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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh disclosure level, 

profitabilitas terhadap penerimaan opini audit going concern dengan goog 

governance corporate sebagai variabel moderasi Sampel penelitian ini diperoleh 

dengan menggunakan metode purposive sampling dengan memfokuskan 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2016. 

Sampel yang diperoleh sebanyak 21 perusahaan dengan jumlah pengamatan adalah 

63 sampel. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis 

regresi logistik. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa variabel  

disclosure tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. 

Sedangkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit going 

concern. Disclosure level berpengaruh terhadap audit going concern jika 

dimoderasi gcg (jadi moderasi ini disimpulkan sebagai variabel moderasi pure 

moderation karena berubah hasilnya yakni diawali dengan hasil tidak berpengaruh 

berubah menjadi perpengaruh)  . Profitabilitas tidak  berpengaruh terhadap opini 

audit going concer jika dimoderasi variabel good corporate governance  Jadi 

moderasinya dikategorikan sebagai jenis predictor moderasi variabel (Variabel 

yang  berfungsi sebagai variabel independen). Karena pembuktiannya diawali 

dengan  hasil perhitungannya memberikan data berpengatuh positif  setelah 

dimoderasi hasilnya tidak berpengaruh  

 

Kata kunci : Disclosure, Profitabilitas, , Opini Audit Going Concern, Good 

corporate governance 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The research enhances and examine about the effect of disclosure level, 

liquidity dan financial distress  towards audit going concern opinion. The sample 

of the research is obtainable by using the purposive sampling method focusing on 

manufacturing industries that has been listed on the Indonesia Stock Exchange, 

2014 – 2016. Samples were obtained as many as 21 companies by the number of 

observation is 63 samples. Data analysis techniques. Based on analysis results it is 

revealed that audit disclosure level, negative effect towards the going concern audit 

opinion. While the profitability has significant towards the going concern audit 

opinion.  

Keywords: Disclosure level, Profitability  Going Concern Audit Opinion. Good   

                  corporate governance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Opini audit going concern merupakan opini yang diterbitkan auditor untuk 

memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya 

(Ikatan Akuntan Indonesia, 2015). Penerbitan opini audit going concern ini sangat 

berguna bagi para pemakai laporan keuangan untuk membuat keputusan yang tepat 

dalam berinvestasi, karena ketika seorang investor akan melakukan investasi perlu 

untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan, terutama yang menyangkut tentang 

kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Para investor mengharapkan auditor 

memberikan early warning akan kegagalan keuangan perusahaan (Chen dan Church, 

1996). Situasi tersebut membuat auditor mempunyai tanggung jawab yang besar untuk 

mengeluarkan opini audit going concern yang konsisten dengan keadaan 

sesungguhnya. 

Going concern adalah kelangsungan hidup suatu badan usaha dan merupakan 

asumsi dalam pelaporan keuangan suatu entitas. Asumsi ini mengharuskan perusahaan 

secara operasional memiliki kemampuan mempertahankan kelangsungan hidupnya 

(going concern) dan akan melanjutkan usahanya di masa depan. Perusahaan 

diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara 

material skala usahanya (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015:5). 

Salah satu kantor akuntan publik di Indonesia yang terlibat fraud pada tahun 

2017 adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Suherman & Surja yang 

merupakan afiliasi Ernst & Young (EY) di Indonesia, (KAP) Purwantono, Suherman 

& Surja didenda US$1 juta setelah regulator audit AS menyematkan label 

penyimpangan pemeriksaan terhadap hasil audit pembukuan salah satu kliennya pada 

hasil laporan keuangan tahun 2011.  



Kasus serupa juga terjadi pada dua anggota kantor akuntan publik terbesar di 

dunia Big Four yaitu KPMG dikenakan denda lebih dari USD 6,2 juta atau GBP 4,8 

juta oleh Securities and Exchanges Commission (SEC) karena kegagalan auditnya 

(auditing failure) terhadap perusahaan energi Miller Energy Resources yang telah 

melakukan peningkatan nilai tercatat asetnya secara signifikan sebesar 100 kali lipat 

dari nilai riilnya di laporan keuangan tahun 2011. KPMG pun telah menerbitkan 

pendapat unqualified atas laporan keuangan tersebut. Sementara PwC dikenakan denda 

GBP 5,1 juta dan dikecam oleh Financial Reporting Council di Inggris setelah PwC 

mengakui salah dalam auditnya terhadap RSM Tenon Group di tahun buku 2011 (Edy 

Sujana, 2017). 

Laporan keuangan merupakan salah satu sarana penting untuk 

mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak luar perusahaan. Dalam 

Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) No. 1 dijelaskan bahwa tujuan 

utama dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang berguna dalam 

pembuatan bisnis dan ekonomi. Laporan keuangan harus berkualitas tinggi adalah 

penting karena hal tersebut akan secara positif mempengaruhi penyedia modal dan 

kepentingan lainnya dalam pembuatan keputusan investasi kredit, dan keputusan 

alokasi sumber daya lainnya yang akan meningkatkan efesiensi pasar secara 

keseluruhan (Aisiah, 2012).  

Yun Zhu dan Ren Ning (2018) berpendapat opini going concern diterbitkan 

ketika auditor memiliki substansial tentang kemampuan klien untuk melanjutkan  

kelangsungan usaha selama satu tahun setelah tanggal laporan keuangan karena going 

concern merupakan asumsi dasar yang dipakai dalam menyusun laporan keuangan 

suatu entitas. Kesimpulan dari hasil penelitiannya disclosure tidak berpengaruh 

terhadap opini audit dari entitas 

Hany et al. (2003) berpendapat dengan adanya going concern maka suatu 

entitas dianggap akan mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka 

panjang atau tidak akan dilikuidasi dalam jangka pendek. Suatu entitas dianggap going 

concern apabila perusahaan dapat melanjutkan operasinya dan memenuhi 

kewajibannya. Going concern disebut juga sebagai kontinuitas akuntansi yang 



memperkirakan suatu bisnis akan terus berlanjut dalam waktu tidak terbatas 

pengelolaan asset  berpengaruh positif terhadap audit going concern (Baldric, 2012). 

Subramanyam (2017:141) menyatakan pengelolaan investasi berpengaruh 

terhadap entitas opini going concern, semakin kecil besar ratio investasinya perusahaan 

maka perusahaan akan mampu memenuhi seluruh pembiayaan operasionalnya secara 

konsisten sehingga entitas dianggap sehat dan layak mendapatkan opini going concern. 

Kesimpulannya profitabilitas berpengaruh terhadap audit going corcern. 

Dalam mengevaluasi suatu perusahaan apakah mempunyai keraguan yang 

besar terhadap kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan 

hidupnya (going concern), auditor harus memperhatikan aspek profitabilitas, 

likuiditas, solvabilitas, dan pertumbuhan perusahaan. Kondisi keuangan yang dimiliki 

perusahaan dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam bertahan hidup pada 

periode tertentu. Perusahaan-perusahaan yang memiliki nama besar cenderung 

memiliki kemampuan bertahan hidup yang lebih baik (Mutchler, 1985). Perusahaan 

yang memiliki nama besar dipandang lebih baik oleh investor. 

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

selama periode tertentu.   Semakin tinggi nilai profitabilitas maka semakin besar 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan  laba.  Kondisi  keuangan  perusahaan 

melalui tingkat profitabilitas yang baik membuat tertarik para investor. Tingkat 

profitabilitas yang positif menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan laba, 

sebaliknya dengan tingkat profitabilitas yang negatif berarti menunjukkan bahwa 

perusahaan mengalami kerugian. Kesimpulannya berpendapat bahwa rasio 

profitabilitas  berpengaruh  negative signifikan terhadap opini going concern. Januarti 

dan Fitrianasari (2008) 

Tidak ditemukannya bukti yang signifikan antara profitabilitas dan pemberian 

opini going concern disebabkan karena financial leverage yang ditanggung 

perusahaan relatif besar, yakni meningkatnya laba usaha tidak dikarenakan 

pengelolaan asset yg effektif, kesimpulan penelitiannya profitabilitas berpengaruh  

negative terhadap opini going concern (Januarti dan Fitrianasari, 2008). Hal tersebut 

juga diperkuat oleh penelitian Rahayu (2007). Berbeda dengan penelitian Komalasari 



(2004) yang menyebutkan bahwa rasio profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap 

pemberian opini audit going concern. ROA semakin tinggi atau profitabilitas 

perusahaan berpengaruh terhadap opini WTP (Komalasari, 2004). Setyarno, et 

al(2006) memberikan bukti bahwa profitabilitas berpengaruh  negatif dan terhadap 

opini audit going concern. 

Auditor harus melakukan evaluasi secara kritis terhadap perencanaan yang 

dilakukan oleh pihak manajemen melalui penerapan good corporate governance . yang 

akan mempermudah kemungkinan opini yang going concern pada perusahaan (Randy 

Haris, 2015). Berdasarkan Forum for Corporate Governance in Indonesia, untuk  

berhasil dipasar yang bersaing, suatu perusahaan harus mempunyai pengelola 

perusahaan  yang inovatif,  yang bersedia untuk mengambil risiko  yang  wajar dan 

senantiasa mengembangkan strategi baru untuk mengantisipasi situasi  yang  berubah-

ubah. Sehingga diperlukan suatu pedoman yang mengatur kegiatan perusahaan untuk 

penerapan Good Corporate Governance yang benar 

Ketentuan mengenai GCG oleh   PT  Bursa  Efek  Indonesia dimulai  tahun 2011,  Tata 

Kelola Perusahaan atau  Good Corporate Governance  (selanjutnya disebut sebagai 

GCG) merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan 

pengelolaan  perusahaan  secara  profesional  berlandaskan  prinsip-   prinsip 

transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen serta kewajaran 

dan  kesetaraan.  Tujuan  utama  dilaksanakannya  GCG  adalah  untuk  mengoptimal

kan  nilai perusahaan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan 

(stakeholders)  lainnya  dalam  jangka  panjang.  

Implementasi  Good Corporate  Governance (GCG)  dalam pengelolaan 

perusahaan  menjadi syarat  yang  dibutuhkan dalam  rangka  memenangkan  kompetisi 

dunia usaha saat ini.  GCG merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan untuk 

meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan dan 

meningkatkan  nilai  perusahaan (corporate  value)  dalam jangka  panjang  melalui  

peningkatan  daya  saing dan kinerja perusahaan dengan tetap  memperhatikan 

kepentingan stakeholders.  



Tujuan  penerapan  GCG  adalah  memberikan suatu  sistem checks  and 

balances  agar dapat  meminimalkan potensi  penyimpangan yang  dapat dilakukan  

oleh  organ-organ perusahaan.  Disamping  itu  GCG  diarahkan  untuk  menciptakan  

nilai  tambah  bagi stakeholders  Menerapkan  GCG di  perusahaan  berarti bahwa  

perusahaan  dijalankan  untuk kepentingan  terbaik  para  pemegang  saham  dan  

pemangku  kepentingan  lainnya (stakeholders).  Tatkala  prinsip-prinsip  GCG  seperti  

transparansi,  akuntabilitas,  dan sistem  kontrol  tidak  berkerja,  akan  berdampak  

kepada  melemahnya  kepercayaan   investor  yang  tentunya akan  berdampak kepada  

iklim  investasi yang  pada akhirnya  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi.  Louis  

(2013)  mengemukakan profitabilitas berpengaruh terhadap opini going concern jika 

terjadi penerapan good corporate secara optimal  

Shleifer dan Vishny (1997) mengungkapkan bahwa corporate governance 

dipandang sebagai penyebab yang dapat  menjamin investor eksternal menerima 

pengembalian yang tepat atas investasinya. Corporate governance yang kuat 

menjamin peran dewan komite audit sehingga  sistem keuangan yang tinggi dalam 

menjaga kepercayaan investor. Corporate governance yang efektif memberikan 

jaminan atas keamanan dana yang diinvestasikan dan pengembalian investasi 

kesimpulannya  profitabilitas berpengaruh terhadap good corporate governance 

( Noordin, 1999). Rendahnya peran dewan komisaris dalam sistem keuangan dan 

buruknya sistem pengambilan keputusan adalah fenomena umum yang terjadi dalam 

tata kelola perusahaan yang lemah. Perusahaan dengan corporate governance yang 

lemah berpengaruh negative terhadap opini going concern (Mitton, 2002). 

