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MOTTO

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang 

demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu’.

(Qs. Al-Baqarah: 45)

Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka apabila kmu telah 

selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan 

yang lain dan hanya kepada Tuhan seharusnya kamu berharap.

(Qs. Al-Insyirah 6-8)
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ABSTRAK

DYAH PUTRI WIDYAWATI
NIM. F 1 3 0 6 5 6 7

PENGARUH KUALITAS AUDIT, LIKUIDITAS, PROFITABILITAS 

DAN AUDITOR CHANGES TERHADAP OPINI AUDIT GOING CONCERN

PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DAN NON MANUFAKTUR

DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2007

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kualitas 
audit, likuiditas, profitabilitas dan auditor changes terhadap opini audit going 
concern. Kualitas audit diproksikan dengan ukuran KAP, likuiditas diproksikan 
dengan quick rasio, profitabilitas diproksikan dengan return on total asset, 
auditor change diproksikan dengan pergantian auditor yang dilakukan oleh 
perusahaan.

Data penelitian ini diambil dari ICMD (Indonesian Capital Market 
Directory) dan annual report perusahaan yang diperoleh dari www.idx.co.id. 
Sampel penelitian ini adalah perusahaan manufaktur dan non manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2007. Teknik pengambilan sampel 
dengan menggunakan purposive sampling dan diperoleh sampel sebanyak 80 
perusahaan selama tahun 2007.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pengujian regression logistic
menunjukkan nilai -2Log L dari model fit yang menurun yang menandakan bahwa 
model statistik tersebut semakin fit dengan data. Uji kelayakan model 
menggunakan Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test Statistic dan  
memperoleh hasil yang signifikan. Langkah terakhir dalam logistic regresion 
adalah estimasi parameter dan inteprestasinya yang menunjukkan bahwa hanya 
variabel profitabilitas yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap opini 
audit going concern. Variable kualitas audit, likuiditas dan auditor changes tidak 
berpengaruh terhadap opini audit going concern. Dalam penelitian ini selain 
menggunakan logistic regression juga menggunakan uji beda t-test untuk 
mengetahui perbedaan rata-rata antara perusahaan manufaktur dan non 
manufaktur.

 Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyarankan bagi penelitian 
berikutnya untuk menambah jumlah sampel penelitian dan variabel penelitian 
terkait dengan opini audit going concern.

Keyword :   Kualitas audit, Likuiditas, Profitabilitas, Quick ratio, Return on 
total asset, Auditor changes, Opini audit going concern.
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ABSTRACT

DYAH PUTRI WIDYAWATI
NIM. F 1 3 0 6 5 6 7

PENGARUH KUALITAS AUDIT, LIKUIDITAS, PROFITABILITAS 

DAN AUDITOR CHANGES TERHADAP OPINI AUDIT GOING CONCERN

PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DAN NON MANUFAKTUR

DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2007

This research aims to test empirically quality influence audits, likuidity, 
profitability and auditor changes towards audit opinion going concern. Quality 
audits measured of the size shade, liquidity measured with quick ratio, 
profitability measured with return on total asset, auditor change measured with 
change auditor that done by company. 

This research data is taken from ICMD (Indonesian Capital Market 
Directory) and annual report company that got from www.idx.co.id. This research 
sample Companies manufactur and non manufactur registered at Indonesian 
Stock Exchange (BEI) year 2007. Sample taking technique by using purposive
sampling and got sample as much as 80 company during year 2007. 

Research result shows that logistic regression research show -2 LogL 
point of fit model to decrase. Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test 
Statistic research result shows significant. In the end in the logistic regression is 
inteprestation and parameter estimation than result shows only profitability 
variable that has influence significant towards audit opinion going concern. 
Variable quality audits, likuidity and auditor changes not influential towards 
audit opinion going concern. 

Based on research result, so researcher implies for study next to sample 
total increase and research variable.      

Keyword : Audit quality, Likuidity, Profitability, Quick ratio, Return on total 
asset, Auditor changes, Going concern audit report.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pihak manajemen berkepentingan untuk menyajikan laporan keuangan 

sebagai suatu gambaran prestasi kerja mereka. Laporan ini berpotensi 

dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Sementara pihak ketiga yaitu pihak 

eksternal selaku pemakai laporan keuangan sangat berkepentingan untuk 

mendapatkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Dibutuhkan pihak 

ketiga yang independen sebagai mediator pada hubungan prinsipal dengan 

agen. Pihak ketiga ini berfungsi untuk memonitor perilaku manajer (agen) 

apakah sudah bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal. Auditor adalah 

pihak ketiga yang dianggap mampu menjebatani kepentingan pihak prinsipal 

dengan pihak manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan (Setiawan, 

2006). Auditor melakukan fungsi monitoring pekerjaan manajer melalui 

sebuah sarana yaitu laporan tahunan. 

Tugas auditor adalah memberikan opini atas kewajaran laporan 

keuangan perusahaan. Selanjutnya laporan keuangan yang telah di audit 

tersebut dapat digunakan sebagai sumber informasi baik oleh prinsipal 

maupun oleh investor yang akan menanamkan modalnya pada perusahaan 

tersebut. Levitt dalam Margareta (2005) mengatakan bahwa opini audit atas 

laporan keuangan merupakan salah satu pertimbangan penting bagi investor 
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dalam pengambilan keputusan berinvestasi oleh karena itu auditor sangat 

diandalkan dalam memberikan informasi yang baik bagi investor.

Informasi ini merupakan kebutuhan mendasar bagi para investor dalam 

pengambilan keputusan investasi. Salah satu informasi yang diharapkan 

mampu memberi bantuan kepada pemakai dalam membuat keputusan 

ekonomi yang bersifat finansial adalah laporan keuangan. Laporan keuangan 

merupakan hasil dari proses akuntansi yang disajikan dalam bentuk kuantitatif 

yang mana informasi-informasi yang disajikan di dalamnya dapat membantu 

berbagai pihak dalam pengambilan keputusan yang berpengaruh bagi 

kelangsungan hidup perusahaan. Sebagaimana yang dikemukakan dengan 

jelas oleh Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dalam Kerangka Dasar 

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan adalah sebagai berikut ini.

”Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang 
menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan 
suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam 
pengambilan keputusan ekonomi” (IAI, 2004: par 12).

Penentuan untuk berinvestasi memerlukan suatu informasi-informasi 

yang dibutuhkan oleh investor baik itu dari segi laporan keuangan tetapi juga 

dari segi yang lain. Informasi yang paling dibutuhkan oleh investor bukan saja 

hanya dari keuntungan yang akan mereka peroleh tetapi seringkali ada hal 

yang disampingkan yaitu mengenai kelangsungan hidup (going concern) 

perusahaan. Seringkali investor hanya melihat pada kondisi keuangan pada 

profitabilitasnya saja. Karena seringkali mereka hanya melihat pada suatu sisi 

saja, maka banyak investor yang kehilangan banyak investasinya karena tidak 

memperhatikan kelangsungan hidup perusahaan yang dipilihnya. 
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Laporan audit dengan modifikasi mengenai going concern merupakan 

suatu indikasi bahwa dalam penilaian auditor terdapat risiko auditee tidak 

dapat bertahan dalam bisnisnya. Dari sudut pandang auditor, keputusan 

tersebut melibatkan beberapa tahap analisis. Auditor harus 

mempertimbangkan hasil dari operasi, kondisi ekonomi yang mempengaruhi 

perusahaan, kemampuan membayar hutang dan kebutuhan likuiditas di masa 

yang akan datang (Setyarno dkk, 2006). Penelitian yang dilakukan Basri 

dalam Margaretta (2005) menemukan bahwa kurang lebih 80% dari 280 

perusahaan yang sudah go public praktis bisa dikategorikan sudah bangkrut 

sebab nilai aset perusahaan-perusahaan tersebut saat ini sudah jauh di bawah 

angka nilai nominal utang atau pinjaman luar negerinya. Penelitian ini 

memberikan banyak pengertian bahwa sebenarnya perusahaan yang memiliki 

tingkat pengembalian yang besar belum tentu memiliki going concern yang 

baik di masa yang akan datang. Opini auditor merupakan sumber informasi 

bagi pihak di luar perusahaan sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan, 

hanya auditor yang berkualitas yang dapat menjamin bahwa laporan 

(informasi) yang dihasilkannya reliable. 

Auditor memiliki peran penting memberikan keyakinan kepada 

investor untuk menginvestasikan kepada perusahaan yang dipilihnya. Data dan 

informasi perusahaan akan lebih mudah dipercaya dan digunakan oleh 

investor dan pemakai laporan keuangan lainnya apabila laporan keuangan 

yang mencerminkan kinerja dan kondisi keuangan perusahaan telah mendapat 

pernyataan wajar dari auditor. Pernyataan auditor diungkapkan melalui opini 
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auditor. Carlson (1998) melakukan studi yang mengidentifikasi reaksi investor 

terhadap opini auditor yang memuat informasi kelangsungan hidup  

perusahaan berdasarkan pengungkapan hasil analisis laporan keuangan, 

investor perlu mengetahui hasil dari pemeriksanaan auditor mengenai

keadaaan keuangan yang sebenarnya.

Arens (1996) mengemukakan bahwa laporan audit adalah tahap 

terakhir dari keseluruhan proses audit, laporan audit merupakan alat 

komunikasi bagi auditor untuk mengkomunikasikan hasil temuannya dalam 

proses audit. Opini audit diberikan oleh auditor setelah melakukan 

serangkaian proses audit. Jadi auditor dalam memberikan opini audit telah 

didasarkan pada keyakinannya dan telah sesuai dengan Standar Profesional 

Akuntan Publik. Akan tetapi, pada praktiknya banyak terjadi pelanggaran 

terhadap peraturan audit yang dilakukan oleh auditor. Misalnya auditor 

sengaja berpihak pada klien untuk memperoleh imbalan yang besar atau untuk 

meningkatkan reputasi Kantor Akuntan Publik. Kondisi ini memungkinkan 

auditor tidak memperhatihkan aspek going concern ketika memberikan opini 

audit. Dampak yang tidak diharapkan dari opini going concern mendorong 

manajemen untuk mempengaruhi auditor dan menimbulkan konsekuensi 

negatif dalam pengeluaran opini going concern. Geiger et al. (1996) 

menemukan bukti terjadinya peningkatan pergantian auditor yang 

mengeluarkan opini going concern pada perusahaan financial disstress.

Penelitian terkait dengan going concern telah dilakukan oleh berbagai 

penelitian sebelumnya baik dalam maupun luar negeri. Di Indonesia ada 
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beberapa penelitian terkini yang menggunakan going concern sebagai tema 

atau topik penelitiannya, seperti: Suartana (2007), Praptitorini dan Januarti 

(2007), Setyarno dkk (2006), Agrianti Komalasari (2004, 1:16). Keempat

penelitian tersebut menggunakan variabel penelitian yang berbeda-beda. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dan replikasi dari penelitian 

Setyarno dkk (2006) dengan perbedaan sebagai berikut ini.

1. Variabel penelitian

Setyarno dkk (2006) menggunakan empat variabel independen 

dalam penelitiannya, yaitu: pengaruh kualitas audit, kondisi keuangan 

perusahaan, opini audit tahun sebelumnya, pertumbuhan perusahaan 

terhadap opini audit going concern, sementara penelitian ini 

menggunakan empat variabel independen yaitu kualitas audit, likuiditas, 

profitabilitas dan auditor changes. Likuiditas, profitabilitas dan auditor 

changes ditambahkan sebagai saran dari penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Setyarno dkk (2006) sehingga hasil penelitian akan lebih 

bisa memprediksi penerbitan opini audit going concern dengan lebih 

cepat. 

2. Sampel penelitian.

Setyarno dkk (2006) menggunakan sampel seluruh auditee 

manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sementara itu, 

penelitian ini menggunakan sampel seluruh auditee manufaktur dan non

manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2007. Alasan 

pemilihan sampel yaitu untuk membedakan dengan penelitian 
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sebelumnya yang dilakukan Setyarno dkk (2006) dan dengan menambah 

sampel diharapkan memperoleh hasil yang lebih akurat.

