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ABSTRACT 

This study aims to analyze the influence of audit tenure, audit delay, prior 

opinion, corporate growth and profitability toward acceptance of going concern 

audit opinion. The object in this study was manufacturing companies listed in 

Indonesia Stock Exchange in 2015-2017. The method used in selecting the sample 

is purposive sampling. Therefore, the sample obtained consists of 34 companies 

as well as 102 data for being observed for three years period of research. 

The statistical analysis technique which is applied is logistic regression. 

The results suggest that the variable audit tenure, prior opinion and profitability 

has no effect on the acceptance of going concern audit opinion. Instead, the 

variable audit delay and corporate growth have an effect on the acceptance of 

going concern audit opinion. 

 

Keyword: Audit tenure, audit delay, prior opinion, corporate growth, profitability, 

going concern. 

 

I. PENDAHULUAN 

Opini audit adalah pendapat auditor mengenai laporan keuangan atau 

kinerja sebuah perusahaan yang dihasilkan dari proses yang benar dan penuh 

kehati-hatian. Menurut Azhar A, Hardi dan Satriawan (2014), terdapat 

beberapa tahapan audit yang harus dilakukan sebelum pada akhirnya auditor 
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dapat memberikan opini audit. Opini tersebut dapat berbeda sesuai dengan 

hasil audit dan pertimbangan-pertimbangan auditor. Terdapat lima jenis opini 

audit menurut Mulyadi (2002), yaitu wajar tanpa pengecualian (unqualified 

opinion), wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas (unqualified 

opinion with explanatory language), wajar dengan pengecualian (qualified 

opinion), tidak wajar (adverse opinion), dan tidak memberikan pendapat 

(disclaimer of opinion). Selain kelima opini tersebut, auditor dalam laporan 

auditnya juga harus memberikan pernyataan secara eksplisit mengenai 

kemungkinan mampu atau tidaknya perusahaan untuk melajutkan usahanya 

minimal dalam satu tahun berikutnya, yaitu dengan memberikan opini audit 

going concern atau opini audit non going concern.   

Opini audit going concern adalah opini yang menyatakan bahwa terdapat 

keraguan mengenai keberlanjutan usaha suatu perusahaan yang artinya 

kelangsungan hidup perusahaan diprediksi sudah tidak lama lagi, sedangkan 

opini audit non going concern berarti sebaliknya bahwa perusahaan diprediksi 

masih akan mampu melanjutkan usahanya untuk tahun-tahun berikutnya. 

Besarnya dampak yang dihasilkan oleh sebuah opini audit, menunjukkan 

bahwa auditor memiliki peran penting dalam hubungan antara manajemen 

perusahaan dengan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya. Hubungan 

ini dapat dijelaskan dengan merunut melalui teori agensi. Teori agensi 

menjelaskan bahwa dalam suatu hubungan usaha, terdapat dua pihak yang 

saling terkait satu sama lain yaitu agent sebagai pengelola dan principal 

sebagai pemilik perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). Agent sebagai 
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pengelola dipercaya oleh principal untuk menjalankan roda usaha dan harus 

menyampaikan laporan keuangan perusahaan sebagai bentuk 

pertanggungjawabannya kepada principal. Teori agensi juga menjelaskan 

bahwa agent sebagai individu mungkin memiliki self interest nya sendiri, 

sehingga tidak ada jaminan bahwa laporan keuangan yang disampaikan oleh 

agent benar-benar telah menggambarkan keadaan perusahaan sesungguhnya. 

Di sinilah peran auditor dibutuhkan. Sebagai pihak yang independen dan 

dipercaya, auditor harus mampu memenuhi fungsinya menjadi penghubung 

dan penjamin kebenaran laporan keuangan yang disampaikan oleh agent 

kepada principal. 

