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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Penelitian ini menggunakan sampel berupa perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015 sampai dengan 

2017. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diolah dengan 

menggunakan software SPSS (Statistical Product and Service Solution) 

dengan pemilihan sampelnya menggunakan metode purposive sampling. 

Dari penyeleksian sampel, diperoleh sebanyak 102 perusahaan manufaktur 

yang memenuhi kriteria sampel sesuai dengan yang telah disyaratkan. 

Berikut merupakan proses seleksi sampel yang disajikan dalam tabel 4.1. 

Tabel 4.1 

Proses Seleksi Data 

No Keterangan Jumlah 

1 
Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

dan mempublikasikan laporan keuangan dari tahun 2015-2017. 
447 

2 
Perusahaan tersebut menerbitkan laporan keuangan yang telah 

diaudit oleh auditor independen selama periode tahun 2015-2017. 
(42) 

3 
Menggunakan periode laporan keuangan mulai 1 Januari sampai 

dengan 31 Desember. 
(12) 

4 
Menggunakan mata uang Rupiah (Rp) sebagai mata uang 

pelaporan. 
(72) 

5 

Mengalami rugi setelah pajak sekurang-kurangnya dalam 1 

periode laporan keuangan selama periode pengamatan antara 

tahun 2015-2017. 

(207) 

6 Data yang dibutuhkan tersedia dengan lengkap. (12) 

Jumlah data yang dapat diolah 102 

 Sumber: Data diolah peneliti 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 

periode pengamatan 2015-2017 adalah sebanyak 447 perusahaan. Jumlah 

tersebut dikurangi 42 sesuai dengan jumlah perusahaan manufaktur yang 

tidak menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor 

independen selama periode tahun 2015-2017. Lalu dikurang lagi sebanyak 

12 sesuai dengan jumlah perusahaan yang menggunakan periode laporan 

keuangan selain 1 Januari sampai dengan 31 Desember. 

Menggunakan mata uang Rupiah (Rp) sebagai mata uang 

pelaporan merupakan syarat selanjutnya dan sebanyak 72 perusahaan tidak 

memenuhi syarat tersebut karena menggunakan dolar (USD) sebagai mata 

uang pelaporannya. Selain itu, untuk menunjukkan bahwa perusahaan 

sedang mengalami masalah keuangan, sampel dalam penelitian ini juga 

harus mengalami rugi setelah pajak minimal dalam 1 periode laporan 

keuangan selama periode pengamatan antara tahun 2015-2017. Dalam hal 

ini, jumlah populasi dikurangi lagi sebanyak 207 perusahaan manufaktur. 

Dan yang terakhir, 12 perusahaan tidak memenuhi kriteria keenam yaitu 

semua data yang dibutuhkan untuk penelitian ini harus tersedia secara 

lengkap agar semua data yang akan diuji terpenuhi. Sehingga diperoleh 

hasil akhir bahwa total perusahaan yang memenuhi kriteria sampel adalah 

sebanyak 102 perusahaan. 
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B. Hasil Penelitian 

1. Analisis Statistik Deskriptif  

Statistik deskriptif adalah teknik analisis yang membuat data 

menjadi sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami. Pada 

statistik deskriptif, informasi yang perlu disajikan ada dua macam, 

yaitu ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Hasil dari 

uji statistik deskriptif dapat dilihat pada Tabel 4.2 

Tabel 4.2 

 Uji Statistik Deskriptif  

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

AT 102 1,00 6,00 1,8922 1,05217 

AD 102 50,00 180,00 84,5196 17,40816 

PO 102 ,00 1,00 ,0392 ,19507 

PP 102 -,96 5,95 ,0556 ,67046 

Profit 102 -279,17 ,72 -2,7552 27,64036 

GC 102 ,00 1,00 ,0980 ,29884 

Valid N (listwise) 102         

Sumber: Output data SPSS 

Tabel 4.2 menunjukkan gambaran deskriptif dari penelitian ini. 

Berdasarkan data yang tertera, dapat diketahui bahwa ada 102 

perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Nilai minimum 

pada variabel audit tenure adalah 1 dan nilai maksimumnya adalah 6. 