Atas dasar uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian terkait opini going concern dengan judul ” Pengaruh Kualitas 

Audit, Likuiditas, Profitabilitas dan Auditor Changes Terhadap Opini 

Audit Going Concern Pada Perusahaan Manufaktur Dan Non 

Manufaktur Di  Bursa Efek Indonesia Tahun 2007”.

B. Perumusan Masalah

Mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya bahwa laporan 

keuangan auditan merupakan dasar pengambilan keputusan investasi dan atau 

kredit bagi investor maupun kreditor serta arti penting opini  going concern 

bagi pemakai laporan keuangan terkait pernyataan auditor tentang 

kelangsungan hidup perusahaan,  maka penulis dapat merumuskan 

permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini, yaitu apakah kualitas 

audit, likuiditas, profitabilitas dan auditor changes berpengaruh terhadap opini

going concern yang akan dikeluarkan oleh auditor.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bukti 

empiris mengenai pengaruh kualitas audit, likuiditas, profitabilitas dan auditor 

changes terhadap opini audit going concern yang akan dikeluarkan oleh 

auditor.
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D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak 

pihak sebagai berikut ini.

1. Bagi Investor dan Kreditor

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan terkait dengan investasi dan kredit yang diberikan 

terutama menyangkut kelangsungan hidup perusahaan (emiten).

2. Emiten

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan oleh manajemen terkait kelangsungan hidup atau 

operasional perusahaan berdasarkan faktor - faktor yang dapat 

mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan (going concern).

3. Bagi Penelitian Berikutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu bahan referensi yang akan 

melakukan penelitian lebih lanjut terutama penelitian - penelitian tentang 

beberapa faktor yang mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan 

(going concern).

4. Bagi Kantor Akuntan Publik

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memberikan gambaran 

tentang pentingnya kualitas audit, likuiditas, profitabilitas, auditor change

dan opini audit going concern atas laporan keuangan. 
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E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dalam lima bab, 

dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka, penelitian terdahulu dan pengembangan 

hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi pembahasan tentang desain penelitian, populasi dan sampel 

penelitian, prosedur pemilihan sampel, teknik pengumpulan data dan sumber 

data, variabel penelitian dan pengukurannya, dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil pengumpulan data, analisis hasil penelitian, pengujian 

hipotesis dan pembahasan.

BAB V KESIMPULAN  DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan, dan saran bagi penelitian selanjutnya.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Telaah Literatur

1. Teori Agency

Jensen dan Meckling (1967) menggambarkan hubungan agensi 

sebagai suatu kontrak di bawah satu atau lebih prinsipal yang melibatkan 

agen untuk melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan 

melakukan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen. 

Baik prinsipal maupun agen diasumsikan orang ekonomi rasional dan 

semata-mata termotivasi oleh kepentingan pribadi. Shareholder atau 

prinsipal mendelegasikan pembuatan keputusan mengenai perusahaan 

kepada manajer atau agen. Bagaimanapun juga manajer selalu tidak 

bertindak sesuai keinginan shareholders sebagian dikarenakan oleh adanya 

moral hazard. 

Dibutuhkan pihak ketiga yang independen sebagai mediator pada 

hubungan antara prinsipal dengan agen. Pihak ketiga ini berfungsi untuk 

memonitor perilaku manajer (agen) apakah sudah bertindak sesuai dengan 

keinginan prinsipal. Auditor adalah pihak yang dianggap mampu 

menjebatani kepentingan pihak prinsipal dengan pihak manajer dalam 

mengelola keuangan perusahaan (Setiawan, 2006). Auditor melakukan 

fungsi monitoring pekerjaan manajer melalui sebuah sarana yaitu Laporan 

tahunan. Tugas auditor adalah memberikan opini atas laporan keuangan 
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tersebut, mengenai kewajarannya. Selain itu, auditor saat ini juga harus 

mempertimbangkan akan kelangsungan hidup perusahaan.

2. Opini Auditor

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik SA Seksi 110, 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. 

Laporan auditor merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan 

pendapatnya atau apabila keadaan mengharuskan, untuk menyatakan tidak 

memberikan pendapat, sebagai pihak yang independen, auditor tidak 

dibenarkan untuk memihak kepentingan siapapun dan untuk tidak mudah 

dipengaruhi, serta harus bebas dari setiap kewajiban terhadap kliennya dan 

tidak memiliki suatu kepentingan dengan kliennya (IAI, 1994).

Dalam melakukan penugasan umum, auditor ditugasi untuk 

memberikan opini atas laporan keuangan perusahaan. Opini yang 

diberikan merupakan pernyataan kewajaran, dalam semua hal yang 

material, posisi keuangan dan hasil usaha dan arus kas sesuai dengan 

prinsip akuntansi berterima umum.

Pendapat atau opini audit merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari laporan audit. Laporan audit penting sekali dalam suatu audit atau 

proses atestasi lainnya karena laporan tersebut menginformasikan pemakai 
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informasi tentang apa yang dilakukan auditor dan kesimpulan yang 

diperolehnya. Opini audit diberikan oleh auditor melalui beberapa tahap 

audit sehingga auditor dapat memberikan kesimpulan atas opini yang 

harus diberikan atas laporan keuangan yang diauditnya. Arens (1996) 

mengemukakan bahwa laporan audit adalah langkah terakhir dari seluruh 

proses audit. Dengan demikian auditor dalam memerikan opini sudah 

didasarkan ada keyakinan profesionalnya.

3. Opini Audit Going Concern

Going concern adalah kelangsungan hidup suatu entitas. Dengan 

adanya going concern maka suatu entitas dianggap akan mampu 

mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka panjang, tidak akan 

dilikuidasi dalam jangka waktu pendek. 

Going concern dipakai sebagai asumsi dalam pelaporan keuangan 

sepanjang tidak terbukti adanya informasi yang menunjukkan hal 

berlawanan. Biasanya informasi yang secara signifikan dianggap 

berlawanan dengan asumsi kelangsungan hidup satuan usaha adalah 

berhubungan dengan ketidakmampuan satuan usaha dalam memenuhi 

kewajiban pada saat jatuh tempo tanpa melakukan penjualan sebagian 

besar aktiva kepada pihak luar melalui bisnis biasa, restrukturisasi utang, 

perbaikan operasi yang dipaksakan dari luar, dan kegiatan serupa yang lain 

(PSA No. 30). Arens (1997) mengemukakan beberapa faktor yang 

menimbulkan ketidakpastian mengenai kelangsungan hidup yaitu (1) 
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Kerugian usaha yang besar secara berulang atau kekurangan modal kerja, 

(2) Ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya pada saat 

jatuh tempo dalam jangka pendek, (3) Kehilangan pelanggan utama, 

terjadinya bencana yang tidak diasuransikan sepertin gempa bumi, banjir 

atau masalah perburuan yang tidak biasa, (4) Perkara pengadilan, gugatan 

hukum atau masalah serupa yang sudah terjadi yang dapat membahayakan 

kemampuan perusahaan untuk beroperasi.

Seorang auditor ketika memeriksa kondisi keuangan suatu 

perusahaan dalam audit tahunan, auditor harus menyediakan laporan audit 

untuk digabungkan dengan laporan keuangan perusahaan. Salah satu dari 

hal-hal penting yang harus diputuskan adalah apakah perusahaan dapat 

mempertahankan hidupnya (going concern). Audit report dengan 

modifikasi mengenai going concern, mengindikasikan bahwa dalam 

penilaian auditor terdapat risiko perusahaan tidak dapat bertahan dalam 

bisnis. Di lain pihak, perusahaan yang “sehat” memperoleh opini 

“standard” atau “unqualified”. Dari sudut pandang auditor, keputusan 

tersebut melibatkan beberapa tahap analisis. Auditor harus 

mempertimbangkan hasil dari operasi, kondisi ekonomi yang 

mempengaruhi perusahaan, kemampuan pembayaran hutang, dan 

kebutuhan likuiditas di masa yang akan datang. 

Auditor memiliki suatu tanggung jawab untuk mengevaluasi status

kelangsungan hidup peruahaan dalam setiap pekerjaan auditnya. Mengacu 

pada Statement On Auditng Standart No. 59 (AICPA, 1988), auditor harus
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memutukan apakah mereka yakin bahwa perusahaan klien akan bisa 

bertahan dimasa yang akan datang. PSA 29 paragraf 11 huruf d 

menyatakan bahwa keragu-raguan yang besar tentang kemampuan satuan 

usaha untuk mempertahankan kelangungan hidupnya (going concern)

merupakan keadaan yang mengharuskan auditor menambah paragraf 

penjelas (atau bahasa penjelas lain) dalam laporan audit, meskipun tidak 

mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian yang dinyatakan oleh 

auditor.

Auditor tidak berkewajiban untuk meramalkan kondisi atau 

kejadian masa datang. Menurut standar auditing, auditor diharuskan untuk 

menyatakan dalam laporannya apakah laporan keuangan telah disajikan 

sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi berlaku umum. Penyajian yang 

layak bukan merupakan jaminan bahwa perusahaan klien akan bisa 

berlangsung terus. Fakta bahwa perusahaan mungkin akan berakhir 

kelangsungan hidupnya, setelah menerima laporan auditor yang tidak 

memperlihatkan kesangsian yang besar, belum tentu kinerja auditornya 

yang tidak memadai. Oleh karena itu tidak dicantumkannya kesangsian 

besar dalam laporan audit tidak seharusnya dipandang sebagai jaminan 

mengenai kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan 

hidupnya. Dalam PSA No. 30 pertimbangan auditor atas kemampuan 

satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya (SA 341), 

menyatakan bahwa auditor mempunyai tanggung jawab untuk menilai 

apakah terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan satuan usaha 



14

dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode yang sudah 

ditetapkan. PSA No. 30 memberikan pedoman kepada auditor tentang 

dampak kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan 

hidupnya terhadap opini auditor sebagai berikut ini.

a. Jika auditor yakin bahwa terdapat kesangsian mengenai kemampuan 

satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam 

jangka waktu pantas, auditor harus:

1) Memperoleh informasi mengenai rencana manajemen yang 

ditujukan untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa 

tersebut.

2) Menetapkan kemungkian bahwa rencana tersebut secara efektif 

dilaksanakan.

b. Jika manajemen tidak memiliki rencana yang mengurangi dampak 

kondisi dan peristiwa terhadap kemampuan satuan usaha dalam 

mempertahankan kelangsungan hidupnya auditor mempertimbangkan

untuk memberikan pernyataan tidak memberikan pendapat 

(disclaimer).

c. Jika manajemen memiliki rencana tersebut, langkah selanjutnya adalah 

menyimpulkan efektifitas rencana tersebut.

1) Jika auditor berkesimpulan rencana tidak efektif, maka auditor 

menyatakan tidak memberikan pendapat (disclaimer).

2) Jika auditor berkesimpulan rencana tersebut efektif dan klien 

mengungkapan keadaan tersebut dalam catatan atas laporan 
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keuangan, maka auditor menyatakan pendapat wajar tanpa 

pengecualian (unqualified opinion).

3) jika auditor berkesimpulan rencana tersebut efektif akan tetapi 

klien tidak mengungkapkan keadaan tersebut dalam catatan atas 

laporan keuangan maka auditor menyatakan pendapat tidak wajar 

(adverse opinion).

