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ABSTRACT
This study aimed to determine the effect of financial performance, quality
auditors and the audit opinion prior to going concern audit opinion. The research
variables are financial variables include profitability, liquidity, solvency and nonfinancial variables include the quality of the auditor, the audit opinion prior year.
This study uses secondary data from the independent auditor's report and
financial statements of the acquired company www.bei.com from 2007 until 2011.
The study population is a basic industry and chemicals company listed on the
Indonesia Stock Exchange in 2007-2011. The samples by using purposive
sampling. Based on predefined criteria, obtained a sample of 20 companies.
Hypothesis testing is performed using logistic regression.
The results showed that the variables of profitability, liquidity, solvency,
quality auditors and the audit opinion simultaneously significant effect on the
going concern audit opinion. The results show that in partial solvency and prior
year audit opinion significantly influence the going concern audit opinion.
Keywords: Going Concern Opinion, Profitability, Liquidity, Solvency, Quality
Auditor and Audit Opinion Prior Year.

A. PENDAHULUAN
Pada era globalisasi ini, persaingan dunia bisnis semakin ketat. Banyak
perusahaan yang membutuhkan jasa dari seorang akuntan profesional khususnya
seorang auditor independen yang bertugas memeriksa dan selanjutnya
memberikan opini atas hasil penilaian terhadap laporan keuangan. Laporan
keuangan merupakan media komunikasi yang digunakan perusahaan untuk
memberikan informasi tentang kondisi perusahaan kepada pihak yang
berkepentingan seperti investor.
Opini audit going concern akan diberikan kepada perusahaan apabila
auditor dalam proses identifikasi informasi mengenai kondisi perusahaan auditor
tidak menemukan adanya kesangsian besar terhadap kemampuan entitas untuk
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mempertahankan kelangsungan hidupnya dan opini audit non going concern
diberikan oleh auditor jika ditemukan keraguan kemampuan perusahaan dalam
menjaga kelangsungan usaha perusahaan.
Going concern merupakan konsep yang menganggap bahwa suatu
perusahaan akan hidup terus, dalam arti diharapkan agar tidak akan terjadi
likuidasi dimasa yang akan datang. Asumsi going concern berarti suatu badan
usaha dianggap akan mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka
waktu yang panjang dan tidak akan dilikuidasi dalam waktu jangka pendek.
Penekanan dari konsep ini adalah terhadap anggapan bahwa akan tersedia cukup
waktu bagi perusahaan untuk melanjutkan usaha, kontrak-kontrak dan perjanjianperjanjian menurut Zaki (Kristianto 2008).
Pernyataan Standar Auditing (PSA) No.30 Tahun 2001 (IAI,2001)
mewajibkan auditor independen mengevaluasi kondisi dan peristiwa yang dapat
menimbulkan kesangsian besar terhadap kemampuan entitas dalam
mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dalam memberikan opininya, seorang
auditor akan terlebih dulu mempertimbangkan faktor mempengaruhi yaitu faktor
kinerja keuangan dan non keuangan.
Kinerja Keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat
sejauh mana suatu perusahaan telah membuat suatu laporan keuangan yang telah
memenuhi standar dan ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan)
(Fahmi, 2011). Kinerja keuangan terdiri dari profitabilitas, likuiditas dan
solvabilitas.
Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Petronela (2004), meneliti
pengaruh variabel profitabilitas terhadap pemberian opini. Setyono (Santoso dan
Wedari, 2009) dan Praptitorini, Mirna dan Indira (2007) meneliti pengaruh opini
audit tahun sebelumnya terhadap pemberian opin. Setyarno, Indira dan Faisal
(2006), Noverino (2011), Petronela (2004) meneliti variabel kondisi keuangan
perusahaan dan kualitas auditor berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini
audit going concern.
Berdasarkan pada hasil penelitian sebelumnya, peneliti ingin
menggabungkan variabel keuangan dan yaitu likuiditas dan solvabilitas sebagai
variabel independen dan non keuangan terhadap opini going concern dengan
