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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran umum dan obyek penelitian  

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode 

penelitian dari tahun 2014 sampai dengan 2017. Data yang digunakan 

merupakan data sekunder, yang merupakan laporan keuangan tahunan 

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

Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dimana 

kriteria pengambilan sampel sudah dijelaskan pada BAB III. Data yang 

diperoleh dalam penelitian adalah sebanyak 108 perusahaan manufaktur. 

Adapun prosedur pengambilan sampel adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 4.1 

Ringkasan Proses pemilihan sampel 

 

Kriteria Jumlah 

- Total perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI selama periode 2014-2017  
564 

- Perusahaan manufaktur yang keluar (delisting) 

dari BEI selama periode pengamatan 2014-2017 
(60) 

- Perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan 

laporan keuangan yang telah diaudit selama 

tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 

(16) 

- Perusahaan yang tidak mengalami kerugian 

selama dua periode selama 2014-2017 
(380) 

- Total perusahaan manufaktur yang 

memenuhi kriteria 
108 

 

Berdasarkan table 4.1 diatas perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

2014-2017 adalah sebanyak 564 perusahaan. Perusahaan manufaktur yang 
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delisting selama periode pengamatan adalah sebanyak 60, dan perusahaan 

yang tidak menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit adalah 

sebanyak 16, dan perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama dua 

periode berturut-turut selama tahun 2014-2017 sebanyak 380. Sehingga 

total perusahaan manufaktur yang tidak memenuhi kriteria penelitian 

adalah sebanyak 513 dan total perusahaan yang memenuhi kriteria 

penelitian adalah sebanyak 27 perusahaan dengan periode penelitian 4 

tahun sehingga sampel dalam penelitian adalah 108 perusahaan.  

 

1. Uji Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis Statistik Deskriptif dalam penelitian ini menyajikan rata-rata 

(mean), standar deviasi , nilai maksimum, nilai minimun dan jumlah 

data.  

Tabel 4.2 

Uji Statistik Deskriptif   

 

 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 

TOTAL_ASET 108 24.41 31.76 28.1900 1.59373 

LEVERAGE 108 .00 5.07 .7726 .87198 

PERTUMBUHAN_PERUSAHAAN 108 -.96 5.95 .0800 .88852 

KONDISI_KEUANGAN 108 -19.74 377.68 5.7408 40.01497 

GOING_CONCERN 108 0 1 .26 .440 

Valid N (listwise) 108     

Sumber : Output Data spss 22 

Tabel 4.2 menunjukkan gambaran deskriptif mengenai penelitian ini. 

Digambarkan bahwa sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

berjumlah 108 perusahaan. 
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1) Ukuran Perusahaan 

Pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai minimal dari total aset 

adalah 24,41 yaitu PT Siwani Makmur tbk pada tahun 2016, 

sedangkan nilai maksimal 31,76 yaitu PT Krakatau Steel pada 

tahun 2017. Nilai rata rata (mean) menunjukkan nilai sebesar 

28.1900, menunjukkan bahwa banyak perusahaan sampel 

tergolong perusahaan besar dan standar deviasi pada total aset 

adalah 1.59373. 

2) Leverage 

Pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai minimal dari variabel 

leverage adalah 0,00, sedangkan nilai maksimal 5,07. Nilai rata 

rata (mean) menunjukkan nilai sebesar 0,7720 menunjukkan 

nilai kurang dari 1 yang artinya rata-rata perusahan sampel 

memiliki aset yang lebih besar dari kewajiban dan standar 

deviasi pada leverage adalah 0,87198. 

3) Pertumbuhan Perusahaan 

Pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai minimal dari variabel 

pertumbuhan perusahaan adalah -0,96, sedangkan nilai 

maksimal 5,95. Nilai rata rata (mean) menunjukkan nilai 

sebesar 0,800 dan standar deviasi pada pertumbuhan 

perusahaan adalah 0,88852. 

4) Kondisi Keuangan 

Pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai minimal dari variabel 

kondisi keuangan adalah -19,74 yaitu PT asia pacific fibers tbk, 
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sedangkan nilai maksimal 377,68 PT Sekawan Intipratama tbk. 