Kesangsian tentang kemampuan perusahaan untuk 

mempertahankan kelangsungan hidupnya bisa diperoleh dalam audit yang 

menunjukkan bahwa satuan usaha yang diaudit menderita kerugian, gagal 

dalam memenuhi perjanjian utang, atau berusaha untuk merekstrukturisasi 

utangnya. Dalam situasi demikian SA 341.07 menyatakan bahwa auditor 

harus: (1) mendapatkan informasi mengenai rencana manajemen untuk 

mengurangi atau mengatasi keadaan, (2) memperhitungkan apakah 

rencana tersebut akan dapat diterapkan secara efektif. Apabila setelah 

mempertimbangkan rencana manajemen auditor berkesimpulan terdapat 

kesangsian besar mengenai kemampuan satuan usaha dalam 

mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas, 

auditor harus mempertimbangkan dampak yang kemungkinan timbul atas 

laporan keuangan, dan cukup atau tidaknya pengungkapan. Auditor harus 

menyatakan kesimpulannya dalam laporan auditor. Dalam SA 341.06 

menunjukkan beberapa contoh diantaranya (1) trend negatif, (2) petunjuk 

tentang kemungkinan kesulitan keuangan, (3) masalah intern, dan (4) 

masalah luar yang terjadi.
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Auditor mempunyai tanggung jawab untuk menilai apakah terdapat 

kesangsian besar terhadap kemampuan satuan usaha dalam 

mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode waktu pantas.

Pada saat auditor menetapkan bahwa ada keraguan yang pasti terhadap 

kemampuan klien untuk melanjutkan usahanya sebagai going concern, 

auditor diijinkan untuk memilih apakah akan mengeluarkan unqualified 

modified report atau disclaimer opini. Bagaimanapun juga, hampir tidak 

ada panduan yang jelas atau penelitian yang sudah ada yang dapat 

dijadikan acuan pemilihan tipe going concern report yang harus dipilih

(LaSalle & Anandarajan, 1996), karena pemberian status going concern

bukanlah suatu tugas yang mudah (Koh & Tan, 1999). Pernyatan yang 

sama diungkapkan Chow et al. dalam Louwers (1998) bahwa penentuan 

going concern adalah yang paling sulit dan kompleks yang dihadapi oleh 

profesi auditor. 

Dalam penelitian ini penulis hanya meneliti opini yang unqualified 

yang diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

1. Going concern audit report (GCAR)

2. Non- going concern audit report (non- GCAR)

4. Kualitas audit

Kualitas audit menurut De Angelo dalam Schwartz (1997) 

didefinisi sebagai probabilitas error dan irregularities yang dapat 

dideteksi dan dilaporkan. Probabilitas pendeteksian dipengaruhi oleh isu 
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yang merujuk pada audit yang dilakukan oleh auditor untuk menghasilkan 

pendapatnya. Isu-isu yang berhubungan dengan isu audit adalah 

kompetensi auditor, persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan audit 

dan persyaratan pelaporan. 

Auditor merupakan salah satu mekanisme untuk mengendalikan 

perilaku manajemen, dengan demikian proses pengauditan memiliki 

peranan penting dalam mengurangi biaya keagenan dengan membatasi 

perilaku oportunistik manajemen. Laporan keuangan auditan yang 

berkualitas, relevan dan dapat dipercaya dihasilkan dari audit yang 

dilakukan secara efektif oleh auditor yang berkualitas. Pemakai laporan 

keuangan lebih percaya pada laporan keuangan auditan yang diaudit oleh 

auditor berkualitas tinggi dibandingkan auditor yang kurang berkualitas, 

karena mereka menganggap bahwa untuk mempertahankan kredibilitasnya 

auditor akan lebih berhati-hati dalam melakukan proses audit untuk 

mendeteksi salah saji atau kecurangan. Auditor yang berkualitas akan 

melakukan audit yang berkualitas pula. Banyak penelitian yang 

membuktikan bahwa kredibilitas auditor berkorelasi positif dengan 

kualitas audit dan berkorelasi negatif dengan kesalahan laporan keuangan 

(Sandra dan Wijaya kusuma, 2004). Teori tentang pilihan auditor (auditor 

choice) menyatakan bahwa manajemen memerlukan auditor yang 

kompeten sesuai dengan PABU. Jika auditor mempunyai kredibilitas, 

maka auditor bisa mendeteksi adanya penyajian kesalahan yang material 

dan memberikan nasihat kepada agen. Implikasi selanjutnya jika auditor 
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yang dipilih berkualitas, maka shareholder akan puas dengan kinerja 

manajemen (Mardiyah, 2005). De Angelo dalam Setyarno dkk (2006) 

menyatakan bahwa auditor skala besar memiliki insentif yang lebih untuk 

menghindari kritikan kerusakan reputasi dibandingkan pada auditor skala 

kecil. Auditor skala besar juga lebih cenderung untuk mengungkapkan 

masalah-masalah yang ada karena mereka lebih kuat menghadapi risiko 

proses pengadilan. Argumen tersebut berarti bahwa auditor skala besar 

memiliki insentif lebih untuk mendeteksi dan melaporkan masalah going 

concern kliennya.

Dopuch dan Simunic (1980) dalam Schwartz (1996) 

berargumentasi bahwa ukuran auditor berhubungan positif dengan kualitas 

auditor. Economies of scale KAP yang besar akan memberikan insentif 

yang kuat untuk mematuhi aturan SEC sebagai cara pengembangan dan 

pemasaran keahlian KAP tersebut. Kantor akuntan publik diklasifikasi 

menjadi dua yaitu kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan KAP Big 

Four, dan kantor akuntan publik lainnya. Auditor beroperasi dalam 

lingkungan yang berubah, ketika biaya keagenan tinggi, manajemen 

mungkin berkeinginan pada kualitas audit yang lebih tinggi untuk 

menambah kredibilitas laporan, hal ini bertujuan untuk mengurangi biaya 

pemonitoran. Mutcher et al. dalam Setyarno dkk (2006) menemukan bukti 

univariat bahwa auditor big 6 lebih cenderung menerbitkan opini audit 

going concern pada perusahaan yang mengalami financial distress

dibandingkan auditor non big 6. Auditor skala besar dapat menyediakan 
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kualitas audit yang lebih baik dibandingkan auditor skala kecil, termasuk 

dalam mengungkapkan masalah going concern. Semakin besar skala 

auditor, akan semakin besar kemungkinan auditor untuk menerbitkan opini 

audit going concern.

5. Likuiditas

Likuiditas (liquidity) secara umum dapat diartikan sebagai 

kemampuan peruahaan dalam membayar hutang-hutangnya yang telah 

jatuh tempo (Lancaster et. al., 1998:28). Dalam pengertian yang lebih 

sering digunakan likuiditas diartikan sebagai kemampuan suatu 

perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban keuangannya dalam jangka 

pendek atau yang harus segera dibayar (Munwair, 2002:93). Ukuran 

likuiditas perusahaan yang hingga saat ini masih sering digunakan adalah 

current ratio dan quick ratio. Current ratio adalah perbandingan antara 

aktiva lancar (current asset) dengan hutang lancar (current liabilities). 

Quick ratio adalah perbandingan antara aktiva lancar dikurangi persediaan 

dengan hutang lancar (Brigham and Daves, 2004).

Rasio keuangan merupakan proksi dari going concern. Analisis 

rasio secara tradisional memfokuskan pada profitabilitas, solvabilitas, dan 

likuiditas. Sudah jelas sekali, bahwa perusahaan yang tidak 

menguntungkan dalam jangka panjang adalah tidak solvabel, atau tidak 

likuid dan kemungkinan harus direstrukturisasi, dan yang sering terjadi 

setelah direstrukturisasi, maka perusahaan akan bangkrut. Cara untuk 
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menghindarinya adalah dengan memprediksi bahaya keuangan jauh 

sebelumnya agar tidak menderita kerugian investasi. Altman (1968) 

mengembangkan pendekatan tradisional terhadap analisis rasio dengan 

menganalisis pemikiran rasio untuk memprediksi kebangkrutan dan 

menggunakan teknik analisa multi diskriminan. Teknik ini 

mengidentifikasi 5 rasio yang terdiri dari 22 rasio keuangan yaitu 

likuiditas, profitabilitas, leverage, rasio uji multi diskriminan, dan 

aktivitas. Rasio ini yang secara bersamaan, sangat baik untuk memprediksi 

kebangkrutan suatu perusahaan.

Dalam hubungannya dengan likuiditas makin kecil quick ratio, 

perusahaan kurang likuid sehingga tidak dapat membayar para krediturnya 

maka auditor kemungkinan memberikan opini audit dengan going 

concern. Tidak jarang perusahaan yang secara konsisten mengalami 

kerugian operasi mempunyai working capital yang sangat kecil apabila 

dibandingkan dengan total aset (Altman, 1968). Adapun hubungan quick 

ratio dengan opini audit yaitu makin kecil quick ratio, perusahaan kurang 

likuid karena banyak kredit macet sehingga opini audit harus memberikan 

keterangan mengenai going concern. 

6. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan jumlah relatif laba yang dihasilkan dari 

sejumlah investai atau modal yang ditanamkan dalam suatu usaha. Tujuan 

dari analisis profitabilitas adalah untuk mengukur tingkat efisiensi usaha 
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dan profitabilitas yang dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. 

Analisis ini juga untuk mengetahui hubungan timbal balik antara pos-pos 

yang ada pada neraca perusahaan yang bersangkutan guna mendapatkan 

berbagai indikasi yang berguna untuk mengukur efisiensi dan profitabilitas

perusahaan yang bersangkutan. Return On Asset (ROA) adalah rasio yang 

diperoleh dengan membagi laba/rugi bersih dengan total asset. Rasio ini 

digunakan untuk menggambarkan kemampuan manajemen perusahaan 

dalam memperoleh laba dan manajerial efisiensi secara keseluruhan. 

Semakin tinggi nilai ROA semakin efektif pula pengelolaan aktiva 

perusahaan dan semakin baik pula prospek bisnisnya.

7. Auditor Changes

Merupakan perpindahan auditor (KAP) yang dilakukan oleh 

perusahaan klien. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu merjer 

antara dua perusahaan yang kantor akuntan publiknya berbeda, 

ketidakpuasan dengan kantor akuntan publik dahulu dan merjer antara 

kantor akunta publik (Halim, 1997:79-80).

Mardiyah (2002) menyatakan faktor yang mempengaruhi 

perusahaan berpindah KAP adalah faktor klien (Clien-related factors), 

yaitu kesulitan keuangan, manajemen yang gagal, perubahan owners ship, 

Initial Public Offering (IPO) dan faktor auditor (Auditor related factors) 

yaitu fee audit dan kualitas audit. Kadir (1994) mengemukakan dua 

pendekatan yang dapat digunakan untuk mengapa perusahaaan berpindah 
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KAP yaitu perspektif auditor dan perspektif perusahaan. Salah satu faktor 

yang dapat mempengaruhi perusahaan berpindah KAP adalah Opini Audit. 

Jika auditor tidak dapat memberikan opini wajar tanpa pengecualian (tidak 

sesuai dengan harapan perusahaan), perusahaan akan berpindah KAP yang 

mungkin dapat memberikan opini sesuai dengan yang diharapkan 

perusahaan (Tandirerung, 2006). Manajemen akan memberhentikan 

auditornya sebagai suatu bentuk hukuman atas opini yang tidak 

diharapkan perusahaan atas laporan keuangannya dan berharap untuk 

mendapatkan auditor yang lebih mudah diatur / morepliable ( Carcello dan 

Neal, 2003). Chow dan Rice (1982) mendapatkan bukti empiris bahwa 

perusahaan cenderung berpindah KAP setelah menerima qualified opinion

atas laporan keuangannya. Faktor lain suatu perusahaan harus melakukan 

pergantian auditor adalah keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep 

20/PM/2002 yang membatasi penugasan audit paling lama 5 tahun 

berturut-turut untuk KAP dan 3 tahun berturut-turut untuk seorang 

akuntan. 

Dampak yang tidak diharapkan dari opini going concern yang 

tidak diinginkan mendorong manajemen untuk mempengaruhi auditor dan 

menimbulkan konsekuensi negatif dalam pengeluaran going concern. 

Geiger et al. (1996) menemukan bukti terjadinya peningkatan pergantian 

auditor yang mengeluarkan opini going concern pada perusahaan financial 

distress. Kondisi tersebut memungkinkan manajer untuk berpindah ke 

auditor lain apabila perusahaannya terancam menerima opini audit going 
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concern. Manajer dapat menunda atau menghindari opini going concern

dengan memberikan laporan keungan yang baik untuk meyakinkan auditor 

atau dengan melakukan pergantian auditor (auditor switching) dengan 

harapan auditor baru tidak memberikan opini going concern (Bryan et al.