sampel perusahaan Basic Industry and Chemicals. Perusahaan ini merupakan
industri dasar dan kimia dimana bahan baku yang digunakan dalam produksinya
berasal dari luar negeri yaitu impor sehingga krisis global yang terjadi pada pada
tahun 2007– 2011 sangat mempengaruhi mempengaruhi kinerja perusahaan.
B. LANDASAN TEORI
1. Opini Audit
Laporan auditor merupakan suatu sarana bagi auditor untuk menyatakan
pendapatnya, untuk menyatakan tidak memberikan pendapat, sebagai pihak yang
independen, auditor tidak dibenarkan untuk memihak kepentingan siapapun dan
untuk tidak mudah dipengaruhi (IAI, 2001).
Going concern adalah kelangsungan hidup suatu badan usaha. Konsep ini
menganggap bahwa suatu perusahaan itu akan hidup terus dan tidak akan terjadi
likuidasi dimasa yang akan datang. Penekanan dari konsep ini adalah terhadap
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anggapan bahwa akan tersedia cukup waktu bagi perusahaan untuk melanjutkan
usaha, kontrak-kontrak dan perjanjian-perjanjian menurut Zaki (Kristianto, 2008).
Going Concern disebut juga sebagai continuitas yang merupakan asumsi
akuntansi yang memperkirakan suatu bisnis akan berlanjut dalam jangka waktu
yang tidak terbatas (Syahrul, 2000).
Opini audit going concern merupakan opini audit yang dikeluarkan oleh
auditor untuk mengevaluasi apakah ada kesangsian tentang kemampuan entitas
untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya (SPAP, 2001). Auditor
menetapkan penerimaan opini audit going concern apabila dalam proses audit
ditemukan kondisi dan peristiwa yang mengarah pada kesangsian terhadap
kelangsungan hidup perusahaan.
Dalam melakukan proses audit, auditor dituntut tidak hanya melihat
sebatas pada hal-hal yang ditampakkan dalam laporan keuangan saja, melainkan
mewaspadai pada hal-hal potensial yang dapat mengganggu kelangsungan hidup
suatu entitas, sehingga auditor harus bertanggung jawab atas kelangsungan hidup
suatu entitas meskipun dalam batas waktu tertentu. Suatu entitas dianggap going
concern apabila perusahaan dapat melanjutkan usahanya dan memenuhi
kewajibannya dengan menjual asset dalam jumlah yang besar, perbaikan operasi
yang dipaksakan dari luar, merestrukturisasi hutang, atau dengan kegiatan serupa
yang lain.
Evaluasi terhadap kelangsungan usaha perusahaan meliputi (SA seksi 341) :
1. Auditor mempertimbangkan apakah seluruh hasil prosedur yang
dilaksanakan menunjukkan adanya kesangsian besar mengenai
kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam
jangka waktu pantas (tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan
keuangan yang sedang diaudit).
2. Jika auditor yakin bahwa terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan
entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka
waktu pantas, auditor harus:
a. Memperoleh informasi mengenai rencana manajemen yang ditujukan
untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa tersebut.
b. Menentukan apakah kemungkinan bahwa rencana tersebut dapat
secara efektif dilaksanakan.
3. Setelah auditor mengevaluasi rencana manajemen, ia mengambil
kesimpulan apakah ia masih memiliki kesangsian besar mengenai
kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam
jangka waktu pantas.
2. Kinerja Keuangan
Kinerja Keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat
sejauh mana suatu perusahaan telah membuat suatu laporan keuangan yang telah
memenuhi standar dan ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan)
(Irham Fahmi, 2011). Kinerja keuangan (Fahmi, 2011) mencakup profitabilitas,
likuiditas dan solvabilitas. Rasio profitabilitas mengukur efektivitas manajemen
dalam menjalankan perusahaan. Semakin tinggi rasio profitabilitas maka semakin
tinggi perusahaan memperoleh laba. Return on assets adalah salah satu bentuk
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dari rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk dapat mengukur kemampuan
perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang
digunakan untuk operasi perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Dengan
mengetahui rasio ini, akan dapat diketahui apakah perusahaan efisien dalam
memanfaatkan aktivanya dalam kegiatan operasional perusahaan (Munawir,
2002). Rumus mengukur nilai ROA adalah :