Nilai rata-rata sebesar 1,8922 artinya rata-rata waktu perikatan antara 

perusahaan dengan KAP dalam sampel penelitian ini adalah selama 

1,8922 tahun dengan standar deviasinya sebesar 1,05217.  

Sementara itu untuk variabel audit delay nilai minimumnya adalah 

50 dan nilai maksimumnya 180. Artinya, lama waktu tercepat auditor 

menyelesaikan audit dari keseluruhan sampel dalam penelitian ini 
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adalah selama 50 hari, dan yang terlama adalah selama 180 hari. 

Sementara itu nilai rata-rata audit delay seluruh sampel adalah sebesar 

84,5196, artinya rata-rata waktu penyelesaian audit keseluruhan 

sampel adalah selama kurang lebih 85 hari. 

Variabel prior opinion karena merupakan variabel yang bersifat 

dikotomi antara 0 dan 1, maka nilai minimumnya adalah sebesar 0 dan 

nilai maksimumnya adalah 1. Nilai ini menggambarkan kemungkinan 

dalam variabel prior opinion bahwa pilihannya hanya antara 0 untuk 

“tidak” atau 1 untuk pilihan “ya”. Nilai rata-ratanya adalah 0,0392 

dengan nilai standar deviasi sebesar 0,19507.  

Variabel pertumbuhan perusahaan memiliki nilai minimum -0,96 

dan nilai maksimum 5,95. Angka ini berarti bahwa terdapat perusahaan 

yang tidak mengalami pertumbuhan dan ada pula perusahaan yang 

mengalami pertumbuhan dengan sangat baik. Nilai rata-rata 0,0556 

artinya secara keseluruhan, rata-rata sampel mengalami pertumbuhan 

sebesar angka tersebut. 

Variabel profitabilitas menunjukkan seberapa besar perusahaan 

mampu menghasilkan keuntungan dari hasil operasinya. Variabel yang 

diukur dengan cara membagikan nilai laba bersih setelah pajak per 

total aset ini memiliki nilai minimum -279,17 yang artinya terdapat 

perusahaan yang sangat tidak mampu menghasilkan profit dalam 

operasinya. Dan nilai maksimum 0,72 artinya terdapat perusahaan 

yang mampu meraih keuntungan sebesar 0,72 dari tiap aset yang 
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dimilikinya. Rata-rata variabel profitabilitas adalah sebesar -2,7552 

dengan standar deviasi sebesar 27,64036. 

Deskripsi statistik yang terakhir adalah untuk variabel going 

concern yang juga merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. 

Sama seperti variabel prior opinion, variabel ini juga merupakan 

variabel dikotomi yang memiliki nilai minimum 0 dan nilai maksimum 

1. Nilai tersebut sejalan dengan kategori variabel yaitu pilihan antara 

ya dan tidak mengenai apakah perusahaan mendapat predikat going 

concern atau non going concern dari auditor.  

2. Analisis Regresi Logistik 

Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan 

tahapan sebagai berikut : 

a. Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai antara -

2LL awal dengan nilai -2LL akhir. Hasil uji dapat dilihat pada 

tabel 4.3 berikut: 

Tabel 4.3 

Overall Model Fit 

Iteration -2 Log Likelihood 

Awal (Block number = 0) 65,434 

Akhir (Block Number = 1) 31,648 

     Sumber: Output data SPSS 

Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah model fit 

dengan data baik sebelum maupun sesudah dilakukan penambahan 



60 
 

 
 

variabel independen ke dalam model. Nilai -2LL Block Number = 

0 sebesar 65,434 lebih besar dari nilai -2LL Block Number = 1 

sebesar 31,648 menunjukan bahwa model regresi sudah baik atau 

dengan kata lain model yang dihipotesiskan fit dengan data. 