Nilai rata rata (mean) menunjukkan nilai sebesar 5,7408 

menunjukkan bahwa nilai 5,7408 > 2,99 yang artinya rata-rata 

sampel perusahaan tidak akan mengalami kebangkrutan dan 

standar deviasi pada kondisi keuangan adalah 40,01497. 

5)  Going Concern 

Pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai minimal dari going 

concern adalah 0, sedangkan nilai maksimal 1. Nilai rata rata 

(mean) menunjukkan nilai sebesar 0,26 dan standar deviasi 

pada going concern adalah 0,440. 

B. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Multikoloniaritas  

Uji multikolonearitas digunakan untuk melihat ada tidaknya korelasi 

antara variable independen pada model regresi. Uji ini dilakukan 

dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Jika 

nilai tolerance menunjukkan angka ≥ 0,1 dan VIF ≤ 10 maka tidak 

terjadi multikoloniearitas. Hasil uji multikolonieritas dapat dilihat pada 

table berikut : 

Tabel 4.3 

Uji Multikoloniaritas 

Variabel Tolerance VIF Kesimpulan 

SIZE ,966 1,036 Tidak terdapat multikolinearitas 

L ,982 1,018 Tidak terdapat multikolinearitas 

SG ,974 1,027 Tidak terdapat multikolinearitas 

Bankrupt ,966 1,036 Tidak terdapat multikolinearitas 

Sumber : Output Data spss 22 
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Berdasarkan tabel 4.3 di atas hasil perhitungan menunjukkan bahwa 

semua variabel independen mempunyai nilai Tolerance ≥ 0,1. Nilai 

VIF berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan semua variabel 

independen mempunyai nilai VIF ≤ 10. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini 

tidak terjadi multikolinieritas. 

C. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis) 

1. Pengujian Model Fit (Overall model fit) 

Tabel 4.4 

Perbandingan Nilai -2LL Awal dengan -2LL Akhir 

 

 

 

Sumber : Output Data spss 22 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa nilai -2 Log likehood awal (Block 

Number : 0)  adalah sebesar 123,613 dan nilai -2 Log likehood akhir 

(Block Number : 1) sebesar  46,326. Hal ini menunjukkan bahwa 

terdapat selisih pada nilai -2 Log likehood awal (Block Number : 0) 

dimana lebih besar dari pada nilai -2 Log likehood akhir (Block 

Number : 1), dengan nilai selisih yakni sebesar 91,264. Adanya selisih 

penurunan tersebut memiliki arti bahwa model yang dihipotesiskan fit 

dengan data. 

2. Uji kelayakan model 

Pengujian kelayakan model pada penelitian ini menggukan Hosmer 

and lemeshow’s Goodness of fit Test. Apabila nilai signifikan Hosmer 

-2 Log likehood Nilai 

Awal (Block Number : 0) 123,613 

Akhir (Block Number : 1) 46,326 
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and lemeshow’s Goodness of fit Test lebih besar dari 0,05 maka 

hipotesis 0 diterima yang berarti model mampu memprediksi nilai 

observasinya atau sesuai dengan data observasinya (Ghozali,2013). 

Adapun hasil dari penelitian dijelaskan dalam tabel berikut ini : 

 

Tabel 4.5 

Hasil uji Hosmer and lemeshow’s Goodness of fit Test 

Step Chi-square df Sig 

1 1.907 8 .984 

Sumber : Output Data spss 22 

Tabel  4.4 menunjukkan hasil pengujian dari Hosmer and lemeshow’s 

Goodness of fit Test. Nilai signifikan pada table 4.4 menunjukkan 

angka sebesar 0,984 hal ini berarti nilai 0,984 lebih besar dari 0,05. 

Maka dapat dikatakan bahwa hipotesis nol diterima, yang berarti 

model dalam penelitian ini mampu memprediksi nilai observasi atau 

dapat dikatakan model sesuai dengan data observasinya. 

3. Uji koefisien determinasi 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 
 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 46.326a .511 .750 

Sumber : Output Data spss 22 

 

Tabel 4.5 merupakan hasil uji dari koefisien determinasi yang 

berfungsi untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan variabel-

variabel independen mampu memperjelas variabel dependen. Hasil uji 
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koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai Nagelkerke R Square. 