Laba bersih sesudah pajak
x 100%
Total Assets

Rasio likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan di
dalam memenuhi kewajiban-kewajiban yang akan jatuh tempo segera (kewajiban
jangka pendek). Parameter dari rasio likuiditasantara lain Current Ratio. Current
Ratio menunjukkan sejauh mana aktiva lancar dengan hutang lancar menutupi
kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan
hutang lancar semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka
pendeknya. Rumus mengukur nilai current ratio sebagai berikut :
Current Ratio =

Total aktiva lancar
x 100%
Total Hu tan g Lancar

Ratio Solvabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar
kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya. Salah satu parameter untuk
mengukur rasio solvabilitas adalah total debt to total asset ratio. debt to total asset
ratio mengukur sejauh mana aset perusahaan dibelanjai dengan utang yang
berasal dari kreditor dan modal sendiri yang berasal dari pemegang saham. Rumus
mengukur nilai TDTA sebagai berikut
Total Debt to Total Assets Ratio (TDTA) =

Total Hu tan g
x 100%
Total Aktiva

Hasil penelitian Eko, Indira dan Faisal (2006), Noverino (2011), Petronela (2004)
kinerja keuangan berpengaruh terhadap Opini Going Concern.
3. Kualitas Auditor
Konsep kualitas auditor dapat dilihat dari dua aspek, yaitu reputasi auditor
dan independensi auditor dan kliennya. Reputasi auditor didasarkan pada
kepercayaan pemakai jasa auditor bahwa auditor memiliki kekuatan monitoring
yang secara umum tidak dapat diamati (Setyarno, 2006).
4. Opini Audit tahun Sebelumnya
Menurut Setyono (Sentosa dan Wedari, 2009) menyatakan bahwa opini
audit tahun sebelumnya adalah opini audit yang diterima auditee pada tahun
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sebelumnya atau satu tahun sebelum tahun penelitian. Opini audit tahun
sebelumnya ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu auditee dengan opini going
concern (GCAO) dan tanpa opini going concern (NGCAO). Menurut penelitian
yang dilakukan Lennox (2004), Praptitorini dan Januarti (2007) menemukan bukti
bahwa opini audit tahun sebelumnya signifikan mempengaruhi penerimaan opini
audit going concern. Januarti, 2009) mengemukakan bahwa apabila auditee yang
menerima opini audit going concern pada tahun sebelumnya akan dianggap
memiliki masalah kelangsungan hidupnya, maka akan semakin besar
kemungkinan auditor untuk menerbitkan kembali opini audit going cocern pada
tahun berjalan.

C. METODOLOGI PENELITIAN
1.Populasi
Populasi penelitian adalah Populasi pada penelitian ini adalah perusahan
Basic Industry and Chemicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan purposive
sampling method, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria:
a. Perusahaan Basic Industry and Chemicals yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia sampai tanggal 31 Desember 2007-2011.
b. Perusahaan Basic Industry and Chemicals yang mengeluarkan laporan
keuangan tahunan lengkap yang berakhir tanggal 31 Desember 2007-2011
dan mengeluarkan laporan auditor selama tahun 2007– 2011.
c. Perusahaan Basic Industry and Chemicals yang mendapatkan opini audit
going concern dan opini audit non going concern, serta data – datanya
tersedia untuk analisis selama periode penelitian (tahun 2007-2011).
Daftar perusahaan yang menjadi sampel penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Daftar Perusahaan Sampel
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
ISSN‐1411 – 3880

Sampel Perusahaan
Alumindo Light Metal Industry Tbk.
Asahimas Flat Glass Tbk.
Betonjaya Manunggal Tbk.
Eterindo Wahanatama Tbk.
Titan Kimia Nusantara Tbk.
Indal Alumuniun Industry Tbk.
Jakarta Kyoei Steel works Tbk.
Krakatau Steel Tbk.
Lion Metal Works Tbk.
Pelangi Indah Canindo Tbk.
Surabaya Agung Industry Pulp Tbk.
Sekawan Intipratama Tbk.
Siwani Makmur Tbk.
Semen Gresik ( Persero ) Tbk.