Penelitian ini akan menguji tentang analisis yang mempengaruhi opini audit 

going concern atas disclosure level dan  profitabilitas jika dimoderasi variabel good 

corporate governance. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 

menunjukkan hasil yang berbeda-beda atau menunjukkan adanya kesenjangan 

penelitian. Penelitian tersebut diantaranya dilakukan oleh Rahmat Zulfikri (2016), 

Ramadhani (2015), Arma (2013), Boy (2012), Winda Juliana (2009). Zulfikri (2016) 

berpendapat disclosure berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit going 

concern karena semakin tinggi aturan  tingkat pengungkapan (disclosure level) 



informasi dalam hal  laporan keuangan, sulit perusahaan menerapkannya 

semenunjukkan adanya kelemahan entitas dalam menjalankan aktivitas operasional ke 

depannya.  

Kumalasari (2014) menunjukan bahwa pengungkapan laporan keuangan 

perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan opini audit 

going concern. Ramadhani (2015) hasil penelitiannya: profitabilitas berpengaruh 

positif terhadap opini going concern karena auditor dalam memberikan opini sangat 

memperhatikan nilai dari rasio likuiditas. Sedangkan menurut Arma (2013) pengujian 

yang dilakukan menunjukan hasil likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap 

opini going concern. 

Penelitian Boy (2012) menunjukan bahwa GCG dengan proksiperan dewan 

komite audit memiliki pengaruh positif terhadap opini going concern. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Winda Juliana (2009) GCG berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern. 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya serta 

adanya ketidaksamaan hasil penelitian, Penelitian ini menginginkan  kembali analisis 

yang mempengaruhi opini audit going concern, sehingga peneliti tertarik untuk 

mengambil judul “Pengaruh Disclosure Level Dan Profitabilitas Terhadap Opini Audit 

Going Concern Dengan Gcg Sebagai Variabel Moderating Pada Perusahaan 

Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei”. 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang 

dikembangkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah Disclosure Level berpengaruh terhadap opini audit going concern? 

2. Apakah Profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap opini audit going concern? 

3. Apakah Disclosure Level berpengaruh terhadap opini audit going concern jika 

dimoderasi variabel GCG 

4. Apakah Profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap opini audit going concern 

jika dimoderasi variabel GCG 



 

C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian 

1) Tujuan Penelitian  

Untuk membuktikan secara empiris: 

1. Pengaruh Disclosure Level  terhadap kemungkinan pemberian opini audit 

going concern oleh auditor kepada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia 

2. Pengaruh Profitabilitas terhadap kemungkinan pemberian opini audit going 

concern oleh auditor kepada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

3. Pengaruh Disclosure Level  terhadap kemungkinan pemberian opini audit 

going concern  jika dimoderasi variabel GCG pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

4. Pengaruh Profitabilitas perusahaan terhadap kemungkinan pemberian opini 

audit going concern jika dimoderasi variabel GCG pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia  

2) Kontribusi Penelitian 

1. Bagi peneliti, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan 

pengetahuan mengenai pengaruh Disclosure level, Profitabilitas 

Perusahaan, dangood Coorpotare Governance  terhadap penerimaan opini 

audit going concern.  

2. Bagi auditor independen, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dan referensi bagi para auditor dalam melaksanakan tugasnya 

terutama dalam pelaksanaan tugas yang menyangkut tentang pemberian 

opini audit going concern bagi perusahaan kliennya.  

3. Bagi manajemen perusahaan, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

referensi oleh manajemen perusahaan dalam menentukan kebijakan-

kebijakan perusahaan serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan.  



4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dari hasil penelitian bisa dijadikan 

referensi atau bahan acuan dalam penelitian yang sama di masa yang akan 

datang mengenai going concern yang telah diteliti pada penelitian ini. 

  



BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

A. Kajian Pustakan 

1. Agency Theory 

Teori keagenan (Agency theory) merupakan basis teori yang mendasari 

praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Menurut Jensen dan Meckling, 

(2005) menyatakan bahwa hubungan agensi merupakan hubungan kontraktual 

antara prinsipal dan agen, prinsipal mendelegasikan tanggung jawab atas tugas 

tertentu sesuai dengan kontrak yang disepakati atau pengambilan keputusan kepada 

agen. Agen akan melakukan tindakan terbaik demi kepentingan prinsipal. Prinsipal 

akan memberikan imbalan atas kerja si agen. Wewenang dan tanggung jawab agen 

maupun prinsipal diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama (Kumalasari, 

2014). 

Kaitan teori agensi dengan penerimaan opini audit going concern, agen 

(manajer) bertugas dalam menjalankan perusahaan dan menghasilkan laporan 

keuangan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban manajemen. Laporan keuangan ini 

yang nantinya akan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan dan digunakan  

prinsipal sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. (Putri, 2014). 

   Sebagai pihak penghasil laporan keuangan, agen memiliki keinginan untuk 

mengoptimalisasi kepentingannya sehingga dimungkinkan bahwa agen melakukan 

manipulasi data atas kondisi keuangan perusahaan. Kemungkinan terjadinya 

manipulasi yang dilakukan oleh agen membuat diharuskan adanya pihak yang 

independen sebagai mediator antara agen dan prinsipal. Pihak independensi ini 

berfungsi untuk memonitor perilaku agen apakah bertindak sesuai dengan keinginan 

principal (Dewayanto, 2011).  

Auditor merupakan pihak independen yang menjembatani hubungan antara 

prinsipal dan agen. Auditor mempunyai tugas untuk mengawasi kinerja manajemen 

apakah telah bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal melalui laporan keuangan 

(Rudyawan dan Badera, 2008). Dalam hal ini auditor harus mampu bersikap 



independensi, sehingga hasil mengawasi kinerja manajemen menjadi objektif dan 

transparan.  

 

1. Teori   Stewardship 

       Teori  Stewardship  merupakan  pendekatan  teori  alternatif  dalam  Good 

Corporate Governance yang beranggapan manajer sebagai orang-orang yang 

berpikiran kolektif dan pro organisasi. Manajer diasumsikan sebagai steward/ pelayan/ 

agen. Dalam teori ini, manajer termotivasi untuk menyelesaikan tugas dan tanggung 

jawab yang telah dipercayakan kepadanya untuk mencapai tujuan organisasi. Teori ini 

menekankan bahwa tidak ada konflik kepentingan antara manajer dan pemilik serta 

tujuan utama Corporate Governance adalah untuk menemukan mekanisme dan 

struktur yang memfasilitasi koordinasi paling efektif yang dapat dibentuk antara dua 

pihak (Donaldson, 1991). Asumsi yang harus digarisbawahi dalam Teori Stewardship 

adalah tingkah laku manajer sejalan dengan kepentingan pemilik. 

 

2. Signalling Theory 

Signalling theory adalah bagaimana akuntansi dapat digunakan untuk 

menyatakan sinyal informasi tentang perusahaan. Laporan keuangan sering digunakan 

untuk memberikan sinyal tentang perusahaan, terutama ketika trend pendapatan 

menjadi sorotan untuk mengindikasikan kemungkinan pendapatan di masa depan 

(Godfrey et.al., 2010:395). Teori signalling menekankan kepada pentingnya informasi 

yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak eksternal dan 

adanya dorongan perusahaan untuk memberikan informasi tersebut kepada pihak 

eksternal.  

Dalam kaitannya dengan teori signaling, kualitas audit memberikan sinyal 

kualitas dari perusahaan dan juga sahamnya (Datar, Feltham, dan Hughes, 1991). 

Kualitas perusahaan dideskripsikan dari kemampuannya bertahan hidup dalam masa 

yang panjang (going concern). Kondisi ini akan membantu meyakinkan investor untuk 

berinvestasi dalam perusahaan, karena ketika auditor yang memiliki kualitas audit yang 



baik menyatakan opini going concern atas sebuah perusahaan, maka hal ini akan 

berpengaruh terhadap keputusan investasi calon investor. 

 

3. Opini Audit Going Concern 

Pendapat atau opini audit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan 

audit. Dalam melakukan penugasan umum, auditor ditugasi memberikan opini atas 

laporan keuangan peusahaan. (Ardiyos, 2007) adalah laporan yang diberikan seorang 

akuntan publik terdaftar sebagai hasil penilaiannya atas kewajaran laporan keuangan 

yang disajikan perusahaan. 

Opini audit going concern merupakan opini audit yang diberikan pada 

perusahaan yang  dianggap masih mampu untuk melanjutkan usahanya dalam jangka 

waktu yang pantas. Dalam suatu audit, biasanya perusahaan diasumsikan sebagai 

perusahaan yang berkelanjutan (going concern) yang akan terus ada (Rata PG, 2010). 

Opini audit yang berkualitas dianggap sebagai berita yang baik karena 

perusahaan yang menerima opini audit wajar tanpa pengecualian memiliki manajemen 

yang baik dan kontrol internal yang sehat, sehingga pemeriksaan laporan keuangan 

ketika proses audit lebih singkat dibandingkan dengan perusahaan yang tidak 

menerima opini audit (Al Daoud Khaldoon et.,al, 2014). 

Standar Auditing (SA) 705 menyebutkan bahwa auditor juga bertanggung jawab 

untuk menilai apakah terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan perusahaan 

dalam mempertahankan kelangsungan usahanya (going concern) dalam periode waktu 

tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan audit (Institut Akuntan Publik 

Indonesia (IAPI, 2013). Selain itu, Statement on Auditing Standards (SAS) No.59 juga 

menyatakan bahwa auditor harus mengungkapkan secara eksplisit apakah perusahaan 

klien akan dapat mempertahankan kelangsungan usahanya sampai setahun kemudian 

setelah pelaporan.  

Informasi mengenai kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh 

manajemen, laporan auditor independen juga memberikan informasi kepada para 

pengguna laporan keuangan tentang kemampuan perusahaan untuk melanjutkan 

usahanya (going concern). Laporan audit yang berhubungan dengan going concern 



dapat memberikan peringatan awal bagi pemegang saham dan pengguna laporan 

keuangan lainnya guna menghindari kesalahan dalam pembuatan keputusan. 

 

4. Dislclosure Level 

Kata disclosure memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Jika 

dikaitkan dengan data, disclosure berarti memberikan data yang bermanfaat kepada 

pihak yang memerlukan. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, disclosure 

mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan 

yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha (Chariri, 2009). 

Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan dilakukan untuk melindungi 

hak pemegang saham yang cenderung terabaikan akibat terpisahnya pihak manajemen 

yang mengelola perusahaan dan pemegang saham yang memiliki modal (Arif 

Budiman, 2010). 

Informasi yang akan diungkapan dalam laporan keuangan tentunya harus 

disesuaikan dengan kepentingan pengguna laporan keuangan dan diharapkan dengan 

semakin transparan informasi yang disajikan oleh suatu perusahaan ditambah dengan 

semakin nyatanya penerapan tata kelola yang baik akan meningkatkan keberhasilan 

bisnis dalam dunia usaha secara berkesinambungan, juga dapat digunakan untuk 

memahami bisnis pada suatu perusahaan (Valetta, 2005). 

Pengungkapan (Disclosure) merupakan upaya transparasai perubahan / entitas 

dalam menyajikan informasi baik itu keuangan ataupun non keuangan kepada user. 

Para pengguna informasi dalam mengambil keputusan. Untuk entitas swasta (private) 

tentu saja menjadi user adalah para kreditor, investor, manajer, karyawan, dan bahkan 

pemerintah (Ananda.,dkk, 2014). 