b. Menilai Kelayakan Model Regresi 

Kelayakan model regresi dapat dilihat dari nilai uji Hosmer and 

Lemeshow Test. Berikut adalah hasil dari uji kelayakan model 

regresi yang ditunjukkan dalam tabel 4.4 

Tabel 4.4 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 3,727 8 ,100 

  Sumber: Output data SPSS 

Dalam Hosmer and Lemeshow Test, data dikatakan fit atau 

layak untuk menjelaskan variabel penelitian apabila nilai 

signifikansinya lebih besar dari nilai =5% (0,05). Nilai uji 

Hosmer dan Lemeshow dalam tabel 4.4 menunjukkan nilai 

signifikansi sebesar 0,100 lebih besar dari 0,05, artinya tidak ada 

perbedaan antara model dengan data atau bisa dikatakan model 

dapat digunakan untuk memprediksi nlai data.  

c. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar variabilitas variabel dependen dapat dijelaskan oleh 
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variabilitas variabel-variabel independen. Dalam hal ini, angka 

yang dilihat untuk menilai koefesien determinasi pada model 

regresi logistik adalah nilai pada kolom Nagelkerke R Square.  

Tabel 4.5 

Uji Koefisien Determinasi 

Step 
-2 Log 

likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 31,648
a ,282 ,595 

Sumber: Output data SPSS 

Berdasarkan tabel 4.5, dapat dilihat bahwa nilai Nagelkerke R 

Square sebesar 0,595. Artinya, variabel independen dalam 

penelitian ini yaitu variabel audit tenure, audit delay, prior opinion, 

pertumbuhan perusahaan dan profitabilitas mampu menjelaskan 

variabel dependen yaitu opini audit going concern sebesar 59,5%. 

Sementara itu 40,5% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar 

penelitian ini. 

d. Matriks Klasifikasi 

Matriks klasifkasi menunjukan kekuatan predikasi dari model 

regresi untuk memprediksi penerimaan opini audit going concern 

pada perusahaan. Nilainya dapat dilihat pada kolom Percentage 

Correct. 
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Tabel 4.6 

Matriks Klasifikasi 

 Observed Predicted 

    
GC 

Percentage 

Correct 

    ,00 1,00 ,00 

Ste

p 1 

GC Non Going 

concern 
92 0 100,0 

    Going concern 4 6 60,0 

  Overall Percentage     96,1 

Sumber: Output data SPSS 

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa menurut prediksi, terdapat 6 

perusahaan  yang menerima opini audit going concern dari total 10 

perusahaan yang seharusnya menerima opini audit going concern. 

Jadi dapat dikatakan bahwa kekuatan prediksi dari model regresi 

adalah sebesar 6/10 atau sama dengan 60%.  

Di sisi lain, perusahaan yang diprediksi menerima opini audit 

non going concern adalah sebanyak 92 perusahaan dari total 92 

perusahaan yang seharusnya menerima opini audit non going 

concern. Jadi dapat dikatakan bahwa kekuatan prediksi dari model 

regresi untuk opini audit non going concern berada pada nilai 

sempurna yaitu 92/92 atau sama dengan 100%. Secara 

keseluruhan, persentase kekuatan prediksi model regresi adalah 

sebesar 96,1%. 
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e. Hasil Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah untuk menguji 

pengaruh audit tenure, audit delay, prior opinion, pertumbuhan 

perusahaan dan profitabilitas terhadap penerimaan opini audit 

going concern. Hipotesis diuji dengan menggunakan regresi 

logistik. Hasil uji regresi logistik dapat dilihat pada tabel 4.7 

berikut. 

 Tabel 4.7 

Hasil Uji Hipotesis 

  Sumber: Output data SPSS 

Berdasarkan pengujian persamaan regresi logistik, diperoleh 

model regresi sebagai berikut: 

GC=-6,437-0,446AT+0,043AD+26,466PO-4,652PP+0,018Profit+ε 

1) Pengujian Hipotesis Pertama 

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa variabel audit tenure 

memiliki koefisien regresi sebesar -0,446 dan nilai sig 0,452. 