Kode
ALMI
AMFG
BTON
ETWA
FPNI
INAI
JKSW
KRAS
LION
PICO
SAIP
SIAP
SIMA
SMGR
75

Analisis Pengaruh Profitabilitas

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Indo Acidatama Tbk.
Sumalindo Lestari Jaya Tbk.
Tirta Mahakam Resources Tbk.
Trias Sentosa Tbk.
Unggul Indah Cahaya Tbk.
Yanaprima Hastapersada Tbk.

Eva Lestari &Sri Supadmini, Dr.

SRSN
SULI
TIRT
TRST
UNIC
YPAS

Variabel yang diguankan dapam penelitian ini adalah Profitabilitas dengan proksi
rasio Return On Assets (ROA), Likuiditas dengan proksi rasio Current Assets,
Solvabilitas dengan proksi Total Debt to Total Assets (TDTA), Kualitas auditor,
Opini audit tahun sebelumnya dan Opini audit going Concern.
Pengujian hipotesis dilakukan dengan regresi logistik (Logistic Regression).
2. Rumusan Masalah
Pada penelitian ini peneliti memberikan rumusan sebagai berikut:
1. Apakah profitabilitas secara parsial berpengaruh terhadap pemberian opini
audit going concern pada perusahaan Basic Industry and Chemicals ?
2. Apakah likuiditas secara parsial berpengaruh terhadap pemberian opini
audit concern pada perusahaan Basic Industry and Chemicals ?
3. Apakah solvabilitas secara parsial berpengaruh terhadap pemberian opini
audit going concern pada perusahaan Basic Industry and Chemicals ?
4. Apakah kualitas auditor secara parsial berpengaruh terhadap pemberian
opini audit going concern pada perusahaan Basic Industry and Chemicals?
5. Apakah opini audit tahun sebelumnya secara parsial berpengaruh terhadap
pemberian opini audit going concern pada perusahaan Basic Industry and
Chemicals?
6. Apakah profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, kualitas auditor dan opini audit
tahun sebelumnya secara simultan berpengaruh terhadap pemberian opini
audit going concern pada perusahaan Basic Industry and Chemicals?
D.HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengujian hipotesis menggunakan regresi logistik, diperoleh persamaan
sebagai berikut :