Ada empat tujuan dari disclosure laporan keuangan, yang pertama 

menggambarkan item diakui dan menyediakan pengukuran yang relevan . Disini dapat 

dijelaskan bahwa item itu masih ada pengukuran lain selain pengukuran yang terdapat 

dalam laporan keuangan. Kedua menggambarkan item yang tidak diakui dan 

menyediakan pengukuran yang berguna untuk item yang tidak diakui tersebut. Ketiga 

menyediakan informasi yang dapat membantu investor dan kreditur dalam 



mempertimbangkanri risiko dan potensi dari item yang diakui dan tidak diakui.Disini 

mengandung pengertian bahwa dengan pengungkapan dapat membantu calon investor 

dan investor dalam mempertimbangkan tingkat resiko yang akan diterima mengingat 

dalam investasi tidak bisa diabaikan karena adanya berbagai kondisi yang tidak pasti. 

Keempat dengan pengungkapan dapat menyediakan informasi interim yang penting 

disaat isu-isu akuntansi lainnya masih sedang dipelajari secara lebih mendalam 

(Suyoto, 2012) 

Ada dua jenis pengungkapan dalam hubungannya dengan persyaratan yang 

ditetapkan oleh standar dan regulasi, yaitu: 

1. Mandatory Disclosure (Pengungkapan Wajib) 

Pengungkapan wajib adalah informasi yang harus diungkapkan oleh emiten yang 

diatur oleh peraturan pasar modal suatu negara. Setiap  emiten atau perusahaan publik 

yang terdaftar di bursa efek wajib menyampaikan laporan tahunan secara berkala dan 

informasi material lainnya kepada Bapepam dan publik (Cahyani Nuswandari, 2009). 

Bambang Subroto (2014) memberikan contoh Ikhtisar data keuangan penting 

meliputi sekurang-kurangnya: 

   Tabel 2.1 

      Data pengungkapan wajib 

Sumber : Boyton (2012) 

 

a. Penjualan / pendapatan usaha l. Jumlah investasi 

b. Laba (rugi) kotor m. Jumlah kewajiban 

c. Laba (rugi) usaha n. Jumlah ekuitas 

d. Laba (rugi) bersih o. Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aktiva 

e. Jumlah saham yang beredar p. Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas 

f. Laba (rugi) bersih per saham; q. Rasio lancer 

g. Proforma penjualan / pend apatan usaha  r. Rasio kewajiban terhadap ekuitas 

h. Proforma laba (rugi) bersih  s. Rasio kewajiban terhadap jumlah aktiva; 

i. Proforma laba (rugi) bersih per saham  t. Rasio kredit yang diberikan terhadap jumlah 

simpanan (khusus untuk perbankan); 

j. Modal kerja bersih u. Rasio kecukupan modal (khusus untuk 
perbankan); dan 

k. Jumlah aktiva v. Informasi keuangan perbandingan lainnya yang 
relevan dengan perusahaan 



2. Voluntary disclosure (Pengungkapan Sukarela) 

Pengungkapan sukarela yaitu penyampaian informasi yang diberikan secara 

sukarela oleh perusahaan di luar pengungkapan wajib. Pengungkapan sukarela 

merupakan pengungkapan informasi yang melebihi persyaratan minimum dari 

peraturan pasar modal yang berlaku. Perusahaan memiliki keleluasaan dalam 

melakukan pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan sehingga menimbulkan 

adanya keragaman atau variasi luas pengungkapan sukarela antar perusahaan 

(Cahyani Nuswandari, 2009) 

Zabihollah Rezaeea dan Ling Tuo (2017) berpendapat pengungkapan 

sukarela dianggap sebagai financial dan non-financial informasi yang diungkapkan 

oleh manajemen di luar kewajiban laporan keuangan. Pengungkapan sukarela bisa 

terdiri dari informasi strategis (produk, persaingan, pelanggan), informasi 

keuangan (perkiraan laba manajemen, harga saham) dan informasi non-keuangan 

(kelangsungan usaha, lingkungan, sosial dan tata kelola kinerja)  

Pengungkapan sukarela merupakan salah satu cara meningkatkan 

kredibilitas pelaporan keuangan perusahaan dan untuk membantu investor dalam 

memahami strategi bisnis perusahaan (Cahyani Nuswandari, 2009). Pengungkapan 

sukarela manajemen perusahaan bebas memilih untuk mem-berikan informasi 

akuntansi lainnya yang dianggap relevan dalam mendukung pengambilan 

keputusan oleh pemakai laporan tahunan (Sutomo, 2004). 

Pertimbangan manajemen untuk mengungkapkan informasi secara sukarela 

dipengaruhi oleh faktor biaya dan manfaat. Manajemen akan mengungkapkan 

informasi secara sukarela jika manfaat yang diperoleh lebih besar daripada 

biayanya. Manfaat utama yang diperoleh perusahaan dari pengungkapan sukarela 

adalah biaya modal yang rendah. Pengungkapan informasi oleh perusahaan 

diharapkan akan membantu investor dan kreditor memahami risiko investasi 

(Cahyani Nuswandari, 2009) 

Biaya pengungkapan informasi oleh perusahaan dapat digolongkan ke 

dalam biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya pengungkapan langsung 



adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengembangkan dan 

menyajikan informasi (Cahyani Nuswandari, 2009). 

Manajer menyediakan item-item pengungkapan sukarela dalam laporan 

tahunan perusahaan karena mereka mempersepsikan bahwa item-item tersebut 

penting untuk diungkap, penghitungan indeks pengungkapan terbentuk melalui 

pembagian antara total item pengungkapan yang sesungguhnya diungkapkan 

dengan total item pengungkapan yang diharapkan diungkapkan oleh perusahaan 

(Wulandari, 2015). Contoh Indeks voluntary disclosure sekurang-kurangnya: 

 

Tabel 2.2 

      Data Indeks Voluntary Disclosure 

No Item 

1 
Uraian mengenai strategi dan tujuan perusahaan; dapat meliputi strategi dan tujuan umum, keuangan, 

pemasaran dan sosia 

2 
Uraian mengenai dampak strategi terhadap hasil-hasil pada masa sekarang dan atau masa yang akan 

datang. 

3 Bagan atau uraian yang menjelaskan pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam organisasi. 

4 
Informasi mengenai proyeksi jumlah penjualan tahun berikutnya dapat secara kualitatif atau 

kuantitatif. 

5 Informasi mengenai proyeksi jumlah laba tahun berikutnya, dapat secara kualitatif atau kuantitatif. 

6 
Informasi mengenai proyeksi jumah aliran kas tahun berikutnya, dapat secara kualitatif dan 

kuantitatif. 

7 Uraian mengenai kegiatan investasi atau pengeluaran modl yang telah dan atau akan dilaksanakan 

8 
Uraian mengenai program reset dan pengembangan yang dapat meliputi kebijakan, lokasi aktivitas, 
jumlah karyawan dan hasil yang dicapai. 

9 
Informasi mengenai pesanan-pesanan dari pembeli yang belum dipenuhi dan kontrak-kontrak 
penjualan yang akan direalisasikan dimasa yang akan datang. 

10 Informasi mengenai analisis pesaing, dapat secara kualitatif atau kuantitatif. 

11 Uraian mengenai pemberian kesempatan kerja yang sama ; tanpa memandang suku; agama dan ras. 

12 Uraian mengenai kondisi kesehatan dan keselamatan dalam lingkungan kerja. 

13 Uraian mengenai masalah-masalah yang dihadapi perusahaan dalam rekruitmen tenaga kerja 

14 
Informasi mengenai level atau fisik output dan pemakaian kapasitas yang dicapai oleh perusahaan 
pada masa sekarang. 

15 
Uraian mengenai dampak operasi perusahaan terhadap lingkungan hidup dan kebijakan yang 
ditempuh untuk memelihara lingkungan. 

16 
Informasi mengenai manajemen senior yang dapat meliputi nama, pengalaman , dan 
tanggungjawabnya 

17 
Uraian mengenai pembagian kebijakan-kebijakan yang ditempuh perusahaan untuk menjamin 
kesinambungan manajemen 

18 
Ringkasan statistik keuangan yang meliputi rasio-rasio rentabilitas, likuiditas, dan solfabilitas untuk 5 
tahun atau lebih. 

19 Laporan yang memuat elemen-elemen laba rugi yg perbandingkan untuk 3 tahun atau lebih. 
  

20 
Informasi yang merinci jumlah yang dibelanjakan untuk karyawan yang dapat meliputi gaji atau upah, 
tunjangan dan pemotongan. 

21 Informasi mengenai nilai tambah, dapat secara kualitatif atau kuantitatif. 

22 Informasi mengenai biaya yang dipisahkan kedalam komponen tetap dan variabel. 

23 Mengenai tingkat imbal hasil (return) yang diharapkan terhadap sebuah proyek. 



24 
Uraian mengenai dampak inflasi terhadap aktiva perusahaan pada masa sekarang dan atau masa yang 

akan datang. 

25 
Informasi mengenai kemungkinan litigasi oleh pihak lain terhadap perusahaan dimasa yang akan 

dating 

26 Laporan g memusat elemen-elemen neraca yang diperbandingkan untuk 3 tahun atau lebih. 

27 Informasi mengenai kemungkinan litigasi  pihak lain pada  perusahaan yang akan dating 

28 
Informasi mengenai pihak-pihak yang mencoba memperoleh pemilikan subtansial terhadap saham 

perusahaan  

29 Informasi harga saham untuk setiap masa tri wulan untuk 3 tahun atau lebih. 

30 Informasi mengenai komposisi karyawan 

31 Informasi mengenai sistem komunikasi dan informasi perusahaan 

32 Informasi mengenai kepala audit internal yang dapat meliputi nama, pengalaman, dan tanggung jawab 

33 Uraian mengenai ringkasan keputusan hasil rapat umum pemegang saham tahunan 

34 Struktur kepemilikan pemegang saham perusahaan 

Sumber : Wulandari (2015) 

 

5. Profitabilitas Perusahaan 

   Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

pengaruhnya  dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri (Kieso 2014).  

Laba adalah ukuran kinerja perusahaan. Dimana ketika perusahaan memiliki laba yang 

tinggi berarti kinerjanya baik dan sebaliknya. Laba perusahaan selain merupakan 

indikator kemampuan perusahaan  memenuhi  kewajiban  bagi  para  penyandang  

dananya  juga merupakan elemen dalam penciptaan nilai perusahaan yang 

menunjukkan prospek perusahaan di masa yang akan datang 

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan 

perbandingan antara berbagai komponen yang ada di dalam laporan keuangan. Jumlah 

laba bersih seringkali dibandingkan dengan ukuran kegiatan atau kondisi keuangan 

lainnya seperti penjualan, aktiva, ekuitas pemegang saham untuk menilai kinerja 

sebagai suatu persentase dari beberapa tingkat aktivitas atau investasi. Perbandingan 

ini disebut rasio profitabilitas (profitability ratio). 

Menurut Horne (1992) rasio profitabilitas dapat diukur dari dua pendekatan 

yaitu pendekatan penjualan dan pendekatan investasi. Rasio profitabilitas yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah return on assets. Return on assets (ROA) 

menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aset yang dipergunakan. 

Dengan mengetahui rasio ini, akan dapat diketahui apakah perusahaan efisien dalam 

memanfaatkan asetnya dalam kegiatan operasional perusahaan. Rasio ini juga 

memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan 



efektifitas manajemen dalam menggunakan aset untuk memperoleh pendapatan. 

Analisis return on assets dalam analisa keuangan mempunyai arti yang sangat penting 

sebagai salah satu teknik analisa keuangan yang bersifat menyeluruh/komprehensif.  

 

Return On Assets  

Rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk dapat mengukur kemampuan 

perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aset yang digunakan 

untuk operasi perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Dengan mengetahui  rasio 

ini, akan dapat diketahui apakah perusahaan efisien dalam memanfaatkan asetnya 

dalam kegiatan operasional perusahaan (Munawir, 2002). 