2005).

2. Telaah Penelitian Sebelumnya

Chen dan Church (1992) melakukan penelitian ini tentang pengaruh 

pemeringkat obligasi yang gagal bayar (default) dengan penerimaan opini 

audit going concern pada perusahaa penerbit obligasi tersebut. Hasil penelitian 

Chen dan Church (1992) memberikan bukti empiris bahwa adanya suatu 

asosiasi yang kuat antara pemeringkat obligasi yang gagal bayar dengan 

penerimaan opini audit going concern oleh perusahaa penerbit obligasi 

tersebut. Penelitian mereka juga membuktikan bahwa rasio-rasio keuangan 

merupakan indikator yang penting untuk memprediksi penerimaan opini audit 

going concern. Sementara, Hani dkk (2003) meneliti tentang pengaruh rasio-

rasio keuangan pada industri perbankkan yang terdaftar di BEJ terhadap 

penerimaan opini audit going concern. Hasil dari penelitian mereka 

memberikan bukti empiris yaitu hanya variabel quick rasio, return on asset 

dan interest margin of loans yang berpengaruh positif terhadap opini audit 

going concern. Penelitian mereka lebih berfokus pada industri perbankan saja, 

dengan periode pengamatan tahun 1995-1997.
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Penelitian lain mengenai going concern dilakukan oleh Petrolena 

(2004) yang meneliti  mengenai pemberian opini audit going concern dengan 

menggunakan rasio keuangan profitabilitas dan leverage. Hasil penelitian 

tersebut memperkuat penelitian sebelumya yaitu variabel profitabilitas 

berpengaruh signifikan sedangkan leverage tidak. Penelitian tersebut 

membuktikan bahwa auditor sebelum mengeluarkan opini auditor perlu 

mempertimbangkan profitabilitas perusahaan yang diaudit, sedangkan 

kemampuan perusahaan untuk membayar hutang tidak terlalu diperhatihkan 

oleh auditor dalam memberikan opini audit. Ramadhany (2006) meneliti 

tentang pengaruh variabel keberadaan komite audit, default hutang, kondisi 

keuangan, opini audit tahun sebelumnya, ukuran perusahaan dan skala auditor 

terhadap penerimaan opini audit going concern pada perusahaan manufaktur 

yang mengalami kesulitan keuangan. Penelitian tersebut memberikan bukti 

empiris bahwa variabel default hutang, kondisi keuangan dan opini audit 

tahun sebelumnya berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan opini 

audit going concern.

Setyarno dkk (2006) meneliti tentang pengaruh rasio-rasio keuangan 

auditee, ukuran auditee, skala auditor dan opini audit tahun sebelumnya 

terhadap opini audit going concern. Hasil penelian ini adalah hanya rasio 

likuiditas yang signifikan terhadap opini audit going concern, Opini audit 

tahun sebelumnya signifikan dan berhubungan positif dengan opini going 

concern. Penelitian Praptitorini dkk (2007) menguji tentang bagaimana 

pengaruh kualitas audit, debt default dan opinion shopping terhadap 

penerimaan opini going concern. Hasil dari penelitian ini adalah kualitas audit 
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tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini going concern, debt

default berpengaruh positif signifikan  dan perusahaan di Indonesia cenderug 

mendapatkan opini non going concern ketika tidak melakukan pergantian 

auditor. Sementara itu, Damayanti (2008) meneliti tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi perusahaan berpindah kantor akuntan publik. Hasil penelitian 

ini adalah fee audit dan ukuran KAP mempunyai pengaruh terhadap auditor 

change, sedangkan pergantian manajemen, opini akuntan, kesulitan keuangan 

persahaan & prosentase perubahan ROA tidak berpengaruh terhadap auditor 

change.
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C. Kerangka Konsep Penelitian

Penelitian ini memiliki lima variabel, yaitu: empat variabel independen 

dan satu variabel dependen. Variabel independen yang digunakan adalah 

kualitas audit, likuiditas, profitabilitas dan auditor changes. Variabel 

dependen yang digunakan adalah opini audit going concern.

             Variable Independen                               Variabel Dependen

      Gambar 1. Bagan Rerangka Konsep Penelitian

D. Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh kualitas audit terhadap opini audit going concern

Penelitian yang dilakukan oleh Praptitorini dkk (2007) tentang 

analisis pengaruh kualitas audit, debt default dan opinion shopping

terhadap penerimaan opini going concern menemukan hasil bahwa

Kualitas audit

Opini audit 
going concern

Profitabilitas

Likuiditas

Auditor changes
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kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini 

going concern. 

Dopuch dan Simunic (1980) dalam Schwartz (1996) beragumentasi 

bahwa ukuran auditor berhubungan positif dengan kualitas auditor. 

Economies of scale KAP yang besar akan memberikan insentif yang kuat 

untuk mematuhi aturan SEC sebagai cara pengembangan dan pemasaran 

keahlian KAP tersebut. Craswell et al. (1995) menyatakan bahwa klien 

biasanya mempersepsikan bahwa auditor yang berasal dari Kantor 

Akuntan Publik besar dan yang memiliki afiliasi dengan Kantor Akuntan 

Publik Internasional yang memiliki kualitas yang lebih tinggi karena 

auditor tersebut memiliki karakteristik yang dapat dikaitkan dengan 

kualitas, seperti pelatihan, pengakuan internasional serta adanya peer 

review. Mayangsari (2003) melakukan penelitian pengaruh spesialisasi 

industri auditor sebagai proksi lain dari kualitas audit terhadap integritas 

laporan keuangan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa spesialisasi 

auditor berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. De 

Angelo dalam Setyarno dkk (2006) menyatakan bahwa auditor skala besar 

memiliki insentif yang lebih untuk menghindari kritikan kerusakan 

reputasi dibandingkan pada auditor skala kecil. Auditor skala besar juga 

lebih cenderung untuk mengungkapkan masalah-masalah yang ada karena 

mereka lebih kuat menghadapi risiko proses pengadilan. Argumen tersebut 

berarti bahwa auditor skala besar memiliki insentif lebih untuk mendeteksi 

dan melaporkan masalah going concern kliennya. Auditor yang sudah 
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memiliki reputasi yang baik akan selalu obyektif dalam pekerjaannya  

karena mereka akan berusaha menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat 

merusak reputasinya sehingga semakin tinggi kualitas audit maka semakin 

kecil kemungkinan kesalahan auditor tersebut dalam memberikan opini 

audit. Berdasarkan hal tersebut diajukan hipotesis sebagai berikut ini.

H1 : Kualitas auditor berpengaruh secara signifikan terhadap auditor 

dalam memberikan opini audit dengan going concern (GCAR).

2. Pengaruh likuiditas terhadap opini audit going concern

Likuiditas (likuidity) mengacu pada kemampuan perusahan untuk 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas merupakan 

kemampuan perusahaan untuk mengubah aktiva menjadi kas atau 

kemampuan untuk memperoleh kas (Wild dkk, 2005). Setyarno dkk 

(2006) meneliti tentang pengaruh kualitas audit, kondisi keuangan, opini 

audit tahun sebelumnya, pertumbuhan perusahaan terhadap opini audit 

going concern. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan 

dan opini audit tahun sebelumnya berpengaruh secara signifikan terhadap 

opini audit going concern. Hani dkk (2003) meneliti tentang pengaruh 

rasio-rasio keuangan pada industri perbankan yang terdaftar di BEJ 

terhadap penerimaan opini audit going concern. Hasil dari penelitian 

mereka memberikan bukti empiris yaitu hanya variabel quick rasio, return 

on asset dan interest margin of loans yang berpengaruh positif terhadap 

opini audit going concern. Penelitian mereka lebih berfokus pada industri 



29

perbankan saja, dengan periode pengamatan tahun 1995-1997. Dalam 

hubungannya dengan likuiditas makin kecil quick rasio, perusahaan 

kurang likuid sehingga tidak dapat membayar para krediturnya maka 

auditor kemungkinan memberikan opini audit dengan going concern

(Komalasari, 2004). Sedangkan hubungan antara quick rasio dengan opini 

audit adalah makin kecil quick rasio, perusahaan kurang likuid karena 

banyak kredit macet sehingga opini audit harus memberikan keterangan 

mengenai going concern. Berdasarkan hal tersebut diajukan hipotesis 

sebagai berikut ini.

H2 : Likuiditas berpengaruh secara signifikan terhadap auditor dalam 

memberikan opini audit dengan going concern (GCAR).

3. Pengaruh profitabilitas terhadap opini audit going concern

Rahayu (2007) melakukan penelitian tentang penetapan opini 

going concern yang didasarkan pada informasi keuangan dan informasi 

non keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi keuangan 

(likuiditas, profitabilitas dan solvabilitas) tidak signifikan terhadap 

penetapan opini audit going concern. Penelitian yang dilakukan 

Komalasari (2004) mengenai pengaruh kualitas auditor dan proxy going 

concern terhadap opini auditor menunjukkan bukti bahwa return on total 

asset yang merupakan proxy dari profitabilitas perusahaan mempunyai 

koefisien negatif yang menunjukkan bahwa semakin rendah ROA semakin 

tinggi profitabilitas perusahaan untuk mendapat opini selain wajar tanpa 
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pengecualian. Semakin tinggi nilai ROA semakin efektif pula pengelolaan 

aktiva perusahaan. Berdasarkan hal tersebut diajukan hipotesis sebagai 

berikut ini.

H3 :  Profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap auditor dalam 

memberikan opini audit dengan going concern (GCAR).

4. Pengaruh auditor changes terhadap opini audit going concern

Penelitian terdahulu yang dilakukan Damayanti (2008) mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan berpindah kantor akuntan 

publik menemukan hasil bahwa fee audit dan ukuran KAP mempunyai 

pengaruh terhadap auditor changes, sedangkan pergantian manajemen, 

opini akuntan, kesulitan keuangan perusahaan & prosentase perub ROA 

tidak berpengaruh terhadap auditor changes. 

Kadir dalam Damayanti (2008) mengemukakan dua pendekatan 

yang dapat digunakan untuk mengapa perusahaaan berpindah KAP yaitu 

perspektif auditor dan perspektif perusahaan. Salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi perusahaan berpindah KAP adalah Opini Audit. Jika 

auditor tidak dapat memberikan opini wajar tanpa pengecualian (tidak 

sesuai dengan harapan perusahaan), perusahaan akan berpindah KAP yang 

mungkin dapat memberikan opini sesuai dengan yang diharapkan 

perusahaan (Tandirerung, 2006). Manajemen akan memberhentikan 

auditornya sebagai suatu bentuk hukuman atas opini yang tidak 

diharapkan perusahaan atas laporan keuangannya dan berharap untuk 
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mendapatkan auditor yang lebih mudah diatur/more pliable ( Carcello dan 

Neal, 2003). Chow dan Rice (1982) mendapatkan bukti empiris bahwa 

perusahaan cenderung berpindah KAP setelah menerima qualified opinion

atas laporan keuangannya. Klunger dan Shields dalam Mardiyah (2002) 

mengembangkan teori information-suppressions dengan menghipotesiskan 

manajemen yang gagal (bad news) kecenderungan mencari auditor yang 

bisa menyembunyikan keadaan perusahaan. Auditor diminta untuk 

menyembunyikan keadaan klien yang sebenarnya sehingga dapat 

mengubah opini auditor. Implikasinya laporan keuangan perusahaan yang 

mendapatkan distress menjadi lebih sukses dan menghindari opini 

qualifield atau informasi keuangan yang tidak menguntungkan harus 

diubah oleh auditor. Penelitian ini didukung oleh Chow dan Rice (1982) 

menyatakan untuk mengantisipasi adanya opini qualifield dengan cara 

mengubah auditor.  Semakin sering perusahaan tersebut melakukan 

auditor changes semakin kecil pula perusahaan mendapatkan opini yang 

tidak sesuai dengan harapan perusahaan. Berdasarkan hal tersebut diajukan 

hipotesis sebagai berikut:

H4 : Auditor changes berpengaruh secara signifikan terhadap auditor 

dalam memberikan opini audit dengan going concern (GCAR).
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BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini. Pada bagian awal bab ini dijelaskan populasi dan sampel penelitian, 

bagian berikutnya adalah jenis dan teknik pengumpulan data serta identifikasi 

variabel penelitian. Pada bagian akhir dijelaskan teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan pengujian hipotesis karena penelitian ini 

menggunakan hipotesis yang hipotesisnya sudah dapat ditentukan di awal 

penelitian (Hartono, 2004: 40). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara kualitas audit, likuiditas, profitabilitas dan auditor changes

dengan opini audit going concern. Penelitian ini termasuk dalam penelitian 

kausal yaitu penelitian yang menyatakan hubungan satu variabel 

menyebabkan perubahan variabel yang lainnya, yang mempengaruhi adalah 

variabel independen dan yang dipengaruhi adalah variabel dependen. 