Apakah Profitabilitas secara parsial berpengaruh terhadap pemberian opini
audit going concern pada perusahaan Basic Industry and Chemicals?
Secara parsial hasil uji regresi logistik terlihat bahwa variabel return on
asset yang dihubungkan dengan opini audit going concern, dimana signifikasi
0,547 > 0,05 dengan koefisien sebesar -0,019. Hal ini berarti secara parsial
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variabel profitabilitas yang diwakili oleh rasio variabel return on asset tidak
berpengaruh terhadap opini audit going concern. Nilai koefisien sebesar -0.019
berarti bahwa variabel profitabilitas tidak searah dengan opini audit going
concern, yang berarti bahwa walaupun terjadi penurunan profitabilitas tetapi opini
audit tetap diberikan. Penurunan profitabilitas perusahaan disebabkan perusahaan
dalam kurun waktu tahun 2007 sampai 2011 perolehan labanya rendah sehingga
berdampak pada ratio Return On Assets (ROA) rendah yang disebabkan oleh
kondisi ekonomi yang kurang yang disebabkan tingkat inflasi yang cukup tinggi
dan kenaikkan harga minyak yang tinggi. Kenaikan harga minyak tersebut dapat
mengakibatkan kenaikan harga bahan baku sehingga penurunan jumlah produksi
perusahaan. Penurunan jumlah produksi perusahaan berakibat pada penurunan
penjualan dan laba perusahaan. Pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi di
Indonesia menunjukkan daya tahan yang kuat ditengah meningkatnya
ketidakpastian ekonomi global, tercermin dari kinerja pertumbuhan yang lebih
baik dan kestabilan makroekonomi yang tetap terjaga. Namun dampaknya
terhadap kondisi perusahaan belum dapat membantu mampu meningkatkan laba
perusahaan. walaupun dari segi profitabilitas perusahaan rendah tetapi hal ini
tidak mempengaruhi opini audit going concern. Auditor dalam memberikan opini
tidak hanya melihat kondisi perekonomian dan tingkat profitabilitas tetapi juga
kemmapuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka
panjang. Selama perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek maka
masih mempunyai peluang untuk dapat bekerja lebih efektif dan efisien sehingga
mampu bertahan dan meningkatkan labanya.
Hasil penelitian ini konsisten dan selaras dengan hasil yang dilakukan oleh
Amilin dan Ady (2008) yang menyatakan rasio profitabilitas tidak berpengaruh
terhadap opini audit going concern. Tetapi tidak konsisten dan tidak selaras
dengan hasil yang dilakukan Petronela (2004), Komala (2004), Hani (2003) yang
menyatakan profitabilitas mempunyai pengaruh terhadap opini audit going
concern.
Apakah Likuiditas secara parsial berpengaruh terhadap pemberian opini
audit going concern pada perusahaan Basic Industry and Chemicals?
Secara Parsial hasil uji regresi logistik terlihat bahwa variabel current ratio
yang dihubungkan dengan opini audit going concern, dimana signifikasi 0,647 >
0,05 dengan koefisien sebesar -0,001. Hal ini berarti berdasarkan sampel
penelitian perusahaan Basic Industry and Chemichals, variabel likuiditas yang
diwakili rasio current ratio tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern.
Nilai koefisien sebesar -0.001 berarti bahwa variabel profitabilitas tidak searah
dengan opini audit going concern, yang berarti bahwa walaupun terjadi penurunan
likuiditas tetapi opini audit tetap diberikan. Walaupun perusahaan mengalami
penurunan likuiditas tetapi masih mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya
sehinggas masih dapat beroperasi dan mempunyai peluang untuk meningkatkan
labanya pada masa yang akan datang. Hal ini menunjukan bahwa auditor dalam
pemberian opini audit going concern tidak berdasarkan kemampuan perusahaan
untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, akan tetapi lebih cenderung
melihat kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan seperti halnya rasio
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profitabilitas diatas. Current ratio tidak dapat dijadikan tolok ukur yang pasti
untuk menentukan going concern atau kelangsungan hidup suatu perusahaan.
Namun current ratio dapat menjadi alat bantu dalam pengukuran kondisi
keuangan perusahaan.
Hasil penelitian ini konsisten dan selaras dengan hasil yang dilakukan oleh
Yulius (2009) bahwa Current Ratio tidak mempengaruhi auditor untuk
memberikan opini audit going concern. Penelitian ini tidak konsisten dan tidak
selaras dengan hasil yang dilakukan Setyarno (2006), Eko (2006), Hani (2003)
yang menyatakan likuiditas mempunyai pengaruh terhadap opini audit going
concern.
Apakah Solvabilitas secara parsial berpengaruh terhadap pemberian opini
audit going concern pada perusahaan Basic Industry and Chemicals?
Secara parsial hasil uji regresi logistik terlihat bahwa variabel total debt to
total asset yang dihubungkan dengan opini audit going concern, dimana
signifikasi 0,031 < 0,05 dengan koefisien sebesar 0,029. Hal ini berarti
berdasarkan sampel penelitian perusahaan Basic Industry and Chemichals,
variabel likuiditas yang diwakili rasio total debt to total Assets berpengaruh