Dengan teori dan praktik akuntansi yang semakin berkembang saat ini, 

auditor memiliki beberapa landasan atau dasar dalam menentukan opini audit, 

terutama dalam menentukan salah satu dari kelima opini audit. Namun, dalam 

hal menentukan apakah sebuah perusahaan seharusnya menerima opini audit 

going concern atau non going concern, hingga saat ini masih belum terdapat 

landasan/dasar yang benar-benar memadai bagi auditor. Menurut Dewayanto 

(2011), memberikan opini audit going concern bukanlah pekerjaan yang 

mudah bagi auditor, karena hal tersebut juga berkaitan dan akan berdampak 

pada reputasi auditor. Menerima opini audit going concern merupakan berita 

buruk bagi perusahaan dan auditor selaku pihak yang memberikan opini 

tersebut wajib menjelaskan hal-hal apa saja yang menjadi penyebab 

perusahaan yang diauditnya mendapatkan opini tersebut (Syahputra dan 

Yahya, 2017). 
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Laporan audit adalah alat komunikasi paling signifikan yang dapat 

digunakan oleh auditor untuk menginformasikan kepada orang luar tentang 

audit mereka (Habib, 2013). Auditor harus selalu bekerja dengan jujur dan 

menaati kode etik serta aturan-aturan sesuai dengan yang telah jelas 

ditegaskan oleh Allah dalam Qur’an surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 yang 

berbunyi: 

ش ََُهرَي    رَي َاهرَ ةَّ ٍَ لاََْثَي   َ لايَُعاي  َْ ماي  ََ َْ رَي َاراَهش ََُهرَي  ةَّ ٍَ لاََْثَي   َ لاي  َْ ماي َُعا َْ َْ 

Kedua ayat ini menjelaskan mengenai balasan atas setiap perbuatan 

manusia selama di dunia. Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat 

dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya, dan barangsiapa yang 

mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah pun, niscaya dia akan melihat 

(balasan) nya pula (QS. Al-Zalzalah: 7-8). Allah menegaskan bahwa setiap 

amal baik atau buruk sekecil apapun yang kita lakukan, pasti akan diberi 

balasan. Pekerjaan apapun yang kita jalani, tentu harus dikerjakan dengan niat 

yang baik dan diselesaikan juga dengan baik dan benar. Profesi sebagai 

auditor misalnya, wewenang auditor untuk menilai kebenaran laporan 

keuangan auditee dan memberikan opini atas apa yang diperiksanya, 

seharusnya dijadikan sebagai jalan untuk lebih banyak berbuat baik dan 

beribadah kepada Allah dengan cara memberikan opini audit yang benar-

benar menggambarkan keadaan sesungguhnya perusahaan. 

Masalah going concern adalah masalah yang kompleks. Menurut 

Praptitorini dan Januarti (2011), selama sebuah perusahaan masih ada dan 

menjalankan bisnisnya, maka keraguan terkait going concern perusahaan 
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akan terus ada sehingga faktor-faktor untuk menentukan apakah suatu 

perusahaan seharusnya menerima atau tidak menerima opini audit going 

concern dari auditor perlu untuk diteliti. Selain itu, karena keadaan ekonomi 

akan selalu fluktuatif, maka tingkat kekonsistenan dari berbagai faktor 

tersebut harus selalu diukur. Tujuannya adalah agar status going concern 

tetap dapat diprediksi dalam keadaan apapun. Penelitian tentang faktor-faktor 

apa saja yang berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern 

pada perusahaan manufaktur telah banyak dilakukan sebelumnya, namun 

hasil yang didapat masih belum benar-benar konsisten pada masing-masing 

faktor yang diteliti. 

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat mendapatkan hasil lebih baik 

dengan melakukan beberapa perbaikan dan perubahan dengan tujuan 

mendapatkan hasil penelitian yang memiliki dasar yang kuat, dan tidak akan 

semakin menambah inkonsistensi dari hasil-hasil penelitian sebelumnya. 

Perbaikan tersebut pertama dilihat dari sisi variabel independen yang akan 

diteliti pengaruhnya terhadap variabel dependen. Sesuai dengan saran-saran 

dari penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini penulis tidak hanya memilih 

data audit sebagai variabel independen, namun penelitian ini 

mengkombinasikan dua jenis data yaitu data audit (audit tenure, audit delay, 

dan prior opinion) dengan data keuangan sekaligus untuk diamati 

(pertumbuhan perusahaan dan profitabilitas perusahaan). Selain itu, penelitian 

ini juga menggunakan tahun pengamatan terbaru yaitu tahun 2015-2017 

dengan harapan dapat mencerminkan kondisi terbaru dari objek penelitian. 
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II. Landasan Teori dan Penurunan Hipotesis 

