya 

laporan keuangan yang menyesatkan. Dengan menggunakan laporan 
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keuangan yang telah diaudit, para pemakai laporan keuangan dapat 

mengambil keputusan dengan benar sesuai kenyataan yang sesungguhnya 

(Dewi, 2009). 

Penelitian mengenai opini audit going concern sebelumnya pernah 

dilakukan oleh beberapa peneliti, dianataranya penelitian Margaretta Fanny 

dan Sylvia Saputra (2005) menguji pengaruh model prediksi kebangkrutan 

(yang diukur dengan The Zmijewski Model, The Altman Model, dan Revised 

Altman Model, dan The Springate Model), pertumbuhan perusahaan (yang 

diukur dengan pertumbuhan aset) dan reputasi Kantor Akuntan Publik (yang 

diukur berdasarkan penggolongan KAP Big 4 dan non-Big 4) pada opini audit 

going concern. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penggunaan model 

prediksi kebangkrutan yang dikembangkan oleh Altman memengaruhi 

ketepatan pemberian opini audit going concern, pertumbuhan perusahaan dan 

reputasi Kantor Akuntan Publik tidak berpengaruh terhadap pemberian opini 

audit going concern. 

Eko Budi Setyarno  (2006) meneliti pengaruh kualitas audit, kondisi 

keuangan perusahaan, opini audit tahun sebelumnya, dan pertumbuhan 

perusahaan terhadap opini audit going concern. Sampel penelitiannya adalah 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta perioda 2000-

2004. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kualitas audit tidak 

berpengaruh terhadap opini audit going concern, penggunaan model prediksi 

kebangkrutan yang dikembangkan oleh Altman berpengaruh terhadap opini 
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audit going concern, opini audit tahun sebelumnya berpengaruh terhadap 

opini audit going concern, dan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap opini audit going concern. 

Penelitian Indira Januarti (2009) menganalisis pengaruh faktor 

perusahaan, kualitas auditor, dan kepemilikan perusahaan terhadap 

penerimaan opini audit going concern. Sampel penelitian adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia perioda 1997-2006. Alat 

analisis yang digunakan adalah regresi logistik. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa variabel kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap 

penerimaan opini audit going concern, variabel debt default berpengaruh 

positif terhadap penerimaan opini audit going concern, ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit going concern, opini 

tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit going 

concern, kualitas auditor berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit 

going concern, auditor client tenure berpengaruh negatif terhadap penerimaan 

opini audit going concern, audit lag tidak berpengaruh terhadap penerimaan 

opini audit going concern, opinion shopping tidak berpengaruh terhadap 

penerimaan opini audit going concern, kepemilikan manajerial dan 

kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit 

going concern. 
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I Gede Cahyadi Putra (2010) meneliti pengaruh model prediksi 

kebangkrutan, reputasi auditor, opini audit tahun sebelumnya, dan audit lag 

pada opini audit going concern. Sampel penelitian terdiri dari 154 perusahaan 

manufaktur yang mengalami financial distress di Bursa Efek Indonesia 

perioda 2002-2008. Alat analisis yang digunakan adalah regresi logistik. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa model prediksi kebangkrutan berpengaruh 

negatif pada opini audit going concern, reputasi auditor tidak berpengaruh 

pada opini audit going concern, opini audit tahun sebelumnya dan audit lag 

berpengaruh positif pada opini audit going concern. 

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti termotivasi melakukan 

penelitian kembali mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi opini audit 

going concern yaitu pengaruh reputasi KAP, kondisi keuangan, opini audit 

tahun sebelumnya, ukuran perusahaan, rasio pertumbuhan perusahaan, rasio 

likuiditas, rasio profitabilitas, rasio aktivitas dan rasio leverage. Alasan 

mengambil semua perusahaan di Bursa Efek Indonesia adalah untuk 

mengetahui apakah faktor-faktor yang mempengaruhi opini audit going 

concern itu karena sudah banyak penelitian tentang audit going concern tetapi 

hasilnya masih belum ada yang konsistensi faktor-faktor yang mempengaruhi 

audit going concern. Alasan mengambil tahun 2013 karena merupakan 

periode terbaru selain itu untuk tahun 2014 data yang disajikan belum 

lengkap. Teknik pemilihan sampel penelitian  menggunakan metode 
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purposive sampling dengan tujuan agar data yang diperoleh dapat memenuhi 

kriteria pengujian dan dapat menjawab permasalahan penelitian. 

Berdasarkan uraian di atas penulis bermaksud untuk melakukan 

penelitian yang berjudul : Analisis Pengaruh Reputasi KAP, Kondisi 

Keuangan, Opini Audit Tahun Sebelumnya, Ukuran Perusahaan, Rasio 

Pertumbuhan Perusahaan, Rasio Likuiditas, Rasio Profitabilitas, Rasio 

Aktivitas dan Rasio Leverage terhadap Opini Audit Going Concern pada 

Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, permasalahn 

dirumuskan dalam penelitian ini. 

a. Apakah pengaruh reputasi KAP berpengaruh pada opini audit going 

concern pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 

tahun 2013? 

b. Apakah pengaruh kondisi keuangan berpengaruh pada opini audit 

going concern pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2013? 

c. Apakah pengaruh opini audit tahun sebelumnya berpengaruh pada 

opini audit going concern pada perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada tahun 2013? 
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d. Apakah  pengaruh  ukuran  perusahaan berpengaruh pada opini audit 

going concern pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2013? 

e. Apakah pengaruh rasio pertumbuhan perusahaan berpengaruh pada 

opini audit going concern pada perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada tahun 2013? 