terhadap opini audit going concern. Nilai koefisien sebesar 0.029 berarti bahwa
variabel solvabilitas searah dengan opini audit going concern, yang berarti bahwa
adanya kenaikan solvabilitas memungkinkan perusahaan dapat beroperasi lebih
efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan laba dan Opini audit tetap
diberikan. Total debt to total assets yang tinggi membuat auditor cenderung
memberikan opini audit going concern. Perusahaan yang mempunyai nilai asset
lebih besar dibanding hutangnya akan dapat menggunakan seluruh aktiva yang
dimiliki untuk membiaya kegiatan operasionalnya sehingga dapat beroperasi
secara efektif dan efisien untuk meningkatkan laba perusahaan dan selanjutnya
akan berdampak pada peningkatan pada kinerja keuangannya dan harus di
bubarkan.
Hasil penelitian ini konsisten dan selaras dengan hasil yang dilakukan oleh
Noverio (2011), Rudyawan dan Nyoman (2009), Susanto (2009) yang
menyatakan bahwa total debt to total asset berpengaruh positif terhadap
pemberian opini audit. Penelitian ini tidak konsisten dan tidak selaras dengan hasil
pengujian yang dilakukan oleh Setyarno, Indira dan Faisal (2007), Hani dan
Muklasin (2003) yang menyatakan solvabilitas tidak mempunyai pengaruh
terhadap opini audit going concern.
.
Apakah kualitas auditor secara parsial berpengaruh terhadap pemberian
opini audit going concern pada perusahaan Basic Industry and Chemicals?
Secara parsial hasil uji regresi logistik terlihat bahwa variabel kualitas
auditor yang dihubungkan dengan opini going concern, dimana nilai koefisiennya
sebesar -1,566 dengan signifikasi 0,067 > 0,05 yang bearti bahwa kualitas auditor
tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern. Hal ini menunjukan bahwa
Kantor Akuntan Publik, baik yang berskala besar maupun yang berskala kecil,
akan selalu bersikap obyektif dalam memberikan pendapat going concern. Nilai
koefisien sebesar -1,566 berarti bahwa variabel kualitas audit tidak searah dengan
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opini audit going concern, ini berarti penurunan kualitas auditor akan mendorong
opini audit going concern diberikan. Dalam menjalankan tugasnya melakukan
audit dalam rangka memberikan opini auditor harus berdasarkan standar
professional Akuntan Publik (SPAP) dan harus bersifat independen. Opini yang
diberikan harus berdasarkan hasil penilaian secara obyektif sehingga baik itu
Kantor Akuntan Publik (KAP) yang termasuk BIG FOUR ataupun yang tidak
tetap memiliki standar kualitas audit yang sama. Meskipun pada kenyataannya
banyak perusahaan dan investor yang hanya menggunakan jasa dari KAP yang
termasuk BIG FOUR karena ada anggapan hasil opini audit lebih dapat dipercaya
dibanding KAP yang tidak masuk ke dalah BIG FOUR. penelitian menunjukan
nilai negatif yang berarti antara KAP BIG FOUR dan KAP NON BIG FOUR
dalam memberikan opini audit going concern selalu bersikap obyektif. Laporan
keuangan yang diaudit oleh kedua KAP tersebut dapat dipercaya dan memiliki
kepercayaan bagi para investor.
Hasil penelitian ini konsisten dan selaras dengan hasil yang dilakukan oleh
Amilin dan Ady (2008), Rudyawan dan Bedera (2009), Santosa dan Linda (2007),
Setyarno (2007), Ramadhany (2004), Yulius (2009) yang menyatakan bahwa
kualitas audit tidak berpengaruh terhadap pemberian opini audit. Tetapi tidak
konsisten dan tidak selaras dengan hasil pengujian yang dilakukan Agrianti
Komalasari (2004), Puji Rahayu (2007) yang menyatakan kualitas auditor
mempunyai pengaruh terhadap opini audit going concern.
Apakah opini audit tahun sebelumnya secara parsial berpengaruh terhadap
pemberian opini audit going concern pada perusahaan Basic Industry and
Chemicals?
Secara parsial hasil uji regresi logistik terlihat bahwa variabel opini audit
tahun sebelumnya yang dihubungkan dengan opini going concern , dimana
signifikasi 0,009 < 0,05 dengan koefisien sebesar 2,237. Hal ini berarti
berdasarkan sampel penelitian Basic Industry and Chemicals variabel opini audit
tahun sebelumnya berpengaruh terhadap opini audit going concern, sehingga
dapat memberikan bukti bahwa opini audit sebelumnya memicu untuk
memberikan opini audit going concern yang sama ditahun berikutnya yang berarti
bahwa auditor dalam memberikan opini audit akan mempertimbangkan opini
audit tahun sebelumnya. Nilai koefisien sebesar 2,237 yang berarti variabel opini
audit tahun sebelumnya searah dengan opini audit going concern. Hal ini berarti
apabila hasil audit tahn sebelumnya menghasilkan opini audit going concern maka
hasil audit going concern akan diberikan.
Hasil penelitian ini konsisten dan selaras dengan hasil yang dilakukan
Santosa dan Linda (2007), Rahayu (2007), dan Ramadhany (2004) yang
menunjukkan bahwa opini audit tahun sebelumnya signifikan dan berpengaruh
dengan opini going concern.
Profitabilitas, Likuiditas, Solvabilitas, kualitas auditor dan opini audit tahun
sebelumnya secara simultan berpengaruh terhadap pemberian opini audit
going concern pada perusahaan Basic Industry and Chemicals.
ISSN‐1411 – 3880