Rasio laba bersih terhadap total aset mengukur pengembalian atas total asset 

(ROA) setelah bunga dan pajak. (Brigham dan Houston, 2014:148). Rumus yang 

dihitung adalah:  

 

 

 

a. Return on Equity (ROE)  

ROE merupakan laba bersih bagi pemegang saham dibagi dengan total ekuitas 

pemegang saham. Pemegang saham pastinya ingin mendapatkan tingkat 

pengembalian yang tinggi atas modal yang mereka investasikan dan ROE 

menunjukkan tingkat yang mereka peroleh. (Brigham dan Houston, 2014:133). 

Rumus yang dihitung adalah:  

 

 

 

Good Corporate governance 

𝑅𝑒turn on Asset     =   
Laba   bersih  

Total   Aset  
  x   100 %   

𝑅𝑒turn on Equity     =   
Laba   bersih  

Total Ekuitas  
  x   100 %   



 

Menurut (Hery dalam Tadikapury, 2010) ada lima manfaat yang dapat diperoleh 

perusahaan yang menerapkan Good Corporate Governance yaitu : 

1. GCG secara tidak langsung akan dapat mendorong pemanfaatan sumber daya 

perusahaan ke arah yang lebih efektif dan efisien, yang pada gilirannya akan 

turut membantu terciptanya pertumbuhan atau perkembangan ekonomi 

nasional. 

2. GCG dapat membantu perusahaan dan perekonomian nasional, dalam hal ini 

menarik modal investor dengan biaya yang lebih rendah melalui perbaikan 

kepercayaan investor dan kreditur domestik maupun internasional. 

3. Membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan/menjamin bahwa 

perusahaan telah taat pada ketentuan, hukum, dan peraturan. 

4. Membangun manajemen dan Corporate Board dalam pemantauan 

penggunaan asset perusahaan. 

5. Mengurangi korupsi. 

Dari tujuan dan manfaat di atas maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang 

menerapkan GCG akan selalu melindungi kepentingan pemegang saham dan pihak-

pihak yang terkait dalam pengelolaan perusahaan dan selalu melaksanakan kegiatan 

perusahaan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan perekonomian perusahaan 

dan pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik kepada perusahaan 

Agrawal and Knoeber, (1996) menjelaskan bahwa pembagian mekanisme 

pengendali .corporate governance menjadi 2, eksternal dan internal Mekanisme 

eksternal dijelaskan melalui outsiders.Hal ini termasuk pemegang saham 

institusional, outside block holdings, dan kegiatan takeover. Mekanisme pengendalian 

eksternal tidak hanya pasar modal saja, tetapi juga perbankan sebagai penyuntik dana, 

masyarakat sebagai konsumen, supplier, tenaga kerja, pemerintah sebagai regulator, 

serta stakeholder lainnya. Mekanisme pengendalian internal yang berhubungan 

langsung dengan proses pengambilan keputusan perusahaan tidak hanya dewan 

komisaris saja, tetapi ada juga komite-komite dibawahnya seperti dewan direksi, 

sekretaris perusahaan, dan manajemen.  



5 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.4 
Penelitian Terdahulu 

  

No Peneliti Variabel Hasil Penelitian 

1 Yun Zhu dan Ren 

Ning (2018) 

Jurnal 

Internasional 
 

 

 

 

 

Going-Concern Opinions 

and Corporate Governance 

i. Opini going concern tidak memiliki 

dampak  signifikan terhadap  auditor 

switching. 

ii. Perusahaan yang menerima opini going 
concern memilih untuk beralih auditor 

karena adanya perselisihan antara 

auditor dan klien. 

iii. Financial distress berpengaruh positif 

terhadap opini going concern. 

2 Zabihollah 
Rezaeea dan Ling 

Tuo (2017) 

Jurnal 

Internasional 
 

 

 

Voluntary disclosure of 
non-financial information 

and its association with 

sustainability performance 

i.    Voluntary disclosure non-keuangan dan 
kinerja keberlanjutan memiliki 

hubungan yang terkait. 

i. Perusahaan dengan pengungkapan non-

keuangan yang lebih tinggi cenderung 
memiliki kualitas yang baik dalam 

keterbukaan penyampaian informasi 

perusahaan kepada investor.  

 



7 Zulfikri Rahmat 
(2016) 

 

 

 
 

 

 

BAB II 
Pengembangan 

Hipotesis 

Pengaruh Debt Default, 
Disclosure, Audite Client 

Tenure, dan Audit Lag, 

Terhadap Penerimaan Opini 

Audit Going Concern Pada 
Perusahaan Real Estate dan 

Property di BEI 

I Audit client tenure (ACT) berpengaruh negatif 
tidak signifikan terhadap penerimaan opini 

going concern. 

Ii Disclosure level berpengaruh negatif   

   signifikan terhadap penerimaan opini   
   going concern. 

Iii Debt Default berpengaruh positif   

    signifikan terhadap Opini Audit Going   

    Concern 
Iv Audit Lag berpengaruh positif tidak   

    signifikan terhadap Opini Audit Going   

    Concern 

 

8 Kumala Sari 

(2014) 
  

 

Analisis pengaruh audit tenure, 

Reputasi KAP, Disclosure, 
Ukuran perusahaan, dan 

I Variabel audit tenure tidak berpengaruh 

signifikan terhadap penerimaan opini audit 
going concern. 

No Peneliti Variabel Hasil Penelitian 

3 Zuwinda (2017) 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Effect Of Liquidity, Solvency, 

Quality Audit, Audit Opinion 

Prior Years, Company’S 

Growth, Managerial 
Ownership And Institutional 

Acceptance Of Going 

Concern Opinion 

i. Kualitas audit berpengaruh negatif signifikan 

terhadap penerimaan opini audit going 

concern. 

ii. Rasio likuiditas yang diproksikan dengan 
current ratio berpengaruh negatif signifikan 

terhadap penerimaan opini audit going 

concern.  
iii. Opini audit tahun sebelumnya berpengaruh 

positif signifikan terhadap penerimaan opini 

audit going concern.  

 

4 Listantri (2016) 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Analisis Pengaruh Financial 

Distress, Ukuran Perusahaan, 

Solvabilitas, dan Profibilitas 
Terhadap Penerimaan opini 

Going Concern. 

i Financial distress tidak berpengaruh positif 

terhadap penerimaan opini audit going concern.  

ii. Rasio likuiditas yang diproksikan 
dengan current ratio berpengaruh negatif 

signifikan terhadap penerimaan opini audit 

going concern.  

iii. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh 
negatif terhadap penerimaan opini audit going 

concern 

Iv Solvabilitas berpengaruh positif terhadap 

penerimaan opini audit going concern. 
V Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap 

penerimaan opini audit going concern. 

5 Padri 

Achyarsyah  

Jurnal 

Internasional 
(2016) 

 

The Analysis of the influence 

of financial distress, debt 

default, company size and 

leverage on going concern 
opinion. 

i. Financial Distress, Debt Default, dan Leverage 

berpengaruh negatif terhadap opini going 

concern. 

6 Christian Lie 

(2016) 

 

Pengaruh Likuiditas, 

Solvabilitas dan Rencana 

Manajemen Terhadap Opini 

Audit Going Concern. 

i. Likuiditas tidak berpengaruh terhadap 

penerimaan opini audit going concern.  

ii. Solvabilitas berpengaruh positif terhadap 

penerimaan opini audit going concern. 
iii. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap 

penerimaan opini audit going concern. 

iv. Rencana manajemen berpengaruh positif 

terhadap penerimaan opini audit going 
concern. 



 

 

 

 
 

likuiditas terhadap opini going 

Concern. 

 Ii Reputasi KAP juga memiliki hubungan yang 

tidak signifikan dengan penerimaan opini audit 

going concern. 

Iii Disclosure tidak berpengaruh signifikan 
terhadap penerimaan opini audit going 

concern. 

Iv Likuiditas berpengaruh negatif signifikan 

terhadap penerimaan opini audit going 
concern. 

 

9 Khaldoon 

Ahmad Al 

Daoud et al 

(2014) 

 

 

The Timeliness of Financial 

Reporting among Jordanian 

Companies: 

Do Company and Board 
Characteristics, and Audit 

Opinion Matter? 

I Profitabilitas memiliki efek yang signifikan 

dan negatif terhadap audit report lag. 

Ii Opini audit yang tidak memenuhi syarat lebih 

mungkin untuk mendapatkan jangka pelaporan 

audit yang lebih lama dibandingkan dengan 

perusahaan yang menerima pendapat yang 

berkualitas. 

1 0 Rizki Azizah 

(2014) 

 
 

 

 

 
 

 

Pengaruh Ukuran Perusahaan, 

Debt Default, dan Kondisi 

Keuangan Perusahaan terhadap 
Penerimaan Opini Audit Going 

Concern”. 

I Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

penerimaan opini audit going concern. 

Ii Kondisi keuangan perusahaan berpengaruh 
negatif terhadap penerimaan opini audit going 

concern karena kondisi keuangan yang buruk 

akan menyebabkan perusahaan mengalami 

gangguan keuangan seperti kegagalan 
membayar hutang.  

 

 

B. Pengaruh Antar Variabel 

1. Pengaruh Disclosure Level Terhadap Opini Audit Going Concern 

Disclosure adalah pengungkapan atau pemberian informasi oleh perusahaan baik 

positif maupun negatif yang akan mempengaruhi atas suatu keputusan investasi. 

Kumalasari (2014) berpendapat disclosure berpengaruh positif terhadap penerimaan 

opini audit going concern. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang menerima 

opini audit going concern menjelaskan kondisi perusahaan secara lebih luas untuk 

memberikan gambaran mengenai kondisi perusahaan. Hal ini dapat digunakan sebagai 

salah satu upaya untuk mempermudah pengguna informasi keuangan. 

Berbanding terbalik dengan hasil penelitian Rahmat Zulfikri (2016) hasil penelitian 

mengungkapkan disclosure berpengaruh negatif terhadap opini audit going concern karena 

luasnya pengungkapan perusahaan tidak memberikan tambahan bukti kepada auditor untuk 

mendapatkan kelangsungan hidup perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 



semakin tinggi tingkat pengungkapan (disclosure level) informasi dalam hal  

pengungkapan laporan keuangan, tidak mempengaruhi penerimaan opini going concern. 

2. Pengaruh Profitabilitas Perusahaan Terhadap Opini Going Concern 

Profitabilitas merupakan kemampuan sebuah perusahaan dalam memanfaatkan 

asset dan ekuitas untuk memperoleh keuntungan maksimal 

Ramadhani (2015) berpendapat didalam penelitiannya ROA berpengaruh positif 

terhadap opini going concern karena auditor dalam memberikan opini sangat 

memperhatikan nilai dari rasio ROA, ratio ROA yang tinggi akan memperbaiki pula 

kondisi perusahaan dan dapat menjadi jaminan jika perusahaan tidak akan dilikuidasi 

dalam jangka waktu pantas. Hal ini dikarenakan perusahaan mampu dalam 

memanfaatka assetnya sehingga kondisi perusahaan tidak perlu dikhawatirkan. 

Menurut Arma (2013) pengujian yang dilakukan menunjukan hasil ROE 

berpengaruh negatif terhadap opini going concern  karena Semakin kecil nilai RoE 

maka semakin besar kemungkinan tidak mendapatkan opini audit going concern, 

sebaliknya semakin tinggi ROE kemungkinan untuk memperoleh opini audit going 

concern akan semakin besar. Pendapat lain yang menyimpulkan  Profitabilitas  

berpengaruh negative,  terhadap opini going concern (Christian Lie.,dkk, 2006) 

3. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Opini Going Concern jika dimoderasi 

Good   corporate Governance 

 

Berbagai hasil penelitian menunjukkan hasil berbeda tentang pengaruh 

mekanisme GCG  terhadap opini going concern . Penelitian dengan menggunakan 

sampel sebesar 2.746 perusahaan yang listing di UK selama 1981- 2002 mendukung 

argumen bahwa aplikasi mekanisme GCG  berpengaruh terhadap opini going concern 

(PM Guest, 2009). Dengan aktifnya dewan komisaris melakukan pengwasan 

menghindari assimetri informasi (Shakir, 2008). berbeda dengan penelitian diatas, 

mekanisme GCG berpengaruh negative pada opini  ditunjukkan dengan penerapan 

pengujian substantif yang dilakukan internal auditor tidak diketahui oleh dewan 

komisaris  (Adams and Mehran, 2005). 