(Hartono, 2004: 44), dimana kualitas audit, likuiditas, profitabilitas dan 

auditor changes sebagai variabel independen dan opini audit going concern

sebagai variabel dependen.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasi karena sampel 

yang digunakan dalam penelitian adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa 
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Efek Indonesia (BEI). Data yang digunakan dalam penelitian berupa laporan 

keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga study setting penelitian ini adalah 

lingkungan non contrived setting, yaitu lingkungan riil atau field setting 

(Hartono, 2004: 54).

Berdasarkan waktu penelitiannya, penelitian ini merupakan penelitian 

cross sectional karena pengumpulan data dalam penelitian melibatkan satu 

waktu tertentu dengan banyak sampel (Hartono, 2004: 55).

B. Populasi dan Sampel Penelitian

1.   Populasi

Populasi merupakan kelompok orang, kejadian atau peristiwa yang 

menjadi perhatian para peneliti untuk diteliti (Sekaran, 2006: 121). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang go public 

yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2007. 

Periode tahun tersebut dipilih untuk mengurangi pengaruh krisis. 

Pemilihan perusahaan di BEI dikarenakan pertimbangan kemudahan akses 

data dan informasi, serta biaya dan waktu penelitian. Nama perusahaan 

diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory dan JSX Statistics.

2.  Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian atau anggota dari populasi (Sekaran, 2006: 

123). Sampel merupakan beberapa anggota yang diambil dari populasi.

Sampel yang diambil adalah perusahaan manufaktur dan non manufaktur

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemilihan industri 
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manufaktur dan non manufaktur digunakan untuk membedakan dengan 

penelitian sebelumnya yang dilakukan Setyarno dkk (2006) dan untuk 

memperluas jumlah sampel sehingga diperoleh hasil yang lebih akurat. 

Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan metode purposive 

sampling, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur dan non manufaktur yang terdaftar diBursa Efek 

Indonesia per 1 januari 2007.

2. Perusahaan manufaktur dan non manufaktur yang menerbitkan laporan 

keuangan auditan dengan opini unqualifield.

3. Perusahaan manufaktur dan non manufaktur yang menerbitkan laporan 

keuangan auditan dengan mencantumkan laporan auditan dari auditor 

independen.

4. Perusahaan manufaktur dan non manufaktur yang tidak mengambil 

kebijakan delisting pada periode penelitian.

C. Data dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data 

yang dibuat atau dikumpulkan oleh pihak luar (Sekaran, 2006: 65). Alasan 

menggunakan data sekunder dengan pertimbangan bahwa data ini mudah 

untuk diperoleh dan memiliki waktu yang lebih luas. Data sekunder tersebut 

berupa laporan keuangan dari perusahaan manufaktur dan non manufaktur 

yang go public yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diperoleh 
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dari Pusat Referensi Pasar Modal, database pojok BEJ FE UNS serta 

Indonesian Capital Market Directory.

D. Variabel Penelitian dan Pengukurannya

Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel 

dependen yang diproksikan dengan opini auditor berupa unqualified opinion 

dengan going concern audit report (GCAR) dan unqualified opinion tanpa 

going concern audit report (GCAR). Variabel independen diwakili oleh 

Kualitas auditor, Likuiditas, Profitabilitas dan Auditor changes. Definisi 

operasional variabel - variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini.

1. Opini audit going concern

Opini audit going concern merupakan opini audit modifikasi yang 

dalam pertimbangan auditor terdapat ketidakmampuan atau ketidakpastian 

yang signifikan atas kelangsungan hidup perusahaan dalam menjalankan 

operasinya (SPAP; 2002). Dari sudut pandang auditor keputusan tersebut 

melibatkan beberapa tahap analisis. Auditor harus mempertimbangkan 

hasil dari operasi, kondisi ekonomi yang mempengaruhi perusahaan, 

kemampuan membayar hutang dan kebutuhan likuidasi dimasa yang akan 

datang. Didalam penelitian ini penulis hanya mengelompokkan opini audit 

going concern unqualified dan non opini audit going concern unqualified. 

Metode ini sama dengan metode Hani dkk (2003). Audit unqualified 

dengan going concern audit report (GCAR) yang merupakan variabel 
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dummy yang dilambangkan dengan 1 dan 0 bila opini tersebut audit 

unqualified tanpa going concern audit report (GCAR).

2. Kualitas Audit.

Dalam penelitian ini kualitas audit diproksikan menggunakan  

ukuran atau skala KAP. Variabel dummy dalam penelitian ini adalah KAP 

Big Four dan KAP non Big Four. Variabel ini diukur dengan 

menggunakan variabel dummy untuk auditor yang termasuk dalam 

kelompok KAP Big Four diberikan lambang 1 dan KAP non Big Four 

diberi lambang 0 sesuai dengn penelitian Komalasari (2006). 

                 KAP BIG FOUR DIINDONESIA

Purwanto, Sarwoko & Sandjaja Ernst & Young

Osman Bing Satrio & Rekan Delloitte Touche Tohmatsu

Siddharta, Siddharta Widjaja KPMG

Haryanto Sahari & Rekan Price Waterhouse Coopers

3. Likuiditas 

Rasio likuiditas digunakan karena rasio ini mengukur kemampuan 

perusahaan di dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Sebagai 

parameter dari rasio likuiditas, penulis menggunakan Quick Ratio. Quick 

ratio digunakan dalam penelitian ini karena memiliki presisi yang lebih 

baik untuk menggambarkan tingkat likuiditas. Persediaan dikeluarkan dari 

perhitungan ini karena persediaan pada umumnya merupakan bagian 
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terbesar dari kas dan membutuhkan waktu yang lama untuk 

menkonversinya menjadi kas (Harnanto, 1987:216). 

              

                         

4. Profitabilitas

Penulis menggunakan metode analisis rasio profitabilitas karena 

masyarakat, pada umumnya berpandangan bahwa pengukuran tingkat 

keberhasilan operasional dan efektivitas perusahaan didasarkan pada 

tingkat profitabilitas yang dicapai perusahaan, dalam hal ini digunakan 

ROA. Profitabilitas merupakan kriteria penialaian yang secara luas dan 

dianggap valid untuk dipakai sebagai alat pengukur tentang hasil 

pelaksanaan operasi perusahaan (Harnanto, 1984)

5. Auditor Changes

Merupkan perpindahan auditor (KAP) yang dilakukan oleh 

perusahaan klien. Kadir (1994) mengemukakan dua pendekatan yang 

dapat digunakan untuk mengapa perusahaaan berpindah KAP yaitu 

perspektif auditor dan perspektif perusahaan. Salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi perusahaan berpindah KAP adalah Opini Audit. Jika 

auditor tidak dapat memberikan opini wajar tanpa pengecualian (tidak 

sesuai dengan harapan perusahaan), perusahaan akan berpindah KAP yang 
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mungkin dapat memberikan opini sesuai dengan yang diharapkan 

perusahaan (Tandirerung, 2006).

Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel dummy, 1 untuk

perusahaan jika dalam periode penelitian melakukan pergantian auditor 

dan 0 untuk perusahaan jika dalam periode penelitian tidak melakukan 

pergantian auditor.

E. Metode Analisis Data 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis multivariat dengan 

menggunakan regresi logistik  (logictic regression) yang variabel bebasnya 

merupakan kombinasi antara metric dan non metric (nominal). Teknik analisis 

ini tidak memerlukan lagi uji normalitas data pada variabel bebasnya. Dalam 

logictic regression selain mengabaikan uji normalitas juga tidak mensyaratkan 

uji heterokedastisitas. Logistic regression dipakai apabila asumsi multivariate 

normal distribution tidak dapat dipenuhi (Ghozali, 2005). Sebelum pengujian 

hipotesis, terlebih dahulu dilakukan analisis statistik deskriptif untuk 

mengetahui karakteristik dari sampel yang digunakan. Statistik deskriptif 

meliputi jumlah sampel, nilai maksimum, nilai minimum, mean dan standar 

deviasi. Model logistic regression yang akan digunakan dalam penelitian ini 

disajikan sebagai berikut ini.
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Keterangan :

Dummy variabel opini audit (kategori 1 untuk auditee  dengan 
opini audit going concern (GCAO) dan 0 untuk opini audit    
non going concern (NGCAO))

=    Konstanta

= Kualitas Auditor 

= Quick Ratio

= Return on Assets

= Auditor Changes

= Koefisien masing-masing variabel

= error perusahaan i pada tahun t

1. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis multivariat dengan 

menggunakan regresi logistik  (logictic regression). Dalam melakukan 

pengujian hipotesis dengan menggunakan logistik regression terdapat 

beberapa langkah yaitu:

a. Menilai Model Fit

Langkah pertama adalah menilai overall fit model terhadap beta. 

Beberapa test statistik diberikan untuk menilai hai ini. Hipotesis untuk 

menilai model fit adalah.

H0  :  Model yang di hipotesiskan fit dengan data

H1  :   Model yang di hipotesiskan tidak fit dengan data
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Dari hipotesis ini jelas bahwa kita akan menolak hipotesis nol 

agar supaya model fit dengan data. Statistik yang digunakan 

berdasarkan pada fungsi likelihood. Likelidood L dari model adalah 

probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan menggambarkan data 

input. Untuk menguji hipotesis nol dan alternatif, L ditansformasikan 

menjadi -2Log L. Nilai -2 Log L yang mengalami penurunan 

menandakan bahwa model statistrik tersebut semakin fit dengan data. 

Hal ini berarti bahwa H0 (H0 = model yang dihipotesiskan fit dengan 

data) dapat diterima.

b. Uji R2 (Cox dan Snell’s R Square)

Cox dan Snell’s R Square merupakan ukuran yang mencoba 

meniru ukuran R2 pada multiple regression yang didasarkan pada teknik 

estimasi likelihood dengan nilai maksimum kurang dari 1 (satu) 

sehingga sulit diinteprestasikan. Nagelkerke’s R square merupakan 

modifikasi dari koefisien cox dan snell untuk memastikan bahwa 

nilainya bervariasi dari 0 (nol) sampai 1 (satu). Hal ini dilakukan 

dengan cara membagi nilai cox dan snell’s R2 dengan nilai 

maksimumnya. Nilai Nagelkerke’s R square dapat diinterprestasikan 

seperti nilai  R2  pada multiple regression.

c. Uji Kelayakan Model

Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan Hosmer 

and Lemeshow’s Goodness of Fit Test. Jika nilai Hosmer and 

Lemeshow’s Goodness of Fit Test statistics sama dengan atau kurang 

dari 0.05, maka hipotesis nol ditolak yang berarti ada perbedaan 

signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga Goodness 
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of Fit model tidak baik karena model tidak dapat memprediksi nilai 

observasinya dan Jika nilai Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit 

Test statistics lebih dari 0.05, maka hipotesis nol tidak dapat ditolak 

yang berarti tidak ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai 

observasinya sehingga Goodness of Fit model baik karena model dapat 

memprediksi nilai observasinya (Ghozali, 2005).

d. Estimasi Parameter dan Inteprestasinya

Langkah terakhir yaitu menilai parameter dan inteprestasinya. 