Meski arah hasil uji koefisien regresi sesuai dengan hipotesis, 

namun nilai sig yang lebih besar dari alpha 0,05 (5%) membuat 

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

EXP(B) 

  Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower Upper 

Step 
1(a) 

AT 
-,446 ,594 ,564 1 ,452 ,640 ,200 2,049 

  AD ,043 ,020 4,485 1 ,034 1,044 1,003 1,086 

  PO 
26,466 13982,508 ,000 1 ,998 

31188771
0953,245 

,000 . 

  PP -4,652 1,717 7,341 1 ,007 ,010 ,000 ,276 

  Profit ,018 ,069 ,067 1 ,795 1,018 ,890 1,164 

  Constant -6,437 2,056 9,804 1 ,002 ,002     
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H1 tidak dapat diterima, atau dengan kata lain H1 ditolak. 

Artinya, tidak ada pengaruh antara lamanya waktu perikatan 

KAP dengan auditee terhadap pemberian opini audit going 

concern.  

2) Pengujian Hipotesis Kedua 

Hipotesis kedua berdasarkan tabel mendapatkan nilai sig 

sebesar 0,034 dan koefisien regresi sebesar 0,043. Nilai sig 

0,034 lebih kecil dari nilai alpha 0,05 menunjukkan bahwa 

hipotesis kedua dapat didukung, atau dengan kata lain H2 

diterima. Artinya, audit delay secara signifikan berpengaruh 

terhadap penerimaan opini audit going concern dengan arah 

pengaruh positif sesuai dengan hipotesis serta nilai koefisien 

regresi.  

3) Pengujian Hipotesis Ketiga 

Prior opinion adalah hipotesis ketiga dalam penelitian ini. 

Berdasarkan hasil uji, didapatkan bukti secara empiris bahwa 

prior opinion tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini 

audit going concern. Meskipun hasil nilai koefisien regresinya 

sesuai dengan arah hipotesis, namun nilai sig nya yang sebesar 

0,998 sangat jauh di atas nilai alpha 0,05 sehingga H3 ditolak. 

4) Pengujian Hipotesis Keempat 

Hipotesis keempat menguji pengaruh pertumbuhan 

perusahaan terhadap penerimaan opini audit going concern. 
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Dari hasil uji, didapatkan nilai sig sebesar 0,007 yang lebih 

kecil dari nilai alpha 0,05, serta arah koefisien regresi negatif 

dengan nilai -4,652 yang sesuai dengan arah hipotesis. 

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis keempat berhasil disukung (H4  diterima). Sesuai 

hipotesis, hasil uji telah membuktikan bahwa kemungkinan 

perusahaan mendapat predikat going concern akan semakin 

kecil seiring dengan semakin baik pertumbuhan perusahaan.  

5) Pengujian Hipotesis Kelima 

Hasil uji hipotesis menunjukkan nilai sig sebesar 0,795 dan 

nilai koefisien regresi sebesar 0,018. Arah hasil koefisien 

regresi 0,018 tidak sesuai dengan arah hipotesis yaitu 

berpengaruh negatif, dan nilai sig dari hasil uji juga melebihi 

besaran nilai alpha 0,05 membuat hipotesis kelima tidak dapat 

diterima. Artinya, tidak terbukti adanya pengaruh profitabilitas 

terhadap penerimaan opini audit going concern, sehingga H5 

ditolak. 
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Tabel 4.8 

Ringkasan Hasil Uji Hipotesis 

 

  Sumber : Data diolah peneliti 

C. Pembahasan (Interpretasi) 

1. Pengaruh Audit Tenure terhadap Penerimaan Opini Audit Going 

Concern 

Audit tenure merupakan lama tahun perikatan antara sebuah 

perusahaan dengan KAP (Dewayanto, 2011). Pengukurannya adalah 

dengan menghitung jumlah tahun selama perikatan terjadi antara KAP 

dengan perusahaan yang diauditnya. Dari hasil uji, dapat disimpulkan 

bahwa audit tenure tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit 

going concern auditee. Artinya, lamanya waktu perikatan yang terjadi 

antara KAP dengan suatu perusahaan tidak akan memengaruhi kinerja 

auditor dalam melaksanakan tugasnya. Penelitian ini memberikan 

bukti empiris bahwa kekhawatiran mengenai adanya kedekatan yang 

dapat menurunkan independensi auditor karena waktu perikatan yang 

berlangsung lama antara KAP dengan perusahaan tidak terbukti. 