 



Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  perusahaan  dengan  tingkat 

profitabilitas berpengaruh terhadap opini going concern  juga tetap berpengaruh jika 

dimoderasi mekanisme GCG.  (Bhagat and Black, 2002).  

 

4. Pengaruh Disclosure  Terhadap Opini Going Concern jika  dimoderasi  

Good   corporate Governance 

 

Pendapat  dari hasil penelitian  yang menyatakan  bahwa disclosure tidak 

berpengaruh terhadap audit going concern jika dimoderasi  mekanisme GCG tidak 

berpengaruh terhadap opini going concern jika (Dye, 2009).  

LennoX(2000) menyatakan  pemimpin perusahaan lebih sering tidak mengungkapkan  

informasi bad news mengenai perusahaan ketika auditor menginginkan Unqualified 

opinion kesimpulannya disclosure level berpengaruh terhadap opini going concern. 

Gaganis dan Pasioras (2007) membuktikan bahwa perusahaan  yang mengungkapkan 

lebih sedikit informasi akuntansi  cendrung menerima opini Qualified 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel dependen 

berupa opini audit going concern dengan variabel independen berupa Disclosure 

Level, Profitabilitas dan Good Coorporate Governance sebagai variabel moderasi 

  

 

 

 

 

 

                                       

     

Gambar 2.1. rerangka pikiran 
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Hipotesis adalah dengan sementara yang kebenarannya masih memerlukan 

pembuktian lebih lanjut. Dalam Penelitian ini , peneliti mengajukan hipotesis: 

H1 : Disclosure level Berpengaruh Positif  Tehadap Opini Audit Going Concern. 

H2 : Profitabilitas Berpengaruh Positif Terhadap Penerimaan  Opini Audit Going 

Concern. 

H3 : Disclosure level Berpengaruh Positif  Tehadap Opini Audit Going Concern    

           jika dimoderasi variabel GCG 

H4    : Profitabilitas Berpengaruh Positif Terhadap Penerimaan  Opini Audit Going   

           Concern jika dimoderasi variabel GCG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian menggunakan data-data laporan keuangan yang telah go public dan 

sahamnya telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode data laporan keuangan 

yang akan di teliti adalah 2014- 2016. Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) melalui situs resminya yaitu, http://www.idx.co.id dan didukung dengan jurnal 

penelitian lainnya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perusahaan 

manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015 sampai 2017, 

dengan tujuan untuk mengetahui trend perkembangan penerimaan opini going concern 

dan kondisi keuangan perusahaan terhadap penerimaan opini going concern pada 

perusahaan manufaktur sub sektor industri dasar dan kimia. 

 

B. Desain Penelitian 

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kausal karena bertujuan untuk meneliti hubungan sebab akibat antara variabel 

independen dengan variabel dependen. Metode ini digunakan untuk menganalisis 

pengaruh disclosure level, Profitabilitas, terhadap opini audit going concern  dengan 

variabel moderasi good corporate governance pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015– 2017 

 

C. Definisi dan Operasional Variabel 

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel independen, 

dan variabel dependen. Variabel independen adalah variable yang menjelaskan atau 

mempengaruhi variabel terikat atau dependen baik secara positif maupun negatif. 

sedangkan variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi 

oleh variabel independen dan merupakan variabel yang menjadi perhatian utama 

peneliti (Sekaran, 2003). Adapun variabel penelitian meliputi: 

 



1. Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas atau 

variabel independen. Dalam penelitian ini akan menggunakan variable dependen 

penerimaan opini audit going concern, dimana opini audit mengenai going concern 

merupakan opini audit atas kelangsungan hidup perusahaan dalam menjalankan 

operasinya pada kurun waktu yang pantas (SPAP, 2001).  

Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel dummy, dimana kategori 1 

diberikan kepada perusahaan yang menerima opini audit going concern sedangkan 

kategori 0 kepada perusahaan yang tidak menerima opini audit going concern. 

2. Variabel Independen (X) 

a. Disclosure Level (X1) 

Disclosure adalah pengungkapan informasi yang berkaitan dengan hal-hal yang 

terdapat dalam laporan keuangan dan pengukurannya dapat disajikan oleh catatan 

laporan keuangan atau di muka laporan keuangan, oleh informasi tambahan, atau oleh 

cara-cara pelaporan keuangan lainnya, bukan merupakan subsitusi bagi pengakuan 

dalam laporan keuangan untuk hal-hal yang memenuhi kriteria pengakuan.  

Variabel ini diukur dengan menggunakan indeks, dimana penentuan indeks 

dilakukan dengan menggunakan skor disclosure yang diungkapkan item informasi 

dalam laporan keuangannya, maka skor 1 akan diberikan. Akan tetapi, jika item 

tersebut tidak diungkapkan, maka skor 0 akan diberikan. Setelah melakukan scoring, 

disclosure level dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut (Savitry, 2013): 

 

 

TTabel 3.1 

Tabel Indeks Disclosure 

 

Disclosure Level  = 
Jumlah score disclosure yang dipenuhi  

Jumlah score maksimum 

No. Keterangan 

1 Ikhtisar data keuangan penting 

2 Informasi harga saham tertinggi, terendah & penutup 



  
3 

Laporan dewan komisaris mengenai penilaian terhadap kinerja direksi 

mengenai pengelolaan perusahaan 

4 
Laporan dewan komisaris mengenai pandangan atas prospek usaha 

perusahaan yang disusun oleh direksi 

5 Laporan direksi mengenai kinerja perusahaan 

6 Laporan direksi mengenai kinerja perusahaan 

7 
Laporan direksi mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang telah 

dilaksanakan perusahaan 

8 Nama & alamat perusahaan 

9 Riwayat singkat perusahaan 

10 
Bidang & kegiatan usaha perusahaan meliputi jenis produk & atau jasa yang 

dihasilkan 

11 Struktur organisasi dalam bentuk bagan 

12 Visi & misi perusahaan 

13 Nama, jabatan & riwayat hidup singkat anggota dewan komisaris 

14 Nama, jabatan & riwayat hidup singkat anggota direksi 

15 
Jumlah karyawan & deskripsi pengembangan kompetensinya (misal: aspek 

pendidikan & pelatihan karyawan yang telah & akan dilakukan 

16 Uraian tentang nama pemegang saham & presentase kepemilikannya 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Disclosure Indeks Fitriani dan Dharma (2007) 

 

b. Profitabilitas  (X2)  

        Rasio ROA digunakan karena rasio ini mengukur kemampuan perusahaan di 

dalam memnfaakat assetmya untuk mendapatkan keuntungan.  Sebagai parameter dari 

rasio profitabilitas, penulis menggunakan  Return on Assets yang dirumuskan sebagai 

berikut : 

 

ROA = 
Laba bersih 

x 100% 
Total asset 

 

 

 

 

 

 

No. Keterangan 

17 
Nama anak perusahaan & perusahaan asosiasi, presentase kepemilikan saham, 

bidang usaha & status operasi perubahan tersebut 

18 

Kronologis pencatatan saham & perubahan jumlah saham dari awal 

pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham 

perusahaan dicatatkan 

19 Nama & alamat lembaga & atau profesi penunjang pasar modal 

20 
Penghargaan & sertifikasi yang diterima perusahaan baik yang berskala 

nasional maupun internasional 

21 
Nama & alamat anak perusahaan & atau kantor cabang atau kantor 

Perwakilan 

22 Tinjauan operasi per segmen usaha 

23 
Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja 

keuangan than yang bersangkutan demean tahun sebelumnya 

24 Prospek usaha dari perusahaan 

25 
Aspek pemasaran atas produk & jasa perusahaan antara lain : strategi 

pemasaran & pangsa pasar 



 

3. Tabel Operational Variabel 

Tabel 3.2 

Operational Variabel dan Pengukuran 

 

No Variabel Dimensi Indikator Skala 

Penguku

ran 

1 Opini Audit 

Going 

Concern 

 

Opini wajar 

tanpa 

pengecualian dan  

Opini wajar 

dengan 

pengecualian. 

Sumber : 

Sirnawati (2011) 

 

Variabel Dummy 

 

1 = Going Concern 

0 = Non Going Concern Nominal 

 

 

2 Disclosure 

Level 

Pngungkapan 

Informasi dalam 

catatan laporan  

Sumber : 

Gunawan Yuniati 

(2017) 

 

DCR : 

Juml score disclosure yg dipenuhi  

Jumlah score maksimum 

Ratio 

3 Profitabilitas  Return on Asset  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ratio 

 

 
 

  

𝑅𝑒turn on Asset     =   
Laba   bersih  

Total   Aset  
  x   100 %   



 

No Variabel Dimensi Indikator skala 

4 Good Corporate Governance Mekanisme GCG Board Size ( 

jumlah Dewan 

komisaris 

rasio 

 

 

D. Populasi dan Sampel Penelitian  

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan industri dasar & kimia  

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2017. Teknik 

penarikan sampel dalam penelitian ini adalah dengan metoda penyampelan 

bersasaran (Purposive Sampling). Perusahaan industri dasar & kimia  yang terdaftar 

di BEI pada tahun 2015 hingga tahun 2017  dan tidak sedang berada pada proses 

delisting 

1. Perusahaan industri dasar & kimia  yang terdaftar di BEI pada tahun 2015 

hingga tahun 2017 yang memiliki laporan keuangan dengan rupiah. 

2. Perusahaan industri dasar & kimia  yang sudah terdaftar di BEI pada tahun 2015 

hingga tahun 2017.  

Adapun proses seleksi sampel yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

     Tabel 3.3 

       Tabel Proses Seleksi Sampel 

 

No Keterangan Jumlah  

1 Populasi Perusahaan Industri dasar & Kimia  di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015 – 2017 
50 

2 Perusahaan yang menggunakan mata uang selain rupiah (13) 

3 Perusahaan Industri dasar & Kimia yang belum terdaftar 

di BEI selama tahun 2015 – 2017 
(6) 

 Perusahaan Industri dasar & Kimia yang tidak lengkap 

annual reportnya selama tahun 2015 – 2017 
(7) 

4 Sample Penelitian 14 

5 Data Pengamatan 3 Tahun x 14 42 

Sumber : Data sekunder yang diolah 

  



 

     Tabel 3.4 

     Tabel Daftar Sample Perusahaan 

            Tahun 2015-2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data sekunder yang diolah 

Tabel 3.5 

   Tabel Daftar Sample Perusahaan Yang Menggunakan Mata Uang Asing 

    Tahun 2015-2017 
No. Kode Perusahaan Nama Perusahaan 

1 TKIM Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk 

2 KRAS Krakatau Steel (Persero) Tbk 

3 BRPT Barito Pasific Tbk 

4 FPNI Lotte Chemical Titan Tbk 

5 IPOL Indopoly Swakarsa Industry Tbk 

6 SULI Sumalindo Lestari Jaya Global Tbk 

7 INKP Indah Kiat Pulp & Pper Tbk 

8 BRAM Indo Kordsa Tbk 

9 PBRX Pan Brothers Tbk 

10 ADMG Polychem Indonesia Tbk 

11 POLY Asia Pasific Fibers Tbk 

12 ERTX Eratex Djaja Tbk 

13 IKBI Sumi Indokabel Tbk 

          Sumber : Data sekunder yang diolah 

No Kode Perusahaan Nama Perusahaan 

1 INTP Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 

2 SMBR Semen Baturaja (Persero) Tbk 

3 SMGR Semen Indonesia Tbk 

4 KBRI Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk 

5 MAIN Malindo Feedmill Tbk 

6 IKAI Inti Keramik Alam Asri Industri Tbk 

7 KIAS Keramika Indonesia Asosiasi Tbk 

8 JPRS Jaya Pari Steel Tbk 

9 SIMA Siwani Makmur Tbk 

10 JKSW Jakarta Kyoei Steel Work LTD Tbk 

11 BTON Beton Jaya Manunggal Tbk 

12 GDST Gunawan Dianjaya Steel Tbk 

13 TIRT Tirta Mahakam Resources Tbk 

14 BAJA Saranacentral Bajatama Tbk 



 

E. Teknik Pengumpulan data 

Dalam teknik pengumpulan data ini menggunakan studi dokumentasi yaitu metode 

pengumpulan data dengan mengumpulkan data sekunder dan seluruh informasi untuk 

menyelesaikan masalah. Sumber-sumber documenter seperti laporan keuangan 

tahunan perusahaan sampel. 