Estimasi maksimum Likelihood parameter dari model dapat dilihat pada 

tampilan output variable in the equation yaitu estimasi parameter 

dilihat melalui koefisien regresi. Koefisien regresi dari tiap-tiap variabel 

yang di uji menunjukkan hubungan antara tiap variabel. Pengujian 

hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai 

probabilitas (signifikasi) dengan tingkat signifikasi sebesar 5%. Jika 

variabel dependen dan variabel independen memiliki tingkat signifikasi 

lebih kecil dari 0.05 maka dapat dikatakan bahwa kedua variabel 

tersebut berhubungan positif begitu juga sebaliknya.

2. Uji Beda T

Uji beda T digunakan untuk menentukan apakah dua sampel 

yang tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Uji beda 

T dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan diantara dua nilai 

rata-rata dengan standar error dari perbedaan rata-rata dua sampel. 

Standar error perbedaan dalam niali rata - rata terdistribusi secara 
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normal. Jadi tujuan uji beda T adalah membandingkan rata - rata dua 

grup yang tidak berhubungan satu dengan yang lain. Apakah kedua 

group tersebut mempunyai nilai rata - rata yang sama ataukah tidak sama 

secara signifikan.
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BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pengumpulan Data

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai 

pengaruh kualitas audit, profitabilitas, likuiditas dan auditor changes 

terhadap opini audit going concern. Penelitian ini menggunakan data 

sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan yang dipublikasikan di 

internet melalui website resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) serta 

data dari Indonesia Capital Market Directory (ICMD). Berdasarkan kriteria 

yang telah ditentukan sebelumnya, diperoleh sampel penelitian perusahaan 

manufaktur dan non manufaktur sebanyak 80 perusahaan selama tahun 

2007.

Perusahaan yang masuk kategori manufaktur dan non manufaktur 

sebanyak 343 perusahaan, karena keterbatasan waktu dan adanya data yang 

tidak lengkap maka hanya diperoleh sampel sebanyak 80 perusahaan pada 

tahun 2007. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data dari laporan 

keuangan tahun 2007. Data digunakan dalam rangka analisis pengaruh 

kualitas audit (AQ), likuiditas (QR), profitabilitas (ROA) dan auditor 

changes (AC) terhadap opini audit going concern (GCAR). Analisis 

dilakukan dengan bantuan SPSS 16.0 for Windows. Laporan keuangan yang 

telah diperoleh kemudian dikelompokkan menjadi 2 yaitu kelompok 

pertama perusahaan yang mempunyai opini audit going concern (GCAR) 

dan kelompok kedua yakni perusahaan yang memperoleh opini audit non 
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going concern (NGCAR), sehingga dapat diperoleh distribusi kelompok 

sebagai berikut ini. 

  Tabel IV.1
  Distribusi Sampel Berdasarkan Opini Audit

                           Sampel                     %

                      GCAR                            15                     18.75%

                      NGCAR                        65                      81.25%

                      Total                               80                      100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2007 dari 

total 80 perusahaan yang menjadi sampel sebanyak 15 perusahaan atau 

18.75% memperoleh opini audit going concern (GCAR) sisanya sebanyak 

65 perusahaan atau 81.25% menerima opini audit non going concern

(NGCAR).

B. Statistik Deskriptif

Nilai statistik deskriptif dari masing-masing variabel penelitian ini 

disajikan dalam tabel berikut : 

Tabel IV.2
Hasil Statistik Dekriptif

Variabel        N          Minimun           Maximum        Mean       Std.Deviasi

GCAR 80 0.00 1.00 0.1875 0.39277

AQ 80 0.00 1.00 0.3500 0.47998

QR 80 0.00 11.20 1.1109 1.71544

ROA 80 -0.20 0.50 0.0420 0.08619

AC 80 0.00 1.00 0.1625 0.37124

Sumber : Hasil Pengolahan Data
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Notasi :

GCAR =   Going concern audit report

AQ =   Auditor quality

QR =   Quick rasio

ROA =   Return on total asset

AC =   Auditor changes

Tabel di atas menunjukan statistik deskriptif variabel penelitian opini 

audit going concern (GCAR) memiliki rata-rata sebesar 0.1875; dengan nilai 

mínimum sebesar 0.00 dan maksimum sebesar 1.00 kerena merupakan 

variabel dummy. Deviasi standar untuk variabel ini sebesar 0.39277, hal ini 

dapat diartikan bahwa penyimpangan untuk variabel ini sebesar 0.39277. 

Auditor Quality (AQ) memiliki rata-rata sebesar 0.3500; dengan nilai 

mínimum sebesar 0.00 dan maksimum sebesar 1.00 kerena merupakan 

variabel dummy. Deviasi standar untuk variabel ini sebesar 0.47998, hal ini 

dapat diartikan bahwa penyimpangan variabel ini sebesar 0.47998. 

Sedangkan untuk variabel Quick Rasio (QR) memiliki rata-rata sebesar 

1.1109; dengan nilai mínimum sebesar 0.00 dan maksimum sebesar 11.20. 

Deviasi standar untuk variabel ini sebesar 1.71544 hal ini dapat diartikan 

bahwa penyimpangan untuk variabel ini sebesar 1.71544. 

Return On Total Asset (ROA) memiliki rata-rata sebesar 0.0420; 

dengan nilai mínimum sebesar -0.20 dan maksimum sebesar 0.50. Deviasi 

standar untuk variabel ini sebesar 0.08619, hal ini dapat diartikan bahwa 

pennyimpangan untuk variabel ini sebesar 0.08619. Auditor Changes (AC) 
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memiliki rata-rata sebesar 0.1625; dengan nilai mínimum sebesar 0.00 dan

maksimum sebesar 1.00 kerena merupakan variabel dummy. Deviasi standar 

untuk variabel ini sebesar 0.37124, hal ini dapat diartikan bahwa 

penyimpangan variabel ini sebesar 0.37124.

C. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini asumsi multivariate normal distribution tidak 

dapat dipenuhi karena variabel independen merupakan campuran antara 

variabel kontinyu (metrik) dan kategorial (non-metrik). Variabel metrik 

dalam penelitian ini adalah likuiditas dan profitabilitas. Sementara itu, 

variabel non mentrik dalam penelitian ini adalah kualitas audit, auditor 

change dan opini audit going concern. Dalam hal ini dapat dianalisis dengan 

logistic regression karena tidak perlu asumsi normalitas data pada variabel 

bebasnya. Uji heteroskedasktisitas tidak dilakukan karena regresi logistik 

selain mengabaikan uji normalitas juga tidak mensyaratkan uji 

heterokedastisitas. Logistic regression dipakai apabila asumsi multivariate 

normal distribution tidak dapat dipenuhi (Ghozali, 2005). Model yang akan 

digunakan dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut ini.

               
  

Keterangan :

Dummy variabel opini audit (kategori 1 untuk auditee  dengan 
opini audit going concern (GCAO) dan 0untuk opini audit non 
going concern (NGCAO))
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=    Konstanta

= Kualitas Auditor 

= Quick Ratio

= Return on Assets

= Auditor Changes

= Koefisien masing-masing variabel

= error perusahaan i pada tahun t

1. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis multivariat dengan 

menggunakan regresi logistik  (logictic regression). Dalam melakukan 

pengujian hipotesis dengan menggunakan logistik regression terdapat 

beberapa langkah yaitu:

a. Menilai Model Fit

Langkah pertama untuk menguji hipotesis yakni menilai model 

fit. Dalam penelitian ini untuk menilai model fit digunakan fungsi 

Likelihood. Likelihood L dari model adalah probabilitas bahwa model 

yang dihipotesiskan menggambarkan data input. Untuk menguji

hipotesis nol dan alternatif Likelihood ditransformasikan menjadi -2

Log L.
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                                        Tabel  IV.3
                                 Hasil Uji Model Fit

                                                              

                                                                -2Log L

            Beginning Block 0                       77.212

                               Block 1                       56.426

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai -2 Log L mengalami 

penurunan. Nilai -2 Log L pada beginning block 0 sebesar 77.212

mengalami penurunan menjadi 56.426 pada block 1. Ghozali (2005)

menyatakan bahwa nilai -2 Log L yang mengalami penurunan 

menandakan bahwa model statistik tersebut semakin fit dengan data. 

Hal ini berarti bahwa H0 (H0 = model yang dihipotesiskan fit dengan 

data) dapat diterima.

b. Uji R2 (Cox dan Snell’s R Square)

Cox dan Snell’s R Square merupakan ukuran yang mencoba 

meniru ukuran R2 pada multiple regression yang didasarkan pada teknik 

estimasi likelihood dengan nilai maksimum kurang dari 1 (satu) 

sehingga sulit diinteprestasikan. Nagelkerke’s R square merupakan 

modifikasi dari koefisien cox dan snell untuk memastikan bahwa 

nilainya bervariasi dari 0 (nol) sampai 1 (satu). Hal ini dilakukan 

dengan cara membagi nilai cox dan snell’s R2 dengan nilai 

maksimumnya. Nilai Nagelkerke’s R square dapat diinterprestasikan 

seperti nilai  R2  pada multiple regression.
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Tabel IV.4
Hasil Uji Cox dan Snell’s R Square

Dilihat dari output tabel diatas nilai Cox dan Snell’s R Square

sebesar 0.229 dan nilai Nagelkerke’s R adalah 0.370 yang berarti 

variabilitas variabel dependen yaitu going concern audit report yang 

dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen kualitas audit, 

likuiditas, profitabilitas dan auditor changes sebesar 37% sisanya 

sebesar 63% dijelaskan oleh variabel – variabel lain diluar model 

penelitian.

c. Uji Kelayakan Model

Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan Hosmer 

and Lemeshow’s Goodness of Fit Test. Jika nilai Hosmer and 

Lemeshow’s Goodness of Fit Test statistics sama dengan atau kurang 

dari 0.05, maka hipotesis nol ditolak yang berarti ada perbedaan 

signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga Goodness 

of Fit model tidak baik karena model tidak dapat memprediksi nilai 

observasinya. Jika nilai Statistic Goodness of Fit Test statistics lebih 

besar dari 0.05, maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan berarti model 

Model Summary

Step

-2 Log likelihood

Cox & Snell R 

Square

Nagelkerke R 

Square

1 56.426a .229 .370

Sumber : Hasil Pengolahan Data
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dapat memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat 

diterima karena cocok dengan data observasinya.   

Tabel IV.5
Uji Kelayakan Model

                    Hosmer and Lemeshow Test

Step Chi-square df Sig.

1 1.633 8 0.168

 Sumber : Hasil Pengolahan Data

Hasil uji kelayakan model di atas menunjukan bahwa nilai 

Goodness of Fit Test statistics adalah 0.168 atau lebih besar dari 0.05, 

maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan berarti model dapat 

memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat 

diterima karena cocok dengan data observasinya.   

d. Estimasi Parameter dan Inteprestasinya

Langkah terakhir yaitu mengestimasi parameter dan 

inteprestasinya. Dalam logistic regresion, nilai estimasi maksimum 

Likelihood parameter dari model dapat dilihat pada tampilan output  

variabel in the equation. 
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Tabel IV.6
                         Hasil estimasi parameter dan Inteprestasinya

       Variabel in the equation

B S.E. Wald df Sig. Exp (B)

Step 1 AQ -1.189 0.817 2.119 1 0.145 0.304

QR -1.414 0.846 2.793 1 0.095 0.243

ROA -23.382 10.156 5.301 1 0.021 0.000

AC -1.388 1.143 1.476 1 0.224 0.250

Constant 0.381 0.633 0.363 1 0.547 1.464

       Sumber : Hasil Pengolahan Data

Hasil pengujian model regresi logistik dengan variabel  

dependen  opini audit going concern (Y) diperoleh persamaan  sebagai 

berikut. 