No Hipotesis 
Keterangan 

Hasil 

1 
Audit tenure berpengaruh negatif terhadap 

penerimaan opini audit going concern. 

Hipotesis 

ditolak 

2 
Audit delay berpengaruh positif terhadap 

penerimaan opini audit going concern. 

Hipotesis 

diterima 

3 
Prior opinion berpengaruh positif terhadap 

penerimaan opini audit going concern. 

Hipotesis 

ditolak 

4 
Pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif 

terhadap penerimaan opini audit going concern. 

Hipotesis 

diterima 

5 
Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap 

penerimaan opini audit going concern. 

Hipotesis 

ditolak 
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Lamanya waktu perikatan yang terjalin antara auditor dengan suatu 

perusahaan tidak akan menurunkan kewaspadaan dan sikap skeptis 

auditor dalam pengumpulan bukti audit, tetapi sebaliknya malah 

membuat auditor memiliki pemahaman lebih baik mengenai kondisi 

perusahaan sehingga mempermudah auditor mendeteksi masalah yang 

berhubungan dengan kelangsungan hidup perusahaan. Selain itu, 

adanya batas waktu perikatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 

No. 20 Tahun 2015 juga semakin menjaga sikap independen auditor. 

Auditor di Indonesia dapat tetap merasa tenang menjaga sikap 

independennya tanpa perlu merasa takut kehilangan imbalan atau 

kliennya. Hal ini karena adanya dukungan dari peraturan pemerintah 

yang memang membatasi waktu perikatan antara KAP dengan auditee, 

sehingga lamanya waktu perikatan memang tidak akan memengaruhi 

pendapat auditor. 

Perikatan yang lama tidak akan menurunkan independensi auditor. 

Sekalipun peluang melakukan kecurangan selalu ada, namun auditor 

tetap harus bekerja sesuai dengan etika profesinya. Lamanya sebuah 

KAP dalam melakukan audit pada suatu perusahaan tidak menjadi hal 

yang memengaruhi pemberian opini audit going concern karena 

seorang auditor dituntut untuk memiliki etika kerja dalam profesi yang 

mengharuskannya untuk selalu bersikap professional. 

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Krissindiastuti dan 

Rasmini (2016) serta Syahputra dan Yahya (2017), namun mendukung 
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penelitian Fahmi (2015), Mariani (2015), Solikhah (2016), serta Putri 

dan Fettry (2017). Selama apapun masa perikatan tugas audit, 

independensi auditor dalam bekerja tidak semata-mata akan mudah 

terpengaruh. Sehingga tidak akan ada pula pengaruhnya terhadap 

pemberian opini audit going concern oleh auditor. 

2. Pengaruh Audit Delay terhadap Penerimaan Opini Audit Going 

Concern 

Berdasarkan hasil uji, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa 

terdapat pengaruh positif antara audit delay terhadap penerimaan opini 

audit going concern auditee berhasil didukung (diterima). Dengan nilai 

sig sebesar 0,034, maka secara empiris telah didapatkan bukti bahwa 

audit delay berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going 

concern. Selain itu, hasil koefisien regresi sebesar 0,043 juga sesuai 

dengan arah hipotesis yang menyatakan audit delay berpengaruh 

positif terhadap penerimaan opini audit going concern.  

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Azhar A, Hardi dan Satriawan (2014), Ibrahim dan 

Rahardja (2014) serta Putri dan Fettry (2017). Menurut Ibrahim dan 

Rahardja (2014), lamanya seorang auditor menyelesaikan suatu audit 

tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. 

Meski arah hasil dari uji yang dilakukan tersebut adalah positif sesuai 

dengan hipotesis, namun berdasarkan nilai sig penelitian Ibrahim dan 
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Rahardja (2014) tetap memberikan hasil bahwa audit delay tidak 

berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern.  

Sebaliknya, penelitian ini mendukung hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Januarti dan Fitrianasari (2008). Dalam penelitiannya, 

Januarti dan Fitrianasari (2008) menemukan bahwa audit delay 

berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit going concern. 