F. Metode Analisis 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 

kuantitatif. Analisis kuantitatif menggunakan angka-angka, perhitungan statistik. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif dan 

regresi logistik dan diolah dengan menggunakan SPSS (Statistical Package for Social 

Sicence). 

1. Analisis Regresi Logit 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model regresi logistic karena model 

variabel dependen dalam model adalah variabel kategori (dikotomi variable), dengan 

memberi nilai 1 untuk covenant based accounting dan nilai 0 untuk yang tidak 

menggunakan covenant based accounting. Selain itu penggunaan model ini didasarkan 

atas masukan dari beberapa penelitian sebelumnya yang menyarankan untuk 

penggunaan model ini karena mempunyai tingkat klasifikasi yang lebih baik 

dibandingkan model lain serta tidak sensitif terhadap jumlah sampel yang tidak sama 

frekuensinya. Menurut Hair et al (2006) ada beberapa alasan mengapa regresi logistik 

merupakan sebuah alternatif yang atraktif untuk analisis diskriminan di mana variabel 

dependen hanya mempunyai dua kategori : 

1. Regresi logistik dipengaruhi lebih sedikit dibandingkan analisis diskriminan 

oleh ketidaksamaan variance/covariance dalam kelompok, sebuah asumsi dasar 

dari analisis diskriminan. 

2. Regresi logistik dapat menghandel variabel independent categorical secara 

mudah di mana pada analisis diskriminan penggunaan variabel dummy 

menimbulkan masalah dengan kesamaan variance / covariance. 



3. Regresi logistik menghasilkan persamaan regresi berganda berkenaan 

interpretasi dan pengukuran diagnosis casewise yang tersedia untuk residual  

Model regresi logistic sebetulnya mirip dengan analisis diskriminan yaitu untuk 

menguji apakah probabilitas terjadinya variabel terikat dapat diprediksi dengan 

variabel bebasnya. Secara umum model regresi logistik dapat dinyatakan  

Ln 
GC 

= α + β1DL + β2ROA + β3DL*Board + β3ROA*Board + ε 

1 – GC 

 

Keterangan: 
 

Α  = Konstanta 

Ln 
GC 

= 
Opini going concern ((variabel dummy, 1 jika opini 
going concern, 

1 - GC 0 jika opini non going concern) 

L 
 

= 

 

Disclosure level yang di proksikan dengan disclosure 
tabel 

ROA 
 = Profitabilitas Perusahaan 

Board  = Good  Coorporate Governance 

  
e 

 
= Kesalahan Residual 

 

2.Menilai Model Fit 

Langkah pertama adalah menilai overall fit model terhadap data. Beberapa tes 

statistic diberikan untuk menilai hal ini. Hipotesis untuk menilai model fit adalah: 

Ho : Model dihipotesiskan fit dengan data 

Ha : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data 

Kelayakan model regresi  (model fit) dinilai dengan menggunakan Hosmer and 

Lemeshow’s  Goodness of Fit test.  Nilai statistic Hosmer and Lemeshow’s  Goodness 

of Fit test lebih besar dari alpha (0,01 dan 0,1) maka model dapat disimpulkan mampu 

memprediksi nilai observasinya atau dapat diterima karena sesuai dengan data 

observasinya (Ghozali, 2011). 



FCox dan Snell’s R Square merupakan ukuran R2 pada multiple regression yang 

didasarkan pada teknik estimasi likelihood dengan nilai maksimum kurang dari 1 

sehingga sulit diinterpretasikan. Negelkeke’s R Square merupakan modifikasi dari 

koefisien Cox dan Snell’s untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 (nol) 

sampai 1 (satu). Nilai  Negelkeke’s R Square dapat diinterpretasikan seperti R2 atau 

koefisien determinasi pada model multiple regression. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

A.Analisis Deskriptif  Variabel Penelitian 

Tabel 4.1 di bawah ini menjelaskan deskripsi penelitian mengenai variabel going 

concern, disclosure level,  profitability, mekanisme Good Corporate Governance 

dengan proksi board size dan Kualitas Audit sebagai variabel control. 

Tabel 4.1 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DISCL 42 .30 .39 .3386 .02833 

GC 42 0 1 .79 .415 

ROA 42 -.5485 .1815 -.008231 .1199111 

BOARD 42 2 7 3.76 1.832 

CONCERN 42 .00 1.00 .7143 .45723 

Valid N 

(listwise) 
42     

Sumber: Output SPSS versi 22, 2016 

Berdasarkan output statistic deskriptif pada table 4.1 di atas, rata-rata opini 

going concern pada periode penelitian adalah 0,71 yang artinya 71% perusahaan 

sampel mendaptkan opini going concern indikasinya adalanya diberikan nilai 1 . 

Dengan tingginya nilai opini going concern tersebut menunjukkan bahwa di 

perusahaan manufaktur sector memiliki peloporam keuangan yang sesuai dengan IFRS 

sehingga melalui verifikasi independen  yang dilakukan auditor menghasilkan opini 

going concern  yang jumlahnya besar. 

 Pengungkapan atau level disclosure perusahaan terendah sebesar 0.30 dan 

tertinggi  sebesar 1. Nilai rata-rata disclosure level pada perusahaan manufaktur sebesar 

0.7143, artinya mayoritas perusahaan sudah banyak melakukan disclosure . 

Perusahaan manufaktur 71.3 % telah menerapkan disclosure sesuai dengan ketentuan  

 Nilai profitability perusahaan yang diproksi oleh Return on Asets terendah 

adalah -0,55 artinya terdapat perusahaan yang mengalami kerugian, nilai tertinggi 



sebesar 0,1815 dan rata-rata profitabilitas perusahaan sebesar -0.008. ROA perusahaan 

manufaktur memiliki ROA 18.15 % yang mendiskripsikan total modal  dalam bentuk 

asset akan  terpulihkan dengan jangka waktu yang rata-rata 5.5  

Nilai terendah board size atau jumlah dewan komisaris sebagai mekanisme 

internal GCG adalah sebesar 2 yang artinya terdapat perusahaan yang memiliki dewan 

komisaris sebanyak 2 orang, nilai tertinggi  board size sebesar 7, sedangkan nilai rata-

rata sebesar 3.76.  dewan komisaris berfungsi sebagai pengawas atas pelaksanaan 

kebijakan dan  kebijakan manajemn, memberi nasehat  ke direksi agar perusahaan tidak 

melakukan pelanggaran-pelanggaran hokum  yang berdampak pada kerugian yang 

mungkin akan terjadi  

B. Hasil Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis pengaruh disclosure level,  profitability, dan moderasi mekanisme 

Good Corporate Governance dengan proksi board size terhadap going concern 

perusahaan menggunakan uji regresi logistic dengan tingkat signifikansi 5%.  

Untuk menguji keseluruhan model regresi logit (overall model fit) dinilai dengan 

menggunakan Omnibus tests of model coefficient, pengujian ini mirip dengan uji F pada 

analisis regresi linier berganda.  

Tabel 4.2 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 31.245 4 .000 

Block 31.245 4 .000 

Model 31.245 4 .000 

                      Sumber: Output SPSS versi 22, 2016 

 

Hasil pengujian model menunjukkan nilai Chi-squares sebesar 31.245 dimana nilai 

pob> chi-square menunjukkan angka 0.000. Nilai ini lebih kecil dari tingkat 

signifikansi uji sebesar 0.05 sehingga kita dapat menolak hipotesis nol yang 

menyatakan bahwa tidak ada variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap 

variabel tak bebas. Dengan demikian, maka dengan tingkat kepercayaan 95 persen 



dapat disimpulkan bahwa minimal terdapat satu variabel bebas yang berepengaruh 

signifikan terhadap variabel tak bebas. Hasil pengujian ini dapat digunakan untuk 

pengujian goodness of fit model pengaruh disclosure level,  profitability, dan moderasi 

mekanisme Good Corporate Governance dengan proksi board size terhadap going 

concern perusahaan. 

Table 4.4 berikut ini menjelaskan  hasil  pengujian hipotesis. 

Tabel 4.3. Pengujian Hipotesis 

Variables in the Equation 

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

Step 1a DISCL 22.081 25.593 .744 1 .388 3887313552.000 

ROA 71.345 35.934 3.942 1 .047 0.000956 

BOARDROA -18.868 9.520 3.928 1 .047 .000 

BOARDDISCLS 9.179 3.617 6.440 1 .011 9690.178 

Constant -14.418 10.106 2.036 1 .154 .000 

a. Variable(s) entered on step 1: DISCL, ROA, BOARDROA, BOARDDISCLS. 

 

 

Pengujian hipotesis dalam regresi logit sama seperti uji t pada analisis regresi linier 

berganda. Nilai uji ini dapat dilihat pada nilai z atau bila menggunakan nilai p-value 

dapat dilihat pada item Sig.  

Pengaruh disclosure level terhadap opini going concern memiliki signifikansi sebesar 

0.388, atau lebih besar dari nilai signifikansi uji yaitu sebesar 0.05 sehingga hipotesis 

penelitian pertama tidak didukung, dimana disclosure level tidak berpengaruh 

signifikan terhadap opini going concern.  

Nilai signifikansi pengaruh profitabilitas perusahaan terhadap opini going concern 

sebesar 0.047 < 0.05, sehingga hipotesis penelitian kedua didukung, dimana 

profitabilitas perusahaan  berpengaruh signifikan terhadap terhadap opini going 

concern.  

Untuk interaksi board size sebagai mekanisme Good Corporate Governance dengan 

disclosure level terhadap opini going concern memiliki nilai signifikansi sebesar 0.047 

< 0.05. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis penelitian ketiga didukung, dimana 



board size mampu memperkuat pengaruh disclosure level terhadap opini going 

concern.  

Interaksi board size sebagai mekanisme Good Corporate Governance dengan 

profitabilitas perusahaan terhadap opini going concern memiliki nilai signifikansi 

sebesar 0.011 < 0.05 namun koefisiennya bernilai negatif. Hasil ini menunjukkan 

bahwa hipotesis penelitian keempat tidak didukung, dimana board size tidak mampu 

memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap opini going concern. 

Adapun persamaan regresi logistic model penelitian adalah: 

Ln 
GC 

= -14.42 + 22.81DISCL + 71.35ROA + 9.18BoardDISCL – 18.87BoardROA + ε 

1 – GC 

 

Besarnya pengaruh ditunjukkan dengan nilai Exp (B) atau disebut juga Odds 

Ratio (OR). Pada variable profitabilitas perusahaan, nilai Exp (B) profitability sebesar 

0,001. Artinya, jika profitabilitas perusahaan naik 1 maka opini going concern akan 

meningkat sebesar 0.001 dan sebaliknya jika profitabilitas perusahaan turun 1 maka 

opini going concern akan menurun sebesar 0.001. Besarnya jumlah dewan komisaris 

mampu memperkuat pengaruh disclosure level terhadap opini going concern secara 

signifikan. Namun, besarnya jumlah dewan komisaris tidak mampu memperkuat 

pengaruh profitabilitas terhadap opini going concern. 

Tabel 4.4 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 19.009a .525 .752 

a. Estimation terminated at iteration number 8 because parameter 

estimates changed by less than .001. 

 

Besarnya nilai koefisien determinasi pada model regresi logistik ditunjukkan oleh nilai 

Nagelkerke R-squared. Nilai Nagelkerke R-square dapat diinterpretasikan seperti nilai 

R square pada regresi berganda. Hasil perhitungan statistic besarnya nilai Nagelkerke 

R-square adalah sebesar 0.752 yang berarti opini going concern perusahaan 



dipengaruhi oleh variable disclosure level,  profitability, dan moderasi mekanisme 

Good Corporate Governance sebesar 75.2% sedangkan sisanya sebesar 24.8% (100-

75.2%) dipengaruhi oleh faktor atau variable lain diluar model penelitian. 