Nilai dari Nagelkerke R Square menunjukkan variabilitas variable 

dependen yang dapat dijelaskan leh variabel-variabel independen,. 

Berdasarkan table 4.5 diatas nilai Nagelkerke R Square adalah 0,750 

(75%). Artinya variabel kondisi keuangan, ukuran perusahaan, 

pertumbuhan perusahaan dan leverage mampu memprediksi variasi 

dari variabel dependen opini going concern sebesar 75% sedangkan 

sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian. 

 

4. Tabel Klasifikasi 

Tabel 4.7 

Tabel klasifikasi 

 

Observed 

Predicted 

 GOING_CONCERN 

Percentage 

Correct 
 

Nongoingconc

ern goingconcern 

Step 1 GOING_CONCERN nongoingconcern 75 5 93.8 

goingconcern 7 21 75.0 

Overall Percentage   88.9 

Sumber : Output Data spss 22 

 

Tabel 4.6 adalah tabel hasil matkriks klasifikasi dimana tabel tersebut 

menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi yang akan 

memperkirakan kemungkinan perusahaan mendapat opini going concern. 

Berdasarkan tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa terdapat 80 perusahaan 

yang tidak mendapat opini going concern dari total 108 perusahaan selama 

periode 2014-2017, 93,8% dapat diprediksi oleh model regresi logistik 
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secara tepat. Sedangkan kekuatan perusahaan yang mendapat opini going 

concern sebesar 75%. Hal ini menunjukkan dengan model regresi tersebut 

sebanyak 28 perusahaan yang mendapat opini going concern dari total 108 

perusahaan selama periode 2014-2017. Sehingga dapat ditarik kesimpulan 

bahwa kemampuan prediksi dari model dengan variabel kondisi keuangan, 

ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan dan leverage secara statistik 

dapat memprediksi sebesar 88,9%. 

5. Hasil Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan analisi 

regresi logistik dengan menggunakan program SPSS for windows version 

22. Hasil pengujian hipotesis dengan regresi logistik dijelaskan pada tabel 

berikut : 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Hipotesis 

 

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

Step 

1a 

Bangkrupt -1.922 .590 10.620 1 .001 .146 

SIZE -.108 .234 .213 1 .645 .898 

SG -.276 .321 .736 1 .391 .759 

Lev 5.217 1.982 6.931 1 .008 184.395 

Constant -.846 6.304 .018 1 .893 0.429 

Sumber : Output Data spss 22 
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Berdasarkan tabel 4.7 di atas maka model regresi yang diperoleh adalah 

sebagai berikut : 

𝐧 =  
𝐆𝐂

𝟏 − 𝐆𝐂
= −𝟎, 𝟖𝟒𝟔 − 𝟏, 𝟗𝟐𝟐𝐁𝐚𝐧𝐤𝐫𝐮𝐩𝐭 −  𝟎, 𝟏𝟎𝟖𝐒𝐢𝐳𝐞 − 𝟎, 𝟐𝟕𝟔𝐒𝐆 

+ 𝟓. 𝟐𝟏𝟕𝐋 

Variabel kondisi keuangan (Bankrupt) memiliki nilai sig sebesar 

0,001 yang < 0,05 alpha dengan arah koefisien negatif -1,922. Hasil uji 

menyatakan bahwa nilai sig lebih kecil dari pada nilai alpha dan arah 

koefisien negatif artinya variabel kondisi keuangan berpengaruh negatif 

terhadap opini going concern, arah negatif menunjukkan bahwa semakin 

tinggi nilai Z-Score maka akan semakin kecil kemungkinan untuk auditee 

memperoleh opini going concern. Sehingga H1 yang menyatakan bahwa 

kondisi keuangan berpengaruh negatif terhadap opini going concern 

diterima. 

Variabel ukuran perusahaan (SIZE) memiliki nilai sig sebesar 

0,645 yang > 0,05 alpha dengan arah koefisien negatif -0,108. Hasil uji ini 

menyatakan bawa nilai sig lebih besar dari pada nilai alpha dengan arah 

koefisien negatif artinya variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap opini going concern. Sehingga H2 yang menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap opini going concern 

ditolak. 