Terdapat hubungan yang signifikan antara audit delay dengan 

kemungkinan auditee akan menerimaan opini audit going concern 

pada laporan keuangan perusahaannya.  

Audit delay memengaruhi secara positif penerimaan opini audit 

going concern auditee. Lamanya waktu yang diperlukan oleh auditor 

untuk menyelesaikan tugas auditnya bisa saja disebabkan oleh adanya 

masalah pada laporan keuangan auditee. Tugas audit merupakan tugas 

yang membutuhkan kecermatan dan ketelitian. Auditor harus lebih 

berhati-hati dan banyak melakukan pengujian sebelum pada akhirnya 

memberikan opini audit. Dalam poin pertama dan ketiga standar 

pekerjaan lapangan audit, dikatakan bahwa dibutuhkan perencanaan 

yang matang serta alat-alat bukti yang cukup untuk melaksanakan 

audit. Kemungkinan suatu perusahaan untuk mendapatkan opini audit 

going concern semakin besar apabila waktu yang digunakan auditor 

dalam menyelesaikan laporan auditnya lama.  

Laporan auditor yang dikeluarkan terlambat juga mengindikasikan 

adanya masalah going concern pada perusahaan. Auditor membutuhkan 
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waktu yang lama untuk melakukan pengujian dan mengumpulkan 

bukti-bukti yang digunakan untuk mendukung pendapatnya terutama 

jika perusahaan terdeteksi bermasalah. Selain itu, alasan lainnya 

mungkin karena pihak manajemen perusahaan berusaha melakukan 

negosiasi panjang bersama auditor terkait kelangsungan hidup 

usahanya. Pada intinya, semakin bermasalah suatu perusahaan, 

biasanya akan semakin lama waktu audit delay nya. Semakin lama 

waktu audit delay, maka semakin besar pula kemungkinan bahwa 

perusahaan tersebut akan menerima opini audit going concern dari 

auditor. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Astuti dan 

Darsono (2012) serta penelitian Mariani (2015).  

3. Pengaruh Prior Opinion terhadap Penerimaan Opini Audit Going 

Concern 

Opini yang diterima perusahaan pada laporan audit tahun 

sebelumnya atau satu tahun sebelum penelitian dilakukan merupakan 

pengertian dari prior opinion. Berdasarkan hasil uji hipotesis, 

didapatkan hasil nilai sig sebesar 0,998 yang jauh lebih besar 

dibanding nilai alpha 0,05. Oleh karena itu, hipotesis ketiga yang 

menyatakan bahwa prior opinion berpengaruh posistif terhadap 

penerimaan opini audit going concern tidak dapat didukung. Nilai 

koefisien regresi sebesar 26,466 berarti meski hipotesis tidak diterima, 

namun arah hasil uji dengan arah hipotesis telah sama yaitu sama-sama 

berarah posistif. 
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Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Fahmi (2015), 

Solikhah (2016) serta Hati dan Rosini (2017) yang menyimpulkan 

adanya pengaruh positif prior opinion terhadap penerimaan opini audit 

going concern. Namun sebaliknya, Krissindiastuti dan Rasmini (2016) 

memiliki hasil yang sama yaitu opini audit going concern tidak 

dipengaruhi oleh prior opinion.  

Auditor memiliki banyak pertimbangan sebelum memberi label 

going concern pada perusahaan, dan opini audit tahun sebelumnya 

belum tentu menjadi salah satunya. Tidak hanya sekedar opini apa 

yang didapatkan perusahaan pada audit tahun lalu, pertimbangan 

auditor justru lebih karena efek yang disebabkan oleh pemberian opini 

audit going concern tersebut apabila perusahaan memang 

mendapatkannya pada audit tahun sebelumnya. Efek tersebut misalnya 

harga saham yang menurun, hilangnya kepercayaan publik akan 

kelangsungan usaha perusahaan, hingga kesulitan manajemen untuk 

mendapatkan pinjaman modal. Hal ini akan membuat perusahaan 

semakin terpuruk hingga menjadi sulit untuk bangkit kembali. Oleh 

karena itu, manajemen harus segera menyusun rencana perbaikan dan 

menjalankannya dengan efektif apabila ingin terhindar dari pemberian 

opini yang sama dari auditor pada audit tahun berikutnya. 

Penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Putra, Anwar dan 

Nur (2016) karena sama-sama menemukan hasil bahwa opini audit 

going concern tidak dipengaruhi oleh prior opinion perusahaan. 
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Menurut Putra, Anwar dan Nur (2016), pemberian kembali opini audit 

going concern tidak hanya didasarkan pada prior opinion perusahaan, 

namun didasarkan pada banyak hal lain, salah satunya efek yang 

disebabkan oleh penerbitan opini audit going concern pada tahun 

sebelumnya. 

Menerima kualifikasi going concern pada audit tahun sebelumnya 

mungkin akan membuat auditor memberi perhatian lebih terhadap 

audit kliennya. Namun bagi auditor, opini audit going concern yang 

didapatkan tahun sebelumnya tidak semata-mata dapat menjadi dasar 

atas pemberian opini yang sama pada audit tahun berikutnya. Auditor 

tentu melakukan banyak pertimbangan sebelum memberikan opini, 

dan hal ini juga sesuai dengan kesimpulan yang diungkapkan 

Syahputra dan Yahya (2017) pada penelitiannya yang menyatakan 

bahwa tidak ada jaminan perusahaan akan menerima suatu opini audit 

hanya berdasarkan pada opini apa yang diterima pada audit tahun 

sebelumnya.  

4. Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan terhadap Penerimaan Opini 

Audit Going Concern 

Pertumbuhan perusahaan adalah meningkatnya pendapatan 

perusahaan yang disebabkan oleh aktivitas operasional perusahaan. 

Revenue atau hasil usaha yang semakin meningkat dari periode ke 

periode dapat menjadi indikasi bahwa perusahaan mengalami 

pertumbuhan (Nursasi dan Maria, 2015). Dalam penelitian ini, 
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pertumbuhan perusahaan merupakan variabel keempat yang 

dihipotesiskan berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit 

going concern. Sesuai hasil uji, dengan nilai sig sebesar 0,007 yang 

artinya di bawah nilai alpha 0,05 serta nilai koefisien regresi -4,652, 

maka hipotesis keempat dalam penelitian ini dapat didukung 

(diterima). 

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Mustika (2017) 

yang menemukan bahwa pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap penerimaan opini audit going concern. Menurutnya, hanya 

karena mempunyai pertumbuhan penjualan yang negatif tidak akan 

langsung membuat auditor mengeluarkan opini audit going concern. 

Namun hasil penelitian ini mendukung penelitian Nursasi dan Maria 

(2015) yang menemukan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh 

negatif terhadap penerimaan opini audit going concern.  

Menurut hasil penelitian Nursasi dan Maria (2015), dengan 

menggunakan pengukur yang sama pada variabel pertumbuhan 

perusahaan, didapatkan hasil bahwa pertumbuhan perusahaan 

berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern dengan 

nilai koefisien regresi yang bernilai negatif. Koefisien yang negatif 

tersebut menunjukkan bahwa perusahaan semakin kecil 

kemungkinannya mendapatkan opini audit going concern seiring 

dengan tingkat pertumbuhan perusahaan yang semakin meningkat. 

Peningkatan penjualan menunjukkan bahwa perusahaan akan terus 
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dapat menjalankan bisnisnya sehingga juga akan semakin memperkecil 

kemungkinan perusahaan mendapatkan opini audit going concern dari 

auditor. 