A. Teori Agensi 

Teori agensi adalah teori yang menjelaskan hubungan antara 

pengelola dan pemilik suatu perusahaan atau yang dapat disebut sebagai 

agent dan principal (Jensen dan Meckling, 1976). Menurut teori agensi, 

agent memiliki potensi melakukan kecurangan (moral hazard) karena 

adanya kepentingan pribadi (self interest) yang mungkin berbeda dengan 

tujuan principal. Kepentingan pribadi tersebut menyebabkan agent tidak 

selalu bertindak sesuai dengan keinginan principal (Fitriany, Utama, 

Martani dan Rosietta, 2015). Selain karena adanya kepentingan pribadi, 

posisinya sebagai pengelola juga membuat agent dianggap memiliki lebih 

banyak informasi tentang perusahaan dibanding principal yang terkadang 

tidak sepenuhnya terlibat dalam pengelolaan perusahaan. Oleh karena itu, 

agent berkewajiban memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan 

yang sebenarnya kepada principal melalui pengungkapan informasi seperti 

laporan keuangan (Dewayanto, 2011).  

Keadaan bahwa agent tidak memberikan informasi yang sebenarnya 

kepada principal menyebabkan terjadinya ketimpangan informasi yang 

dimiliki antara agent dan principal. Kondisi ini dikenal dengan istilah 

asimetri informasi. Untuk mengatasi adanya asimetri informasi ini maka 

diperlukan adanya suatu pihak independen yang dapat menjembatani 

kepentingan kedua pihak tersebut serta menjadi pihak yang dapat 

menjamin kebenaran laporan keuangan yang disampaikan oleh agent 
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kepada principal, yaitu auditor independen/eksternal (Wahyuni dan 

Fitriany, 2012).  

B. Opini Audit Going Concern 

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik dalam SA Seksi 110, 

dijelaskan bahwa tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor 

independen pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang 

kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, 

perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang 

berlaku umum di Indonesia (Ikatan Akuntan Indonesia, 2004). Melalui 

laporan audit, auditor dapat menyatakan pendapatnya atau apabila keadaan 

mengharuskan, menyatakan untuk tidak memberikan pendapat. Pendapat 

dalam laporan auditor (opini audit), dapat berbeda-beda sesuai dengan 

fakta yang ditemukan selama proses audit dilakukan. 

Selain kelima jenis opini utama audit, dalam lingkup audit dikenal 

pula istilah opini audit modifikasi, yaitu opini audit going concern dan 

opini audit non going concern. Rahayu (2007) menginterpretasikan istilah 

going concern pada dua hal, yaitu interpretasi sebagai konsep dan 

interpretasi sebagai opini audit. Going concern berdasarkan interpretasi 

menurut konsep merupakan kemampuan perusahaan dalam 

mempertahankan kelangsungan usahanya, sedangkan interpretasi going 

concern menurut opini audit berarti bahwa terdapat keraguan auditor 

mengenai mampu atau tidaknya perusahaan meneruskan usahanya di masa 

depan.  
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C. Audit Tenure 

Audit tenure adalah lama hubungan kerja sama antara suatu KAP 

(Kantor Akuntan Publik) dengan klien yang sama (Syahputra dan Yahya, 

2017). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang 

Praktik Akuntan Publik pasal 11 ayat (1) dan (3), seorang Akuntan Publik 

dan Akuntan Publik yang merupakan Pihak Terasosiasi diberikan waktu 

maksimal lima tahun buku berturut-turut untuk memberikan jasa audit 

terhadap suatu entitas. Peraturan tersebut semakin diperjelas dalam ayat 

(4) yang menyatakan bahwa jeda waktu untuk dapat kembali memberikan 

jasa audit pada entitas yang sama adalah setelah dua tahun buku berturut-

turut tidak memberikan jasa tersebut. Berdasarkan peraturan tersebut, 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa batas waktu maksimal perikatan 

antara sebuah KAP dengan auditee maksimal adalah selama 5 tahun buku 

berturut-turut dengan jeda selama 2 tahun buku berturut-turut sebelum 

KAP dapat kembali memberikan jasa audit pada perusahaan yang sama.  