Variabel pertumbuhan perusahaan (SG) memiliki nilai sig sebesar 

0,391 yang > 0,05 alpha dengan arah koefisien negatif -0,276. Hasil uji ini 
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menyatakan bawa nilai sig lebih besar dari pada nilai alpha dengan arah 

koefisien negatif artinya variabel pertumbuhan perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap opini going concern. Sehingga H3 yang menyatakan 

bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif terhadap opini going 

concern ditolak. 

Variabel Leverage (L) memiliki nilai sig sebesar 0,008 yang < 0,05 

alpha dengan arah koefisien positif 5,217. Hasil uji ini menyatakan bawa 

nilai sig lebih besar dari pada nilai alpha dengan arah koefisien positif 

artinya variabel leverage berpengaruh terhadap opini going concern. 

Sehingga H4 yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif 

terhadap opini going concern diterima. 

Secara keseluruhan hasli pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel 4.8.  

Tabel 4.9 

Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis 

Kode Hipotesis Hasil 

H1 
Kondisi Keuangan berpengaruh negatif terhadap 

penerimaan opini going concern 

Diterima 

H2 
Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap 

penerimaan opini going concern 

Ditolak 

H3 
Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh negatif 

terhadap penerimaan opini going concern 

Ditolak 

H4 
Leverage berpengaruh positif terhadap 

penerimaan opini going concern 

Diterima 
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D. Pembahasan Regresi Logistik 

1. Pengaruh kondisi keuangan terhadap penerimaan opini going concern 

Hasil pengujian dari variabel kondisi keuangan mendukung hipotesis 

pertama yaitu kondisi keuangan berpengaruh terhadap penerimaan opini 

going concern terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

2014-2017. Hasil pengujian menunjukkan koefisien negatif -1,922, arah 

negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai Z-Score maka akan 

semakin kecil kemungkinan untuk auditee memperoleh opini going 

concern. Nilai sig sebesar 0,001 yang < 0,05 alpha, berarti hasil 

menyatakan bahwa nilai sig lebih kecil dari pada nilai alpha dan arah 

koefisien negatif artinya variabel kondisi keuangan berpengaruh negatif 

terhadap opini going concern. 

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian  yang dilakukan 

Syarifah (2017) yang menyatakan semakin baik kondisi keuangan suatu 

perusahaan maka akan semakin kecil kemungkinan bagi auditor untuk 

memberikan opini audit going concern. Demikian juga penelitian 

Dewayanto (2011)  yang meyatakan bahwa perusahaan yang mengalami 

masalah keuangan secara terus-menerus yang akan menyebabkan 

rendahnya Z-Score suatu perusahaan maka akan berpeluang besar untuk 

menerima opini going concern. Kedua penenelitian tersebut juga didukung 

oleh penelitian Rahmawati dkk (2017), maka dapat disimpulkan bahwa 

semakin bagus kondisi keuangan maka semakin jauh dari penerimaan 

going concern dan begitupula sebaliknya semakin buruk kondisi keuangan 

maka akan berpotensi tinggi menerima opini going concern. 
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2. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penerimaan opini going concern 

Hasil pengujian dari variabel ukuran perusahaan tidak mendukung 

hipotesis kedua yaitu ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 

penerimaan opini going concern terhadap perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2014-2017. Variabel ukuran perusahaan 

diproksikan dengan natural logaritma total aset, penggunaan logaritma 

total aset dipandang dapat mewakili ukuran perusahaan karena dapat 

menggambarkan ukuran perusahaan baik kemampuan perusahaan dengan 

total aset yang dimiliki.  

Namun, pada tabel 4.7 variabel ukuran perusahaan (SIZE) memiliki 

nilai sig sebesar 0,645 yang > 0,05 alpha dengan arah koefisien negatif -

0,108. Hasil uji ini menyatakan bawa nilai sig lebih besar dari pada nilai 

alpha dengan arah koefisien negatif sehingga variabel ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap opini going concern. Hasil penelitian ini 

selaras hasilnya dengan penelitian Syarifah (2017) dan  Dewayanto (2011) 

serta Junaidi (2010) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap opini going concern. 