f. Apakah pengaruh rasio likuiditas berpengaruh pada opini audit going 

concern pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 

tahun 2013? 

g. Apakah pengaruh rasio profitabilitas berpengaruh pada opini audit 

going concern pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2013? 

h.  Apakah pengaruh rasio aktivitas berpengaruh pada opini audit going 

concern pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 

tahun 2013? 

i. Apakah pengaruh rasio leverage berpengaruh pada opini audit going 

concern pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 

tahun 2013? 
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1.3 TUJUAN PENELITIAN 

  Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

disampaikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti 

empiris mengenai pengaruh reputasi KAP, kondisi keuangan, opini audit tahun 

sebelumnya, ukuran perusahaan, rasio pertumbuhan perusahaan, rasio 

likuiditas, rasio profitabilitas, rasio aktivitas, rasio leverage pada opini audit 

going concern perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

  Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan 

memberikan manfaat sebagai berikut ini. 

a. Manfaat  teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan 

dan referensi penelitian pasar modal mengenai faktor-faktor yang 

berpengaruh pada opini audit going concern perusahaan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia sehingga hasil penelitian ini nantinya dapat 

digunakan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya. Selain itu, hasil 

penelitian ini diharapkan dapat melengkapi hasil-hasil penelitian 

sebelumnya mengenai opini audit going concern yang masih belum 

konsisten. 
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b. Manfaat praktis 

Bagi praktisi kantor akuntan publik terutama bagi auditor, penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam memberikan penilaian 

mengenai keputusan opini audit yang mengacu pada kelangsungan 

hidup perusahaan di masa yang akan datang. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan, landasan teori, hipotesis dan 

hasil pengujian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut ini. 

1) Reputasi KAP  tidak berpengaruh pada opini audit going concern. Hal ini 

berarti bahwa KAP yang berafiliasi dengan KAP Big 4 ataupun yang tidak 

berafiliasi dengan KAP Big 4 sama-sama memberikan kualitas audit yang 

baik dan bersikap independen dalam mengeluarkan opini audit going 

concern. 

2) Kondisi keuangan perusahaan  tidak berpengaruh pada opini audit going 

concern. Hal ini berarti bahwa kondisi keuangan perusahaan yang diukur 

dengan model The Springate Model belum tentu menjadi faktor 

perusahaan mendapat opini audit going concern. 

3) Opini audit tahun sebelumnya tidak berpengaruh pada opini audit going 

concern. Hal ini berarti pemberian opini audit going concern tahun 

sebelumnya tidak berpengaruh pada pemberian opini audit going concern 

pada tahun berjalan. 

4) Ukuran perusahaan tidak berpenagruh pada opini audit going concern. 

Ukuran perusahaan yang diukur melalui natural logaritma dari total aktiva 
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juga tidak menjadi faktor perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau 

tidak. Jadi perusahaan besar dan memiliki nilai aktiva yang besar juga 

belum tentu menjadikan perusahaan tidak mendapat opini audit going 

concern. Hal ini bisa disebabkan masalah keuangan lainnya dalam 

perusahaan, seperti meningkatkan kewajiban, yang akan membuat bisa 

mendapatkan opini audit going concern. 

5) Pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh pada opini audit going 

concern. Pertumbuhan perusahaan diproksikan dengan pertumbuhan 

penjualan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa auditor tidak 

mempertimbangkan pertumbuhan penjualan perusahaan dalam 

memberikan opini audit going concern karena peningkatan penjualan 

tersebut belum tentu diikuti peningkatan laba. 

6) Rasio likuiditas  tidak berpengaruh pada opini audit going concern. Hal ini 

berarti bahwa auditor dalam memberikan opini audit going concern tidak 

hanya mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya, tetapi lebih terlibat pada kemampuan 

perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya. 

7) Rasio profitabilitas tidak berpengaruh pada opini audit going concern. 

Rasio profitabilitas tidak dapat digunakan sebagai pengukuran untuk 

menentukan apakah perusahaan mendapatkan opini audit going concern 

atau tidak. Meningkatnya laba usaha tidak diimbangi dengan menurunnya 

hutang perusahaan 



53 
 

8) Rasio aktivitas tidak berpengaruh pada opini audit going concern. Rasio 

aktivitas perusahaan yang rendah tidak selalu menjadi dasar auditor dalam 

memberikan opini audit going concern, sekalipun perusahaan telah 

mengelola aset dengan baik. 

9) Rasio leverage tidak berpengaruh pada opini audit going concern. Hal ini 

bisa disebabkan perusahaan yang menjadi sampel di dalam penelitian ini 

dapat melakukan pengelolaan asetnya dengan efisien dan mengalami 

pertumbuhan penjualan setiap tahunya. Jika perusahaan dapat melakukan 

pengelolaan asetnya secara efisien, maka volume penjualan bisa 

meningkat. Jika volume penjualan meningkat maka perusahaan akan 

memiliki dana untuk membayar hutangnya. 

5.2 Saran 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide dan masukan untuk 

penelitian di masa yang akan datang. Berkaitan dengan hasil dalam penelitian 

ini, terdapat beberapa saran untuk penelitian selanjutnya. 

1) Dapat menambahkan waktu atau tahun penelitian tidak hanya satu 

periode penelitian. 

2) Dapat menambahkan variabel lain selain 9 (sembilan) variabel 

independen di dalam penelitian ini yang berpengaruh terhadap auditor 

dalam memberikan opini audit going concern. 
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3) Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan metode lain dalam 

penghitungan pada variabel kondisi keuangan. 
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