Menurut Junaidi dan Hartono (2010), hubungan penugasan KAP oleh 

sebuah perusahaan yang semakin lama dikhawatirkan dapat memengaruhi 

tingkat independensi KAP tersebut. Waktu perikatan yang panjang antara 

KAP dengan suatu perusahaan (auditee), memiliki potensi menimbulkan 

kedekatan antara KAP dengan auditee.  

H1: Audit tenure berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini 

audit going concern. 
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D. Audit Delay 

Audit delay adalah lamanya waktu yang digunakan auditor untuk 

menyelesaikan audit. Menurut Ibrahim dan Raharja (2014), audit delay 

dihitung dari tanggal laporan keuangan hingga tanggal laporan auditor 

independen dikeluarkan yang mengindikasikan lamanya waktu seorang 

auditor dalam menyelesaikan suatu audit. Panjang atau pendeknya waktu 

audit delay dipengaruhi oleh kerumitan proses audit (Pawitri dan 

Yadnyana, 2015). Penghitungannya adalah sejak tanggal tahun tutup buku, 

yaitu per 31 Desember sampai tanggal yang tercatat di laporan auditor 

independen. 

Opini audit going concern paling sering ditemukan ketika opini audit 

terlambat dikeluarkan. Semakin lama waktu yang diperlukan oleh auditor 

untuk menyelesaikan tugas audit dan menyampaikan opini auditnya, 

semakin besar kemungkinan bahwa auditee memiliki permasalahan yang 

membuat auditor harus melakukan lebih banyak pengujian dan 

pertimbangan sebelum memberikan opini audit. Hal ini berarti bahwa 

auditee memiliki probabilitas semakin besar akan menerima opini audit 

going concern seiring dengan semakin panjang waktu audit delay. 

H2: Audit delay berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit 

going concern. 

E. Prior Opinion 

Opini yang didapatkan oleh auditee pada audit tahun berjalan 

biasanya masih dipengaruhi oleh opini yang diterima pada audit tahun 
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sebelumnya (prior opinion). Prior opinion adalah opini audit yang 

diterima perusahaan pada tahun lalu atau satu tahun sebelum tahun 

penelitian dilakukan (Syahputra dan Yahya, 2017). Mendapatkan opini 

audit going concern pada tahun sebelumnya, berarti juga meningkatkan 

risiko perusahaan akan kembali menerima opini yang sama pada audit 

tahun berjalan. Prior opinion berupa opini audit going concern akan 

menjadi salah satu faktor pertimbangan bagi auditor untuk menerbitkan 

opini yang sama pada audit tahun berikutnya.  

Opini yang diterima perusahaan pada laporan audit tahun sebelumnya 

atau satu tahun sebelum penelitian dilakukan merupakan pengertian dari 

prior opinion. Prior opinion (opini audit tahun sebelumnya) yang diterima 

oleh auditee akan memengaruhi opini yang akan diterima auditee pada 

audit tahun berjalan. Perusahaan memiliki kecenderungan akan 

mendapatkan opini audit going concern pada laporan auditnya apabila juga 

mendapatkan opini tersebut pada tahun sebelumnya (Syahputra dan 

Yahya, 2017). 

H3: Prior opinion berpengaruh positif terhadap penerimaan opini 

audit going concern.  

F. Pertumbuhan Perusahaan 

Perusahaan yang bertumbuh adalah perusahaan yang mampu 

menghasilkan pertambahan laba dalam jumlah berarti melalui aktivitas 

operasi setiap tahunnya. Salah satu bentuk pertumbuhan perusahaan dapat 

dilihat dari rasio pertumbuhan labanya yang terus meningkat atau bergerak 
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kearah yang positif. Peningkatan laba dapat disebabkan oleh beberapa hal, 

salah satunya adalah melalui peningkatan penjualan. Penjualan yang 

meningkat akan membuat rasio pertumbuhan penjualan juga semakin 

meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan akan mampu 

mempertahankan kelangsungan hidup usahanya karena kemampuan yang 

dimiliki perusahaan dalam mempertahankan posisi ekonominya baik.  