        Gc
Ln          =    0.381 -  1.189 AQ  –  1.414 QR  -  23.382 ROA
      1-Gc       
                    - 1.388 AC + 

Variabel kualitas audit yang diproksikan dengan skala KAP 

menunjukkan koefisien negatif sebesar 1.189 dengan tingkat signifikasi 

sebesar 0.145 lebih besar dari 0.05 (5%). Artinya dapat disimpulkan 

bahwa H1 tidak berhasil didukung. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap opini audit going 

concern. 

Sementara itu, variabel likuiditas yang diproksikan dengan quick 

rasio menunjukkan koefisien negatif sebesar 1.414 dengan tingkat 

signifikasi sebesar 0.095 lebih besar dari 0.05 (5%). Artinya dapat 
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disimpulkan bahwa H2 tidak berhasil didukung. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa Likuiditas tidak berpengaruh terhadap opini audit 

going concern. 

Variabel profitabilitas yang diproksikan dengan return on total 

asset menunjukkan koefisien negatif sebesar 23.382 dengan tingkat 

signifikasi sebesar 0.021 lebih kecil dari 0.05 (5%). Artinya dapat 

disimpulkan bahwa H3 berhasil didukung. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap opini audit 

going concern. Variabel auditor change yang diproksikan dengan 

pergantian auditor menunjukkan koefisien negatif sebesar 1.388 dengan 

tingkat signifikasi sebesar 0.224 lebih besar dari 0.05 (5%). Artinya 

dapat disimpulkan bahwa H4 tidak berhasil didukung. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa auditor changes tidak berpengaruh terhadap 

opini audit going concern. 

2. Uji Beda T

Uji beda T digunakan untuk menentukan apakah dua sampel yang 

tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Uji beda t-test 

dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan diantara dua nilai rata-

rata dengan standar error dari perbedaan rata-rata dua sampel. Standar 

error perbedaan dalam nilai rata-rata terdistribusi secara normal. Jadi 

tujuan uji beda T adalah membandingkan rata-rata dua grup yang tidak 

berhubungan satu dengan yang lain. Apakah kedua group tersebut 
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mempunyai nilai rata-rata yang sama ataukah tidak sama secara signifikan. 

Sampel dalam penelitian ini digolongkan ke dalam dua group yaitu 1 

untuk group perusahaan manufaktur dan 0 untuk group perusahaan non 

manufaktur.

Tabel IV.7
Hasil Uji Beda t-test

                              Group Statistics

1=Manufaktur; 0=Non 

Manufaktur N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

1 37 .3784 .49167 .08083AQ

0 43 .3256 .47414 .07231

1 37 1.0976 1.56736 .25767QR

0 43 1.1223 1.85180 .28240

1 37 .0254 .06590 .01083ROA

0 43 .0563 .09900 .01510

1 37 .2162 .41734 .06861AC

0 43 .1163 .32435 .04946

1 37 .2703 .45023 .07402GCAR

0 43 .1163 .32435 .04946

Sumber : Hasil Pengolahan Data



54

Independent Samples Test

Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means

95% Confidence Interval 

of the Difference

F Sig. t df Sig. (2-tailed)

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference Lower Upper

Equal variances assumed .911 .343 .488 78 .627 .05280 .10815 -.16252 .26811AQ

Equal variances not assumed .487 75.324 .628 .05280 .10845 -.16323 .26883

Equal variances assumed .184 .669 -.064 78 .949 -.02476 .38711 -.79544 .74593QR

Equal variances not assumed -.065 77.984 .949 -.02476 .38229 -.78583 .73632

Equal variances assumed .900 .346 -1.614 78 .111 -.03087 .01913 -.06897 .00722ROA

Equal variances not assumed -1.662 73.617 .101 -.03087 .01858 -.06790 .00615

Equal variances assumed 5.974 .017 1.204 78 .232 .09994 .08301 -.06532 .26520AC

Equal variances not assumed 1.182 67.514 .242 .09994 .08458 -.06886 .26874

Equal variances assumed 13.365 .000 1.772 78 .080 .15399 .08691 -.01903 .32701GCAR

Equal variances not assumed
1.730 64.336 .088 .15399 .08902 -.02383 .33182

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Output pertama adalah group statistik yang menunjukkan bahwa 

rata-rata kualitas audit untuk jenis perusahaan non manufaktur adalah 0.3256 

sedangkan untuk jenis perusahaan manufaktur adalah 0.3784. Secara 

absolute bahwa rata-rata kualitas audit berbeda antara perusahaan 

manufaktur dan non manufaktur. Rata - rata kualitas audit perusahaan 

manufaktur lebih tinggi dibandingkan rata - rata perusahaan non manufaktur.

Tabel independen sampel t-test menunjukkan  nilai F hitung untuk 

kualitas audit sebesar 0.911 dengan probabilitas 0.343  lebih besar dari 0.05 

maka dapat disimpulkan bahwa H0 tidak dapat ditolak atau memiliki 

variance yang sama. Dengan demikian analisis uji beda T harus 

menggunakan asumsi equal variance assumed. Dari output spss terlihat 
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bahwa nilai t pada equal variance assumed adalah 0.488 dengan probabilitas 

signifikasi 0.627. Jadi dapat disimpulkan bahwa rata - rata kualitas audit 

sama  antara perusahaan manufaktur dan non manufaktur. 

Nilai rata-rata quick rasio untuk jenis perusahaan non manufaktur 

adalah 1.1223 sedangkan untuk jenis perusahaan manufaktur adalah 1.0976. 

Secara absolute bahwa rata-rata quick rasio berbeda antara perusahaan 

manufaktur dan non manufaktur. Rata - rata quick rasio perusahaan non

manufaktur lebih tinggi dibandingkan rata - rata perusahaan manufaktur.

Tabel independen sampel t-test menunjukkan  nilai F hitung untuk 

quick ratio sebesar 0.184 dengan probabilitas 0.669  lebih besar dari 0.05 

maka dapat disimpulkan bahwa H0 tidak dapat ditolak atau memiliki 

variance yang sama. Dengan demikian analisis uji beda T harus 

menggunakan asumsi equal variance assumed. Dari output spss terlihat 

bahwa nilai t pada equal variance assumed adalah negatif 0.064 dengan 

probabilitas signifikasi 0.949. Jadi dapat disimpulkan bahwa rata - rata quick 

ratio sama antara perusahaan manufaktur dan non manufaktur. 

Nilai rata-rata return on total asset untuk jenis perusahaan non

manufaktur adalah 0.0563 sedangkan untuk jenis perusahaan manufaktur 

adalah 0.0254. Secara absolute bahwa rata-rata return on total asset berbeda 

antara perusahaan manufaktur dan non manufaktur. Rata - rata return on 

total asset perusahaan non manufaktur lebih tinggi dibandingkan rata - rata 

perusahaan manufaktur.
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Tabel independen sampel t-test menunjukkan  nilai F hitung untuk 

return on total asset sebesar 0.900 dengan probabilitas 0.346  lebih besar 

dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa H0 tidak dapat ditolak atau 

memiliki variance yang sama. Dengan demikian analisis uji beda T harus 

menggunakan asumsi equal variance assumed. Dari output spss terlihat 

bahwa nilai t pada equal variance assumed adalah negatif 1.614 dengan 

probabilitas signifikasi 0.111. Dapat disimpulkan bahwa rata - rata return on 

total asset sama antara perusahaan manufaktur dan non manufaktur. 

Nilai rata-rata auditor change untuk jenis perusahaan non

manufaktur adalah 0.1163 sedangkan untuk jenis perusahaan manufaktur 

adalah 0.2162. Secara absolute bahwa rata-rata auditor change berbeda 

antara perusahaan manufaktur dan non manufaktur. Rata - rata auditor 

change perusahaan manufaktur lebih tinggi dibandingkan rata - rata 

perusahaan non manufaktur.

Tabel independen sampel t-test menunjukkan  nilai F hitung untuk 

auditor changes sebesar 5.974 dengan probabilitas 0.017 lebih kecil dari 

0.05 maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak atau memiliki variance yang 

berbeda. Dengan demikian analisis uji beda T harus menggunakan asumsi 

equal variance not assumed. Dari output spss terlihat bahwa nilai t pada 

equal variance assumed adalah negatif 1.182 dengan probabilitas signifikasi 

0.242. Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata auditor changes sama antara 

perusahaan manufaktur dan non manufaktur. 

Nilai rata-rata going concern untuk jenis perusahaan non

manufaktur adalah 0.1163 sedangkan untuk jenis perusahaan manufaktur 

adalah 0.2703. Secara absolute bahwa rata-rata going concern berbeda 

antara perusahaan manufaktur dan non manufaktur. Rata - rata going 
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concern perusahaan manufaktur lebih tinggi dibandingkan rata - rata 

perusahaan non manufaktur.

Tabel independen sampel t-test menunjukkan  nilai F hitung untuk 

going concern sebesar 13.365 dengan probabilitas 0.000  lebih kecil dari 

0.05 maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak atau memiliki variance yang 

berbeda. Dengan demikian analisis uji beda T harus menggunakan asumsi 

equal variance not assumed. Dari output spss terlihat bahwa nilai t pada 

equal variance not assumed adalah 1.730 dengan probabilitas signifikasi 

0.088. Jadi dapat disimpulkan bahwa rata - rata going concern sama.antara 

perusahaan manufaktur dan non manufaktur. 

D. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas audit tidak 

berpengaruh terhadap going concern audit report. Hasil pengujian regresi 

logistik sebesar 0.145 ditolak pada taraf signifikansi 5% dan H1 ditolak.

Artinya tinggi rendahnya kualitas audit tidak berpengaruh terhadap 

penerimaan going concern audit report suatu perusahaan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Ramadhany (2004) dimana variabel skala auditor (Big 

Four dan Non Big Four) tidak berpengaruh signifikan atas kemungkinan 

penerbitan opini audit going concern oleh auditor. Selain itu penelitian ini 

juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyarno dkk (2006) 

bahwa kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan 
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opini going concern. Alasan yang mendasari hasil penelitian ini adalah 

ketika seorang auditor sudah memiliki reputasi yang baik maka ia akan 

berusaha mempertahankan reputasinya itu dan menghindarkan diri dari hal-

hal yang bisa merusak reputasinya tersebut, sehingga mereka selalu obyektif 

terhadap pekerjaannya (Praptitorini, 2007). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas yang diproksikan 

dengan quick ratio tidak berpengaruh terhadap going concern audit report. 

Hasil pengujian regresi logistik sebesar 0.095 ditolak pada taraf signifikansi 

5% dan H2 ditolak. Artinya tinggi rendahnya quick rasio tidak berpengaruh 

terhadap penerimaan going concern audit report suatu perusahaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas yang diproksikan 

dengan quick rasio tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern. 

Quick rasio tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern karena 

quick rasio tidak mengikutsertakan unsur persediaan dalam perhitunganya.

Atas dasar pengamatan data dapat dinyatakan bahwa nilai persediaaan yang 

dimiliki oleh perusahaan sampel relatif lebih besar dibanding unsur aktiva 

lancar lainnya sehingga menyebabkan angka quick rasio kecil dan tidak 

berpengaruh terhadap opini audit going concern. Jumlah persediaan yang 

relatif besar pada perusahaan sampel dimaksudkan untuk menjaga 

kontinuitas produksinya. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Rahayu (2007) dimana variabel keuangan (Likuiditas, 

Profitabilitas dan Solvabilitas) tidak berpengaruh terhadap penetapan opini 

audit going concern.
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas yang diproksikan 

dengan return on total asset berpengaruh signifikan terhadap opini audit  

going concern. Hasil pengujian regresi logistik sebesar 0.021 diterima pada 

taraf signifikansi 5% dan H3 diterima. Artinya tinggi rendahnya return on 

total asset  berpengaruh terhadap penerimaan going concern audit report

suatu perusahaan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Komalasari (2004) dimana vaeriabel return on total 

asset berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan opini audit going 

concern pada perusahaan. Penelitian ini juga konsisten dengan yang 

dilakukan oleh Hani dkk (2003) bahwa return on total asset mempunyai 

pengaruh yang kuat terhadap opini audit. Hal ini tidaklah mengejutkan 

karena perusahaan yang menghasilkan keuntungan tidak akan mengalami 

kebangkrutan (Altman, 1968). Jadi hubungan return on total asset dengan 

opini audit adalah makin kecil return on total asset maka kemampuan 

perusahaan dalam mendapatkan laba menurun sehingga ada keraguan 

mengenai going concern perusahaan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel auditor changes tidak 

berpengaruh terhadap going concern audit report. Hasil pengujian regresi 

logistik sebesar 0.224 ditolak pada taraf signifikansi 5% dan H4 ditolak. 