Penjualan yang bernilai positif dan terus bertambah akan membuat 

nilai perusahaan juga terus bertumbuh. Apabila tingkat penjualan baik, 

maka dapat diasumsikan bahwa perusahaan memiliki kondisi 

keuangan yang baik pula. Kondisi keuangan yang baik akan membuat 

perusahaan mampu untuk terus mempertahankan kelangsungan hidup 

usahanya sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan mengenai going 

concern perusahaan. Oleh karena itu, pertumbuhan perusahaan yang 

baik akan membuat auditor tidak perlu ragu mengenai keberlanjutan 

usaha auditee, sehingga tidak akan memberikan label going concern 

pada perusahaan yang diauditnya. Selain penelitian Nursasi dan Maria 

(2015), hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Ginting dan 

Suryana (2014) serta Krissindiastuti dan Rasmini (2016) 

5. Pengaruh Profitabilitas terhadap Penerimaan Opini Audit Going 

Concern 

Perusahaan mengukur kemampuannya dalam memperoleh laba dan 

mengukur tingkat efisiensi usaha biasanya menggunakan rasio 

profitabilitas (Lie, Wardani dan Pikir 2016). Rasio profitabilitas dalam 

penelitian ini diukur dengan menggunakan return on assets (ROA) 

yaitu membagikan nilai laba bersih setelah pajak dengan total aset 

yang dimiliki perusahaan. Dalam penelitian ini, hipotesis kelima 
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sekaligus yang terakhir merumuskan pengaruh negatif profitabilitas 

terhadap penerimaan opini audit going concern. Berdasarkan uji 

hipotesis, ternyata didapatkan hasil bahwa profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. Nilai 

koefisien regresi sebesar 0,018 tidak searah dengan arah hipotesis, dan 

nilai sig sebesar 0,795 lebih besar dari nilai alpha 0,05 membuat 

hipotesis kelima tidak berhasil didukung. Artinya, tidak terdapat 

pengaruh antara profitabilitas perusahaan dengan penerimaan opini 

audit going concern auditee.  

 Hasil  penelitian ini mendukung hasil penelitian Azhar A, Hardi 

dan Satriawan (2014) yang juga menemukan tidak adanya pengaruh 

profitabilitas terhadap penerimaan opini audit going concern. Ada 

banyak sekali pertimbangan auditor sebelum memberi label going 

concern pada perusahaan yang diauditnya, auditor akan lebih 

memperhatikan kondisi perekonomian secara keseluruhan pada saat itu 

ketimbang hanya berfokus pada rasio keuangan perusahaan saja. Meski 

mengalami peningkatan pada laba, perusahaan mungkin tetap akan 

mendapatkan predikat going concern karena financial leverage yang 

ditanggung perusahaan tinggi.  

Selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Pasaribu 

(2015). Dalam penelitiannya, sampel yang digunakan adalah 

perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) yang termuat di Indonesia Capital Market 
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Directory (ICMD) periode 2011-2013. Hasil yang ditemukan dalam 

penelitian tersebut adalah bukti secara empiris bahwa profitabilitas 

tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern.  

Lie, Wardani dan Pikir (2016) dalam penelitiannya juga 

menemukan hasil yang sama bahwa profitabilitas tidak berpengaruh 

terhadap pemberian opini audit going concern oleh auditor. Dalam 

melaksanakan tugas auditnya, auditor tentu melakukan banyak 

pengujian dan pertimbangan sebelum dapat memberikan opini sebagai 

hasil akhir dari keseluruhan proses audit. Dalam hal ini, tinggi atau 

rendahnya tingkat profitabilitas tidak terbukti memberikan pengaruh 

terhadap pemberian opini audit going concern oleh auditor.  

Berdasarkan hasil yang didapatkan, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa kemampuan perusahaan untuk meraih laba dalam kegiatan 

operasioanlnya tidak memberikan jaminan bahwa perusahaan akan 

selalu terhindar dari menerima opini audit going concern. Meskipun 

memiliki profitabilitas tinggi, hal tersebut tidak menjamin bahwa 

auditee tidak memiliki permasalahan-permasalahan lain dalam 

usahanya. Mungkin saja suatu perusahaan memiliki rasio profitabilitas 

positif, namun seiring dengan hal tersebut juga menanggung beban 

utang yang lebih tinggi, sehingga meskipun menghasilkan banyak 

keuntungan, perusahaan tetap tidak mampu untuk mempertahankan 

going concern usahanya. Oleh karena itu, profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern auditee. 