Prediksi bahwa perusahaan akan mampu mempertahankan 

kelangsungan hidup usahanya tentu akan menjauhkan kemungkinan 

perusahaan untuk mendapatkan opini audit going concern. Semakin tinggi 

rasio pertumbuhan penjualan, maka akan semakin kecil pula kemungkinan 

auditor untuk memberikan opini audit going concern kepada auditee 

(Krissindiastuti dan Rasmini, 2016).  

H4: Pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif terhadap 

penerimaan opini audit going concern. 

G. Profitabilitas 

Kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan 

hidupnya dapat dilihat melalui rasio-rasio keuangannya, salah satunya 

adalah rasio profitabilitas. Profitabilitas adalah rasio yang cukup valid 

dalam mengukur pelaksanaan operasional perusahaan karena profitabilitas 

mampu membandingkan berbagai alternatif investasi dengan tingkat 

risikonya masing- masing (Noverio, 2011).  

Rasio profitabilitas dapat diukur dengan 2 (dua) cara, yaitu melalui 

pendekatan penjualan dan pendekatan investasi. Perusahaan yang memiliki 
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profitabilitas tinggi berarti memiliki kemungkinan masa depan yang lebih 

menjanjikan karena mampu untuk terus menghasilkan keuntungan dari 

operasionalnya. Auditor cenderung memberikan kualifikasi going concern 

pada auditee apabila auditee sedang mengalami masalah keuangan (Murtin 

dan Anam, 2008).  

H5: Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini 

audit going concern 

III. METODE PENELITIAN 

A. Obyek Penelitian, Jenis Data, Teknik Pengambilan Sampel 

Obyek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2015-2017. Penelitian 

ini adalah penelitian dengan data sekunder berupa laporan keuangan 

sebagai sumber data yang disebut sebagai penelitian kuantitatif. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive 

sampling. Berikut merupakan kriteria yang digunakan untuk pemilihan 

sampel dalam penelitian ini: 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan 

mempublikasikan laporan keuangan dari tahun 2015-2017. 

2. Perusahaan tersebut menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit 

oleh auditor independen selama periode tahun 2015-2017. 

3. Menggunakan periode laporan keuangan mulai 1 Januari sampai 

dengan 31 Desember. 

4. Menggunakan mata uang Rupiah (Rp) sebagai mata uang pelaporan. 
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5. Mengalami rugi setelah pajak sekurang-kurangnya dalam 1 periode 

laporan keuangan selama periode pengamatan antara tahun 2015-2017. 

6. Data yang dibutuhkan tersedia dengan lengkap. 

B. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Opini Audit Going Concern (Y)  

Variabel ini diukur dengan menggunakan dummy. Nilai 1 diberikan 

untuk perusahaan yang menerima opini audit going concern 

sedangkan nilai 0 untuk perusahaan yang menerima opini audit non 

going concern (Lie, Wardani dan Pikir 2016). 

2. Audit Tenure (X1) 

Audit tenure diukur dari banyaknya jumlah tahun perikatan antara 

KAP dengan auditee (Krissindiastuti dan Rasmini, 2016). Tahun 

pertama perikatan dimulai dengan angka 1 dan ditambah dengan 

angka 1 untuk tahun-tahun perikatan berikutnya. 

3. Audit Delay (X2) 

Audit delay diukur dengan menghitung jumlah hari dari tanggal 

tutup buku tahun perusahaan yaitu per 31 Desember sampai dengan 

tanggal ditandatanganinya laporan audit (Robbitasari, 2013). 

4. Prior opinion (X3) 

Prior opinion merupakan variabel dikotomi yang diukur dengan 

menggunakan kategori 0 atau 1. Kode 1 untuk perusahaan yang 

menerima opini audit going concern pada tahun sebelumnya, dan kode 
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0 jika perusahaan tidak menerima opini audit going concern pada 

tahun sebelumnya (Junaidi dan Hartono, 2010).  

5. Pertumbuhan Perusahaan (X4) 

Pertumbuhan perusahaan diperoleh dengan menghitung rasio 

pertumbuhan penjualan tiap- tiap perusahaan.  𝑃𝑃 = PBt − 𝑃𝐵𝑡−1𝑃𝐵𝑡−1  

Keterangan: 

PP  : Pertumbuhan penjualan 

PBt  : Penjualan bersih tahun sekarang 

PBt-1 : Penjualan bersih satu tahun sebelumnya 

 

6. Profitabilitas (X5) 

Ada dua pendekatan untuk mengukur rasio profitabilitas, yaitu 

pendekatan penjualan dan pendekatan investasi (Noverio, 2011). 