Artinya tinggi rendahnya auditor changes tidak berpengaruh terhadap 

penerimaan going concern audit report suatu perusahaan.
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Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Damayanti (2008) yang menyatakan bahwa opini 

akuntan tidak memiliki pengaruh terhadap perusahaan publik di Indonesia 

untuk berpindah KAP. Salah satu alasan sebuah perusahaan melakukan

auditor changes dikarenakan oleh adanya peraturan BAPEPAM Nomor Kep 

20/PM/2002 tanggal 12 Nopember 2002 serta SK Menteri Keuangan Nomor 

423/KMK-06/2002 yang berisi pembatasan hubungan auditee dan auditor 

paling lama 6 tahun berturut-turut untuk KAP dan 3 tahun berturut-turut 

untuk seorang akuntan. 
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka penulis dapat 

menarik kesimpulan sebagai berikut ini.

1. Profitabilitas yang diproksikan dengan return on total asset 

berpengaruh signifikan terhadap opini audit going concern. Hubungan

return on total asset dengan opini audit adalah semakin kecil return on 

total asset maka kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba dan 

manajemen efisiensi secara keseluruhan semakin menurun sehingga ada 

keraguan mengenai going concern perusahaan. 

2. Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern. 

Ketika seorang auditor sudah memiliki reputasi yang baik maka ia akan 

berusaha mempertahankan reputasinya itu dan menghindarkan diri dari 

hal - hal yang bisa merusak reputasinya tersebut, sehingga mereka 

selalu obyektif terhadap pekerjaannya. 

3. Likuiditas yang diproksikan dengan quick rasio tidak berpengaruh 

terhadap opini audit going concern. Quick rasio tidak berpengaruh 

terhadap opini audit going concern karena quick rasio tidak 

mengikutsertakan unsur persediaan dalam perhitunganya. Atas dasar 

pengamatan data dapat dinyatakan bahwa nilai persediaaan yang 

dimiliki oleh perusahaan sampel relatif lebih besar dibanding unsur 
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aktiva lancar lainnya sehingga menyebabkan angka quick rasio kecil 

dan tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern. Jumlah 

persediaan yang relatif besar pada perusahaan sampel dimaksudkan 

untuk menjaga kontinuitas produksinya.

4. Auditor changes tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern. 

Salah satu alasan sebuah perusahaan melakukan auditor changes

dikarenakan oleh adanya peraturan BAPEPAM Nomor Kep 

20/PM/2002 tanggal 12 Nopember 2002 serta SK Menteri Keuangan

Nomor 423/KMK-06/2002 yang berisi pembatasan hubungan auditee

dan auditor paling lama 6 tahun berturut-turut untuk KAP dan 3 tahun 

berturut - turut untuk seorang akuntan. 

B. Keterbatasan Penelitian

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, diantaranya 

adalah:

1. Penelitian ini hanya memperoleh sampel sebanyak 80 perusahaan pada 

perusahaan manufaktur dan non manufaktur di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2007.

2. Penelitian ini hanya menggunakan empat variabel independen yaitu 

kualitas audit, likuiditas, profitabilitas dan auditor changes yang 

dipertimbangkan dapat mempengaruhi penerimaan opini audit going 

concern pada perusahaan.
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C. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan di atas, penulis mencoba 

memberikan saran untuk perbaikan penelitian selanjutnya. Saran  yang dapat 

diberikan yaitu:

1. Penelitian selanjutnya hendaknya menambah jumlah sampel sehingga 

sampel yang digunakan dapat mewakili semua karakteristik dalam 

populasi. 

2. Penelitian berikutnya dapat menambah faktor - faktor lain yang diduga 

mempunyai pengaruh terhadap going concern audit report, misalnya 

dengan menambah atau mengganti rasio keuangan lain, fee audit dan 

opini audit tahun sebelumnya.
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DESCRIPTIVES VARIABLES=AQ QR ROA AC GCAR

  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.

Descriptives

[DataSet0]

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

AQ 80 .00 1.00 .3500 .47998

QR 80 .00 11.20 1.1109 1.71544

ROA 80 -.20 .50 .0420 .08619

AC 80 .00 1.00 .1625 .37124

GCAR 80 .00 1.00 .1875 .39277

Valid N (listwise) 80

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES GCAR
  /METHOD=ENTER AQ QR ROA AC
  /CLASSPLOT
  /PRINT=GOODFIT CORR ITER(1)

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5).

Logistic Regression

[DataSet0]

Case Processing Summary

Unweighted Casesa N Percent

Included in Analysis 80 100.0

Missing Cases 0 .0

Selected Cases

Total 80 100.0

Unselected Cases 0 .0

Total 80 100.0

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of 

cases.
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Dependent Variable 

Encoding

Original 

Value Internal Value

0 0

1 1

Block 0: Beginning Block

Iteration Historya,b,c

Coefficients

Iteration -2 Log likelihood Constant

1 77.809 -1.250

2 77.214 -1.453

3 77.212 -1.466

Step 0

4 77.212 -1.466

a. Constant is included in the model.

b. Initial -2 Log Likelihood: 77,212

c. Estimation terminated at iteration number 4 

because parameter estimates changed by less than 

,001.

Classification Tablea,b

Predicted

GCAR

Observed 0 1

Percentage 

Correct

0 65 0 100.0GCAR

1 15 0 .0

Step 0

Overall Percentage 81.2

a. Constant is included in the model.

b. The cut value is ,500
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Variables in the Equation

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

Step 0 Constant -1.466 .286 26.205 1 .000 .231

Variables not in the Equation

Score df Sig.

AQ 1.826 1 .177

QR 3.174 1 .075

ROA 6.805 1 .009

Variables

AC .115 1 .734

Step 0

Overall Statistics 10.690 4 .030

Block 1: Method = Enter

Iteration Historya,b,c,d

Coefficients

Iteration -2 Log likelihood Constant AQ QR ROA AC

1 68.598 -.675 -.414 -.139 -5.053 -.396

2 60.611 -.409 -.784 -.322 -13.185 -.886

3 57.439 -.057 -1.010 -.717 -19.538 -1.244

4 56.496 .274 -1.144 -1.216 -22.446 -1.373

5 56.426 .374 -1.186 -1.399 -23.313 -1.388

6 56.426 .381 -1.189 -1.414 -23.382 -1.388

Step 1

7 56.426 .381 -1.189 -1.414 -23.382 -1.388

a. Method: Enter

b. Constant is included in the model.

c. Initial -2 Log Likelihood: 77,212

d. Estimation terminated at iteration number 7 because parameter estimates changed by less than 

,001.
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Omnibus Tests of Model Coefficients

Chi-square df Sig.

Step 20.786 4 .000

Block 20.786 4 .000

Step 1

Model 20.786 4 .000

Model Summary

Step -2 Log likelihood

Cox & Snell R 

Square

Nagelkerke R

Square

1 56.426a .229 .370

a. Estimation terminated at iteration number 7 because 

parameter estimates changed by less than ,001.

Hosmer and Lemeshow Test

Step Chi-square df Sig.

1 11.642 8 .168

Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test

GCAR = ,00 GCAR = 1,00

Observed Expected Observed Expected Total

1 8 7.999 0 .001 8

2 8 7.925 0 .075 8

3 7 7.705 1 .295 8

4 6 7.399 2 .601 8

5 8 7.088 0 .912 8

6 8 6.802 0 1.198 8

7 6 6.445 2 1.555 8

8 8 5.885 0 2.115 8

9 4 4.925 4 3.075 8

Step 1

10 2 2.827 6 5.173 8
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Classification Tablea

Predicted

GCAR

Observed 0 1

Percentage 

Correct

0 65 0 100.0GCAR

1 10 5 33.3

Step 1

Overall Percentage 87.5

a. The cut value is ,500

Variables in the Equation

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

AQ -1.189 .817 2.119 1 .145 .304

QR -1.414 .846 2.793 1 .095 .243

ROA -23.382 10.156 5.301 1 .021 .000

AC -1.388 1.143 1.476 1 .224 .250

Step 1a

Constant .381 .633 .363 1 .547 1.464

a. Variable(s) entered on step 1: AQ, QR, ROA, AC.

Correlation Matrix

Constant AQ      QR      ROA     AC      

Constant 1.000 -.434 -.684 -.336 -.301

AQ      -.434 1.000 .069 .192 .197

QR      -.684 .069 1.000 .001 .027

ROA     -.336 .192 .001 1.000 .166

Step 1

AC      -.301 .197 .027 .166 1.000
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             Step number: 1

             Observed Groups and Predicted Probabilities

      16 ┼                                                               
                                     ┼
         │                                                               
                                     │
         │                                                               
                                     │
F        │0                                                              
                                     │
R     12 ┼0                                                              
                                     ┼
E        │0                                                              
                                     │
Q        │0                                                              
                                     │
U        │0                                                              
                                     │
E      8 ┼0                                                              
                                     ┼
N        │0                                                              
                                     │
C        │0                                                              
                                     │
Y        │0                                                              
                                     │
       4 ┼0            0      1                                          
                                     ┼
         │00 1  01     0      0                                          
                                     │
         │0000 000 00000 0 00 0  0        11       0  1                  
                                     │
         │000000001000000000010 000 0 00  00 1     0  0 00 11        1   
          1                   1   1  │
Predicted ─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───
──────┼─────────┼─────────┼──────────
  Prob:   0       ,1        ,2        ,3        ,4        ,5        ,6   
     ,7        ,8        ,9         1
  Group:  000000000000000000000000000000000000000000000000001111111111111
1111111111111111111111111111111111111

          Predicted Probability is of Membership for 1,00
          The Cut Value is ,50
          Symbols: 0 - ,00
                   1 - 1,00

          Each Symbol Represents 1 Case.

T-TEST GROUPS=ST(1 0)
  /MISSING=ANALYSIS
  /VARIABLES=AQ QR ROA AC GCAR

  /CRITERIA=CI(.9500).
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T-Test

Group Statistics

1=Manufaktur; 

0=Non Manufaktur N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

1 37 .3784 .49167 .08083AQ

0 43 .3256 .47414 .07231

1 37 1.0976 1.56736 .25767QR

0 43 1.1223 1.85180 .28240

1 37 .0254 .06590 .01083ROA

0 43 .0563 .09900 .01510

1 37 .2162 .41734 .06861AC

0 43 .1163 .32435 .04946

1 37 .2703 .45023 .07402GCAR

0 43 .1163 .32435 .04946

Independent Samples Test

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means

95% Confidence Interval 

of the Difference

F Sig. t df

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference Lower Upper

Equal variances assumed .911 .343 .488 78 .627 .05280 .10815 -.16252 .26811AQ

Equal variances not assumed .487 75.324 .628 .05280 .10845 -.16323 .26883

Equal variances assumed .184 .669 -.064 78 .949 -.02476 .38711 -.79544 .74593QR

Equal variances not assumed -.065 77.984 .949 -.02476 .38229 -.78583 .73632

Equal variances assumed .900 .346 -1.614 78 .111 -.03087 .01913 -.06897 .00722ROA

Equal variances not assumed -1.662 73.617 .101 -.03087 .01858 -.06790 .00615

Equal variances assumed 5.974 .017 1.204 78 .232 .09994 .08301 -.06532 .26520AC

Equal variances not assumed 1.182 67.514 .242 .09994 .08458 -.06886 .26874

Equal variances assumed 13.365 .000 1.772 78 .080 .15399 .08691 -.01903 .32701GCAR

Equal variances not assumed 1.730 64.336 .088 .15399 .08902 -.02383 .33182
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