 Penolakan hipotesis ini terjadi dikarenakan ukuran perusahaan 

bukan patokan dalam pemberian opini audit going concern. Syarifah 

(2017) menyatakan bahwa kelangsungan hidup usaha selalu dihubungkan 

dengan kemampuan manajemen dalam mengelola perusahaan agar 

bertahan hidup. Oleh karena itu, meskipun sebuah perusahaan tergolong 

kedalam perusahaan kecil, namun jika perusahaan tersebut memiliki 
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manajemen dan kinerja yang bagus sehingga mampu bertahan dalam 

jangka panjang maka potensi mendapatkan opini audit going concern juga 

akan semakin kecil. Dewayanto (2011) menyatakan pertumbuhan aset 

tidak diikuti dengan kemampuan auditee dalam meningkatkan laba 

perusahaan, oleh karena itu meskipun ukuran perusahaan besar namun 

apabila perusahaan tersebut terkena finansial distress dan auditor ragu 

akan keberalangsungan perusahaan tersebut maka perusahaan tersebut 

akan tetap mendapat opini going concern tanpa memandang ukuran 

perusahaan.  

3. Pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap penerimaan opini going 

concern 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  pertumbuhan perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini going concern pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2014-2017. Uji 

hipotesis menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,391 (>0,05), sehingga 

hipotesis 3 ditolak. 

Hasil Penelitian selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Karyanti dan Pratolo (2009) dan Aprinia (2016) serta Setiawan (2015) 

yang tidak menemukan bukti bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh 

terhadap penerimaan opini going concern yang juga memproksikan 

pertumbuhan perusahaan dengan pertumbuhan penjualan.  

Rasio pertumbuhan penjualan merupakan rasio uang digunakan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mempertahankan 

kelangsungan usahanya yang diukur menggunakan banyaknya penjualan 
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yang dilakukan oleh perusahaan. Namun, menurunnya penjualan tidak 

akan memicu auditor untuk mengeluarkan opini going concern. Auditor 

akan mempertimbangkan pemberian opini audit going concern, tidak 

hanya karena penjualan yang menurun atau naik, karena penjualan yang 

naik pun tidak akan menjamin laba yang dihasilkan juga meningkat. 

Auditor akan lebih mempertimbangkan kemampaun perusahaan dalam 

menghasilkan laba dalam memberikan opini going concern.  

4. Pengaruh leverage terhadap penerimaan opini going concern 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  leverage berpengaruh 

positif terhadap penerimaan opini going concern pada perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2014-2017. Uji hipotesis menunjukkan 

nilai signifikansi sebesar 0,008 (< 0,05) dengan arah koefisien positif 

5,217, sehingga hipotesis 4 diterima. Berarti hasil penelitian ini tidak 

mendukung penelitian yang dilakukan Syarifah (2017), yang memprediksi 

bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap opini going concern. 

Hasil Penelitian ini  selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Ardika (2012) menemukan bahwa adanya pengaruh positif leverage 

terhadap penerimaan opini going concern. Hasil penelitian ini juga sama 

dengan penelitian Widyantari (2011) yang menemukan bahwa leverage 

berhubungan positif dengan pemberian opini audit going concern. 

Rasio leverage merupakan rasio yang diukur dengan 

membandingkan total kewajiban dengan total aset perusahaan, yang 

digunakan untuk melihat seberapa besar total aset dapat membiayai 
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kewajiban suatu perusahaan. Apabila total kewajiban lebih tinggi dari pada 

total aset maka auditor akan ragu akan keberlangsungan hidup perusahaan 

dikarenakan total aset yang dimiliki perusahaan tidak cukup untuk 

membiayai kewajiban perusahaan yang besar. Hasil dari penelitian ini 

memprediksi bahwa rasio  leverage menjadi salah satu faktor yang 

dipertimbangkan oleh auditor untuk memberikan opini going concern pada 

perusahaan, hal ini berarti bahwa rata-rata perusahaan memiliki rasio 

leverage tinggi yang tentunya akan mengancam kelangsungan hidup 

perusahaan dimasa yang akan datang. Rasio leverage yang tinggi akan 

menyebabkan perusahaan lebih memfokuskan penggunaan modalnya 

untuk membayar kewajiban daripada untuk mendanai operasi 

perusahaannya. Hal ini menyebabkan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba akan berkurang sehingga dapat mengancam 

kelangsungan hidup perusahaan. 

 

 

 

 

 

 