Dalam penelitian ini, rasio profitabilitas yang digunakan adalah return 

on assets (ROA) .  

    𝑅𝑂𝐴 = 𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑇𝑎𝑥𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠  

C. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif sesuai namanya merupakan teknik analisis data 

yang mampu membuat suatu data menjadi lebih jelas, ringkas dan 

mudah dipahami.  
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2. Analisis Multivariate 

Untuk menganalisis data dan  menguji pengaruh variabel-variabel 

independen terhadap variabel dependen digunakan teknik analisis 

regresi logistik.  

3. Analisis Regresi Logistik 

Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan 

tahapan sebagai berikut : 

a. Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

b. Menilai Kelayakan Model Regresi 

c. Koefisien Determinasi 

d. Matriks Klasifikasi 

e. Model Regresi yang Terbentuk 

Model regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut: 

GC=α+β1AT+β2AD+β3PO+β4PP+β5Profit+ε 

Keterangan: 

GC  = Opini audit going concern 

α  = Konstanta 

β  = Koefisien regresi 

AT  = Audit tenure 

AD  = Audit delay 

PO  = Prior opinion 

PP  = Pertumbuhan perusahaan 

Profit  = Profitabilitas  

f. Estimasi Parameter dan Interpretasinya 

Nilai alpha untuk semua variabel adalah sebesar 0,05 (5%). 

Hipotesis diterima apabila hasil uji menunjukkan nilai sig lebih 
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kecil dari alpha (sig < 0,05) dan arah pengaruh masing- masing 

variabel sesuai dengan arah yang telah dirumuskan dalam 

hipotesis. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. 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.  

Tabel 1 

 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 

1. Analisis Regresi Logistik 

a. Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

Tabel 2 

Overall Model Fit 

Iteration -2 Log Likelihood 

Awal (Block number = 0) 65,434 

Akhir (Block Number = 1) 31,648 

     Sumber: Output data SPSS 
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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 

Tabel 3 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 3,727 8 ,100 

  Sumber: Output data SPSS 

Nilai uji Hosmer dan Lemeshow dalam tabel 3 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 

Tabel 4 

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, dapat dilihat bahwa nilai Nagelkerke R 

Square sebesar 0,595. Artinya, variabel independen dalam 

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

Tabel 5 

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 5 menunjukkan bahwa secara keseluruhan, persentase 

kekuatan prediksi model regresi adalah sebesar 96,1%. 

e. Hasil Uji Hipotesis 

Tabel 6 

Hasil Uji Hipotesis 

Sumber: Output data SPSS 

 

 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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1) Pengujian Hipotesis Pertama 

Tabel 6 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 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.  

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. 

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 



20 

 

 

 

pengaruh positif sesuai dengan hipotesis serta nilai koefisien 

regresi.  

Laporan auditor yang dikeluarkan terlambat mengindikasikan 

adanya masalah going concern pada perusahaan. Auditor 

membutuhkan 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. 

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. 

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 
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apabila perusahaan memang mendapatkannya pada audit tahun 

sebelumnya. 

4) Pengujian Hipotesis Keempat 

Hipotesis keempat menguji pengaruh pertumbuhan 

perusahaan terhadap penerimaan opini audit going concern. 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.  

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.  
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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. 

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. 

V. SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa audit tenure, prior opinion dan profitabilitas cenderung tidak 

berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern, sementara audit 

delay dan pertumbuhan perusahaan cenderung berpengaruh positif terhadap 

penerimaan opini audit going concern. 

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian yang sudah dilakukan, saran 

untuk meningkatkan kualitas pada penelitian-penelitian berikutnya adalah 
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dengan memperluas obyek penelitian, memperbanyak sampel, menambah 

waktu periode pengamatan, dan menambah variabel independen dalam 

penelitian. 

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini seperti pengukuran 

variabel audit tenure yang menurut peneliti kurang substansial, serta jangka 

waktu penelitian, objek penelitian dan variabel independen yang terbatas. 