 

Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Pengaruh Disclosure Level Terhadap Opini Going Concern 

Berdasarkan hasil pengujian statistik, hipotesis penelitian pertama membuktikan 

disclosure level tidak berpengaruh signifikan terhadap opini going concern.  

Disclosure memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Jika 

dikaitkan dengan data, disclosure berarti memberikan data yang bermanfaat kepada 

pihak yang memerlukan. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, disclosure 

mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan 

yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha (Chariri, 2009).   

Kelengkapan akun yang diungkapkan  adalah variabel  yang diukur dengan 

menggunakan indeks, dimana penentuan indeks dilakukan dengan skor disclosure yang 

diungkapkan sitem informasi dalam laporan keuangannya. Opini audit going concern 

merupakan opini audit yang diberikan pada perusahaan yang  dianggap masih mampu 

untuk melanjutkan usahanya dalam jangka waktu yang pantas. Dalam suatu audit, 

biasanya perusahaan diasumsikan sebagai perusahaan yang berkelanjutan (going 

concern) yang akan terus ada (Rata PG, 2010).  

  Dari keterangan dua variabel diatas yakni Disclosure dan opini going concern 

tidak  terkait  karena disclosure merupakan pedoman  yang harus digunakan entitas 

dalam mengungkapkan akun akun dan kebijaksanaan yang digunakan dalam pelaporan 

keuangan  jika opini audit going concern adalah hasil  penelusuran dari pengungkapan, 

penilaian dan kesuaian penerapan aturan. Uraian tersebut diatas dapat disimpulkan  jika 

disclosure tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern .  

Penelitian sebelumnya  yang mendukung adalah  hasil penelitianyang dilakukan   

Kumalasari (2014) yakni  menunjukan bahwa pengungkapan laporan keuangan 

perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan opini audit 

going concern, dengan alasan logika teori yakni disclosure adalah ketentuan aturan 



yang merupakan pedoman dalam pengungkapan laporan keuangan, opini adalah suatu 

pendapat dari  hasil verifikasi independen auditor atas nilai akun dan kewajaran dari 

penerapan IFRS  dalam penyusunan laporan keuangan  

Penelitian sebelumnya yang  tidak mendukung hasil penelitan ini adalah yang 

dilakukan Winda Juliana (2009). Zulfikri (2016)  yang berpendapat disclosure 

merupakan faktor yang berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit going 

concern karena semakin tinggi aturan  tingkat pengungkapan (disclosure level) 

informasi dalam hal  laporan keuangan, hal tersebut menunjukkan adanya kelemahan 

entitas dalam menjalankan aktivitas operasional ke depannya.  

2. Pengaruh Profitabilitas Perusahaan Terhadap Opini Going Concern 

        Berdasarkan hasil pengujian statistik, hipotesis penelitian kedua membuktikan 

secara empiris profitabilitas   berpengaruh positif signifikan terhadap opini going 

concern.  

Menurut Horne (1992) rasio profitabilitas dapat diukur dari dua pendekatan yaitu 

pendekatan penjualan dan pendekatan investasi. Rasio profitabilitas yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah return on assets. Return on assets (ROA) menunjukkan 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aset yang dipergunakan. Dengan 

mengetahui rasio ini, akan dapat diketahui apakah perusahaan efisien dalam 

memanfaatkan asetnya, jika perusahaan memiliki tingkat ROA yang tinggi 

mengindikasikan kinerja keuangan perusahaanpun tinggi, dengan demikian dapat 

dipastikan opini going concern akan diperoleh 

 Penelitian yang mendukung adalah pendapat mengenai kondisi keuangan yang 

dimiliki perusahaan dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam bertahan hidup 

pada periode selanjutnya. Perusahaan-perusahaan yang memiliki nama besar 

cenderung memiliki kemampuan bertahan hidup yang lebih baik kesimpulannya 

ROA berpengaruh terhadap opini going concern (Mutchler, 1985).Penelitan yang 

tidak mendukung adalah yang berpendapat bahwa tidak ditemukannya bukti yang 

signifikan antara profitabilitas dan pemberian opini going concern disebabkan karena 

financial leverage yang ditanggung perusahaan relatif besar, yakni meningkatnya laba 

usaha tidak diimbangi dengan menurunnya utang perusahaan, kesimpulannya 



penelitiannya profitabilitas berpengaruh  negative terhadap opini going concern 

(Januarti dan Fitrianasari, 2008). 

 

3. Pengaruh Disclosure Level Terhadap Opini Going Concern Dengan Moderasi 

GCG 

 

Berdasarkan hasil pengujian statistik, membuktikan mekanisme GCG mampu 

memperkuat pengaruh disclosure level terhadap opini going concern.  

Pengungkapan (Disclosure) merupakan upaya transparasai perubahan / entitas 

dalam menyajikan informasi baik itu keuangan ataupun non keuangan kepada user. 

Para pengguna informasi dalam mengambil keputusan akan lebih mudah menentukan 

keputusan jika penerapan index disclosure perusahaan  tinggi. (Ananda.,dkk, 2014). 

Opini audit yang berkualitas dianggap sebagai informasi yang positif karena 

perusahaan yang menerima opini audit wajar tanpa pengecualian memiliki manajemen 

yang baik dan kontrol internal yang sehat, sehingga pemeriksaan laporan keuangan 

ketika proses audit lebih singkat dibandingkan dengan perusahaan yang tidak 

menerima opini audit (Al Daoud Khaldoon et.,al, 2014). 

Fungsi GCG pada keberadaan  dewan komisaris  bertugas sebagai  pengawas terhadap 

aktivitas direksi, termasuk memberikan nasehat   agar tidak melakukan pelanggaran 

hukum yang dapat merugikan perusahaan  

Logika teori dapat disimpulkan jika perusahaan menerapkan disclosure level sehingga 

memiliki index disclosure tinggi biasanya yang menjadi pemicunya adalah bekerjanya 

secara effektif kepemilikan dewan komisaris yang aktif dan proaktif  sehingga akan 

menghasilkan opini going convern jadi jika dimoderasi oleh Gcg akan mempengaruhi 

disclosure terhadap opini going concern  

Penelitan yang mendukung Penelitian dengan menggunakan sampel 

sebesar 2.746 perusahaan yang listing di UK selama 1981- 2002 mendukung 

argumen bahwa aplikasi mekanisme GCG  berpengaruh terhadap opini going concern 

(PM Guest, 2009). Dengan aktifnya dewan komisaris melakukan pengwasan 

menghindari assimetri informasi  



Penelitian yang tidak  mendukung (Shakir, 2008). berbeda dengan penelitian diatas, 

mekanisme GCG berpengaruh negative pada opini  ditunjukkanmelalui penerapan 

pengujian substantif yang dilakukan internal auditor tidak diketahui  dan diawasi oleh 

dewan komisaris  (Adams and Mehran, 2005) dewan komisaris hanya bertanggung 

jawab atas pelanggaran yang sifatnya sistematis, opini audit going concern adalah 

tanggung jawab manajemen sehingga disimpulkan GCG tidak berpengaruh terhadap 

opini going concern  

 

4. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Opini Going Concern Dengan Moderasi 

GCG 

 

Berdasarkan hasil pengujian statistik,membuktikan secara empiris mekanisme 

GCG tidak mempengaruhi  profitabilitas terhadap opini going concern.  

(Randy Haris, 2015) Berdasarkan Forum for Corporate Governance in Indonesia, 

untuk  berhasil dipasar yang bersaing, suatu perusahaan harus mempunyai pengelola 

perusahaan  yang inovatif,  yang bersedia untuk mengambil risiko  yang  wajar dan 

senantiasa mengembangkan strategi baru untuk mengantisipasi situasi  yang  berubah-

ubah. Sehingga diperlukan suatu pedoman yang mengatur kegiatan perusahaan untuk 

penerapan Good Corporate Governance yang benar. 

Tingkat profitabilitas yang positif menunjukkan bahwa perusahaan 

menghasilkan laba, sebaliknya dengan tingkat profitabilitas yang negatif berarti 

menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kerugian, rasio profitabilitas merupakan 

ukuran kesuksesan manajemen dalam mengelola  asset, tetapi dalam berbisnis 

pengelolaan asset yang baik  tidak selalu menjamin  keberhasilan rasio ROA tinggi 

sehingga dapat disimpulkan  ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap opini going 

concern. Jika dimoderasi variabel mekanisme GCG  berpengaruh terhadap opini 

going concern Januarti dan Fitrianasari (2008) 

Corporate governance yang efektif memberikan jaminan atas keamanan dana 

yang diinvestasikan dan pengembalian investasi kesimpulannya  dengan pengelolaan 

investasi yg terstruktur dan sukses akan menghasilkan profitabilitasyang tinggi 

sehingga dapat disimpulkan ROA  berpengaruh terhadap good corporate governance 



Noordin, 1999. Rendahnya peran dewan komisaris dalam sistem keuangan dan 

buruknya sistem pengambilan keputusan adalah fenomena umum yang terjadi dalam 

tata kelola perusahaan yang lemah. Perusahaan dengan corporate governance lemah 

berpengaruh negative terhadap opini going concern (Mitton, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Variabel  disclosure tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit 

going concern, disclosure adalah pedoman mengenai hal-hal penting  yang 

dianjurkan untuk dijelaskan, opini going concern adalah pendapat auditor 

melalui proses pemeriksaan 

2. Variabel profitabilitas berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit 

going concern, profitabilitas (ROA) adalah kinerja keuangan perusahaan 

dalam mengelola assetnya untuk menghasilkan keuntungan, semakin tinggi 

ROA semakin baik kinerja keuangan perusahaan, kinerja yang baik 

mengindikasikan siklus akuntansi diimplementasikan secara optimal, yang 

pada akhirnya akan menghasilkan opini going concern 

3. Disclosure Level berpengaruh terhadap opini audit going concern jika 

dimoderasi variabel GCG, dengan penerapan Good coorporate governance 

akan membantu perusahaan melalui disclosure level memperoleh opini 

going concern 

4.  Profitabilitas perusahaan tidak  berpengaruh terhadap opini audit going 

concern jika dimoderasi variabel GCG, dengan penerapan Good coorporate 

governance tidak berfungsi memperkuat profitabilitas berpengaruh 

terhadap opini going concern 

 

B. Saran 

1. Bagi Perusahaan, pada saat membuat pelaporan keuangan telah menerapkan 

good corporate governance serta dilaporan keuangan  jenis note disclosure 

menggunakan index disclosure level untuk memberikan informasi yang 

lengkap kepada yang berkepentingan yang memungkinkan profitabilitas 



(ROA) perusahaan semakin tinggi nilainya  sehingga opini going concern 

menjadi layak diperolah perusahaan. 

                

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel lain yang dapat 

mempengaruhi Opini Going  Concern atau variabel dependen lainnya. 

Selain itu di harapkan agar menggunakan responden BUMN dan 

memperluas cakupan sampel yang digunakan. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh disclosure level, 

profitabilitas terhadap penerimaan opini audit going concern 

dengan goog governance corporate sebagai variabel moderasi 

Sampel penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode 

purposive sampling dengan memfokuskan perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2016. Sampel 

yang diperoleh sebanyak 21 perusahaan dengan jumlah 



pengamatan adalah 63 sampel. Teknik analisis data yang 

digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi logistik.  
Lokasi Penelitian  

 

 

Perusahaan manufaktur  di Indonesia  

Detail Isi Proposal Penelitian  

(minimal 1.000 kata, maximal 1.500 

kata) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh disclosure level, 

profitabilitas terhadap penerimaan opini audit going concern 

dengan goog governance corporate sebagai variabel moderasi 

Sampel penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode 

purposive sampling dengan memfokuskan perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2016. Sampel 

yang diperoleh sebanyak 21 perusahaan dengan jumlah 

pengamatan adalah 63 sampel. Teknik analisis data yang 

digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi logistik. 