79

Analisis Pengaruh Profitabilitas

Eva Lestari &Sri Supadmini, Dr.

Secara simultan pengujian secara bersama – sama. Uji regresi logistik
secara simultan ini yaitu dengan menguji variabel profitabiltas, likuiditas,
solvabilitas, kualitas auditor dan opini audit tahun sebelumnya yang diproksikan
dengan opini audit going concern. Diperoleh hasil R2 sebesar 0.606 pada tingkat
signifikansi 0.000. Hal ini berarti bahwa variabel profitabiltas, likuiditas,
solvabilitas, kualitas auditor dan opini audit tahun sebelumnya secara bersama
berpengaruh terhadap opini ausit going concern. Pengujian tersebut menyatakan
bahwa semua variabel secara simultan berpengaruh terhadap opini audit going
concern dengan tingkat pengaruh sebesar 60,6%. Artinya variabel opini audit
going concern mampu dijelaskan sebesar 60,6% oleh kelima variabel independent
yaitu profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, kualitas auditor, opini audit tahun
sebelumnya dan sisanya sebesar 39,4% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak
teridentifikasi dalam model penelitian ini. Faktor lain tersebut misalnya dari
kondisi ekonomi yang tidak dijelaskan pada model tersebut.
E.KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Berdasarkan analisis pengaruh kinerja keuangan, kualitar auditor dan opini
audit tahun sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut :
1. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern.
2. Likuiditas tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern..
3. Solvabilitas berpengaruh terhadap opini audit going concern.
4. Kualitas tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern.
5. Opini audit tahun sebelumnya berpengaruh terhadap opini audit going
concern.
6. Profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, kualitas auditor dan opini audit tahun
sebelumnya secara simultan berpengaruh terhadap opini audit going
concern.
2. Keterbatasan dan Saran
Penulis dalam melakukan penelitian mempunyai keterbatasanyaitu
variabel kinerja keuangan yang digunakan hanya 3 variabel keuangan (return on
assets, current ratio, total debt to total assets), 2 variabel non keuangan (opini
audit tahun sebelumnya dan kualitas audit) dan periode data yang dianalsis hanya
mencakup 5 (lima) tahun sehingga belum bisa melihat kecenderungan trend
penerbitan opini audit going concern oleh auditor dalam jangka panjang.
Berdasarkan keterbatasan dari penelitian ini, peneliti memberikan saran bagi
peneliti berikutnya untuk memasukkan variabel pertumbuhan perusahaan, ukuran
perusahaan sebagai variabel independen dan menambah jumlah tahun pengamatan
lebih diperpanjang sehingga dapat melihat kecenderungan trend penerbitan opini
audit going concern oleh auditor dalam jangka panjang.
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