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa variabel  

disclosure level negatif terhadap penerimaan opini audit going 

concern. Sedangkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap 

penerimaan opini audit going concern. Disclosure level 

berpengaruh negative terhadap audit going concern jika 

dimoderasi gcg. Profitabilitas  berpengaruh positif terhadap opini 

audit going concer jika dimoderasi variabel good corporate 

governance 

Latar Belakang Penelitian / 

Rumusan Permasalahan,  

 

 

Daftar Teori yang digunakan,  

 

Didukung Jurnal Internasional,  

 

Model Penelitian/Paradigma, 

 

Alat dari Analisis, 

 

Daftar Pustaka 

 

 

      Penerbitan opini audit going concern ini sangat berguna bagi 

para pemakai laporan keuangan untuk membuat keputusan yang 

tepat dalam berinvestasi, karena ketika seorang investor akan 

melakukan investasi perlu untuk mengetahui kondisi keuangan 

perusahaan, terutama yang menyangkut tentang kelangsungan 

hidup perusahaan tersebut. Tetapi kenyataan opini Unmodified  

bukan jaminan seperti fenomena berikut 

       Salah satu kantor akuntan publik di Indonesia yang terlibat 

fraud pada tahun 2017 adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) 

Purwantono, Suherman & Surja yang merupakan afiliasi Ernst & 

Young (EY) di Indonesia, (KAP) Purwantono, Suherman & Surja 

didenda US$1 juta setelah regulator audit AS menyematkan label 

penyimpangan pemeriksaan terhadap hasil audit pembukuan salah 

satu kliennya pada hasil laporan keuangan tahun 2011.  

        Kasus serupa juga terjadi pada dua anggota kantor akuntan 

publik terbesar di dunia Big Four yaitu KPMG karena kegagalan 

auditnya (auditing failure) terhadap perusahaan energi Miller 

Energy Resources yang telah melakukan peningkatan nilai tercatat 

asetnya secara signifikan sebesar 100 kali lipat dari nilai riilnya di 

laporan keuangan tahun 2011. KPMG pun telah menerbitkan 

pendapat unqualified atas laporan keuangan tersebut.  

Dari fenomena tersebut sehingga diteliti pengaruh disclosure 

level, profitabilitas terhadap penerimaan opini audit going 



concern dengan dimoderasi variabel good coorporate 

governance 
Rumusan masalah: 

5. Apakah Disclosure Level berpengaruh terhadap opini audit 

going concern? 

6. Apakah Profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap opini 

audit going concern? 

7. Apakah Disclosure Level berpengaruh terhadap opini audit 

going concern jika dimoderasi variabel GCG 

8. Apakah Profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap opini 

audit going concern jika dimoderasi variabel GCG 

Teori dasar  

Teori   Stewardship 

       Teori  Stewardship  merupakan  pendekatan  teori  

alternatif  dalam  Good Corporate Governance yang 

beranggapan manajer sebagai orang-orang yang berpikiran 

kolektif dan pro organisasi. Manajer diasumsikan sebagai 

steward/ pelayan/ agen. Dalam teori ini, manajer termotivasi 

untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang telah 

dipercayakan kepadanya untuk mencapai tujuan organisasi. 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Variabel Hasil Penelitian 

1 
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Yun Zhu 

dan Ren 

Ning 

(2018) 

Jurnal 

Internasion

al 

 

 

 

 

Zabihollah 

Rezaeea 

dan Ling 

Tuo (2017) 

Jurnal 

Internasion

al 

 

Going-Concern 

Opinions and 

Corporate 

Governance 

 

 

 

 

 

 

Voluntary 

disclosure of 

non-financial 

information and 

its association 

with 

sustainability 

performance 

iv. Opini going concern tidak memiliki 

dampak  signifikan terhadap  auditor 

switching. 

v. Perusahaan yang menerima opini going 

concern memilih untuk beralih auditor 

karena adanya perselisihan antara auditor 

dan klien. 

vi. Financial distress berpengaruh positif   

   terhadap opini going concern. 

 

 

i. Voluntary disclosure non-keuangan dan 

kinerja keberlanjutan memiliki hubungan 

yang terkait. 

ii. Perusahaan dengan pengungkapan non-

keuangan yang lebih tinggi cenderung 

memiliki kualitas yang baik dalam 

keterbukaan penyampaian informasi 

perusahaan kepada investor.   



 

Kerangka berpikir  

1. Pengaruh Disclosure Level Terhadap Opini Audit Going 

Concern 

Disclosure adalah pengungkapan atau pemberian informasi oleh 

perusahaan baik positif maupun negatif yang akan mempengaruhi 

atas suatu keputusan investasi. Kumalasari (2014) berpendapat 

disclosure berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit 

going concern. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang 

menerima opini audit going concern menjelaskan kondisi 

perusahaan secara lebih luas untuk memberikan gambaran 

mengenai kondisi perusahaan 

2. PengaruhProfitabilitas Perusahaan Terhadap Opini Going 

Concern 

Profitabilitas merupakan kemampuan sebuah perusahaan 

dalam memanfaatkan asset dan ekuitas untuk memperoleh 

keuntungan maksimal 

Ramadhani (2015) berpendapat didalam penelitiannya ROA 

berpengaruh positif terhadap opini going concern karena auditor 

dalam memberikan opini sangat memperhatikan nilai dari rasio 

ROA, ratio ROA yang tinggi akan memperbaiki pula kondisi 

perusahaan dan dapat menjadi jaminan jika perusahaan tidak akan 

dilikuidasi dalam jangka waktu pantas. Hal ini dikarenakan 

perusahaan mampu dalam memanfaatka assetnya sehingga 

kondisi perusahaan tidak perlu dikhawatirkan. 

3. 3. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Opini Going Concern 

jika dimoderasi Good   corporate Governance 

Berbagai hasil penelitian menunjukkan hasil berbeda tentang 

pengaruh Transparansi dan akuntabilitas terhadap opini going 

concern . Penelitian dengan menggunakan sampel sebesar 2.746 

perusahaan yang listing di UK selama 1981- 2002 mendukung 

argumen bahwa aplikasi transparansi dan akuntabilitas  

berpengaruh terhadap opini going concern (PM Guest, 2009). 

Dengan adanya transparansi dapat menghindari assimetri 

 



informasi (Shakir, 2008). Berbeda dengan penelitian diatas, 

akuntabilitas berpengaruh positif pada opini  ditunjukkan dengan 

penerapan pengujian substantif yang dilakukan internal auditor 

(Adams and Mehran, 2005). 

4. Pengaruh Disclosure  Terhadap Opini Going Concern 

jika  dimoderasi  Good   corporate Governance 

Pendapat  dari hasil penelitian  yang menyatakan  bahwa 

disclosure tidak berpengaruh terhadap audit going concern jika 

dimoderasi  transparansi dan akuntabilitas tidak berpengaruh 

terhadap opini going concern jika (Dye, 2009). Lennox(2000) 

menyatakan  pemimpin perusahaan lebih sering tidak 

mengungkapkan  informasi bad news mengenai perusahaan ketika 

auditor menginginkan Unqualified opinion kesimpulannya 

disclosure level berpengaruh terhadap opini going concern. 

Gaganis dan Pasioras (2007) membuktikan bahwa perusahaan  

yang mengungkapkan lebih sedikit informasi akuntansi  cendrung 

menerima opini Qualified 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara 

variabel dependen berupa opini audit going concern dengan 

variabel independen berupa Disclosure Level, Profitabilitas 

danGood Coorporate Governance sebagai variabel moderasi 

  

 

 

 

 

 

                                       

    Gambar 2.1. rerangka pikiran 

Hipotesis adalah dengan sementara yang kebenarannya 

masih memerlukan pembuktian lebih lanjut. Dalam Penelitian ini 

, peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut : 

H1 : Disclosure level Berpengaruh Positif  Tehadap Opini Audit 

Going Concern. 

H2 : Profitabilitas Berpengaruh Positif Terhadap Penerimaan  

Opini Audit Going Concern. 

H3 : Disclosure level Berpengaruh Positif  Tehadap Opini Audit 

Going Concern    

           jika dimoderasi variabel GCG 
H4    : Profitabilitas Berpengaruh Positif Terhadap Penerimaan  

Opini Audit   

Disclosure level 

Profitabilitas  Opini Audit 

Going Concern 
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            Going    Concern jika dimoderasi variabel GCG  

Tujuan Penelitian 

 

 

 

Tujuan Penelitian  

Untuk membuktikan secara empiris: 

5. Pengaruh Disclosure Level  terhadap kemungkinan pemberian 

opini audit going concern oleh auditor kepada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

6. Pengaruh Profitabilitas terhadap kemungkinan pemberian 

opini audit going concern oleh auditor kepada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

7. Pengaruh Disclosure Level  terhadap kemungkinan pemberian 

opini audit going concern  jika dimoderasi variabel GCG pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

8. Pengaruh Profitabilitas perusahaan terhadap kemungkinan 

pemberian opini audit going concern jika dimoderasi variabel 

GCG pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia  
 

Metodologi Riset dan & Flow 

Chart 

(Jelaskan peran peneliti dari mitra) 

 

 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif menggunakan 

angka-angka, perhitungan statistik. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif dan 

regresi logistik dan diolah dengan menggunakan SPSS (Statistical 

Package for Social Sicence). 

 



 
 

 

 

Peran Dosen UMB Peran Mitra 

1. Menentukan judul atas fenomena  

yang current issue 

2. Mencari relevansi payung teori  

3. Merumuskan defenisi operasional 

variabel  

4. Menentukan metode analisa  

5. Menyampaikan hasil penelitian ke 

obyek yang diteliti  

 

1. Menganalisa 

kelayakan penelitian 

2. Menilai manfaat 

penelitian 

3. Melakukan riset 

bersama 

4. Merumuskan manfaat 

dan kontribusi 

penelitian terhadap  

Objek yang diteliti 

Impak/Keuntungan/Kontribusi 

Penelitian untuk 

Keilmuan/Masyarakat/lainnya 

(Harap sebutkan luaran penelitian 

seperti:prototipe, publikasi, dll..) 

 

5. Bagi auditor independen, hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan dan referensi bagi para auditor 

dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam pemberian 

opini audit yang menyangkut tentang pemberian opini audit 

going concern bagi perusahaan kliennya.  

6. Bagi manajemen perusahaan, diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan referensi oleh manajemen perusahaan dalam 

menentukan kebijakan-kebijakan perusahaan serta dapat 

menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.  

7. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dari hasil penelitian 

bisa dijadikan referensi atau bahan acuan dalam penelitian 
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yang sama di masa yang akan datang mengenai going concern 

yang telah diteliti pada penelitian ini. 
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UMB 

 

Partner 

Dana yang akan digunakan 

dalam peneltian 

Sumber daya manusia dan 

dana yang digunakan 

dalam penelitian 

Total Biaya Penelitian dari UMB 

dan Mitra 

 

 

 Rp 14.000.000 

 

 

 

 

 

 

 BIAYA PROPOSAL 

 

JUMLAH (RP) 
 

RINCIAN BIAYA UMB MITRA 

1. Gaji dan upah (Maks. 30%) : 2.700.000 Rp. 1.500.000 

 

 
  

2. Bahan habis pakai dan peralatan (30–40%) : 
 

Rp. 2.250.000 Rp. 2.000.000 

 

 
  

3. Perjalanan  (15–25%) : 
 

Rp. 2.250.000 Rp. 750.000 

 

 
  

4. Publikasi, seminar, laporan, lainnya sebutkan 

(Maks. 15%) : 

Rp. 2.250.000 Rp. 750.000 

 

 
  

5. Lain-lain : laboratorium, ruang rapat dan 

lainnya sebutkan : 

  

  

 
          

 

Sub Total  
 

Rp 9.000.000 Rp 5.000.000 



 

GRAND TOTAL 

(Sub Total UMB + Sub Total Mitra) 
 

Rp 14.000.000 
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