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ABSTRACT 

This research try to find the effect of bankruptcy prediction models, company’s growth 
and reputation of public accounting firm against going concern audit opinion. In this 
case, we use four approaches of bankruptcy prediction model from Edward I. Altman, 
Springate and Zmijewski. This research use 93 samples of go public manufacturing 
company listed at Jakarta Stock Exchange from 1998 until 2002. In this research, we take 
data from Capital Market Directory at Jakarta Stock Exchange 1996 and 2002, and also 
annual report and audit report for each company. We use binary logistic regression of 
SPSS 11,5 Program with 10% significant level. 
 
Latar Belakang Masalah 

Basri (1998) menemukan sekitar 80% dari lebih 280 perusahaan yang sudah go 
public praktis bisa dikategorikan sudah bangkrut sebab nilai aset perusahaan – perusahaan 
tersebut saat ini jauh di bawah angka nominal utang atau pinjaman luar negerinya. 
Berdasarkan fakta ini, beberapa penelitian terdahulu mencoba untuk melihat sejauh mana 
kebangkrutan tersebut dapat diprediksikan beberapa waktu lalu sebelum kebangkrutan 
tersebut benar – benar terjadi.  Carlson (1998) melakukan studi yang mengidentifikasi 
reaksi investor terhadap opini audit yang memuat informasi kelangsungan hidup 
perusahaan berdasarkan pengungkapan hasil analisis laporan keuangan. Ketika seorang 
investor akan melakukan investasi pada suatu perusahaan, ia perlu untuk mengetahui 
kondisi keuangan perusahaan tersebut terutama yang menyangkut tentang kelangsungan 
hidup perusahaan tersebut. Opini audit atas laporan keuangan merupakan salah satu 
pertimbangan yang penting bagi  investor dalam mengambil keputusan berinvestasi oleh 
karena itu auditor1 sangat diandalkan  dalam memberikan informasi yang baik bagi 
investor (Levitt,1998). 

The Cohen Commission menyatakan bahwa penggunaan suatu model prediksi 
kebangkrutan akan lebih akurat dibandingkan opini auditor untuk menunjukkan signal–
signal kebangkrutan di masa yang akan datang. Altman dan McGough (1974) mencoba 
untuk menganalisa tingkat keakuratan prediksi kebangkrutan dengan menggunakan opini 
auditor dan model prediksi kebangkrutan. Tingkat akurasi dengan menggunakan model 
prediksi kebangkrutan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan opini audit, 
yaitu sebesar 82%. Beberapa studi terdahulu telah membuktikan 90% kasus kepailitan 
dapat diprediksi secara tepat pada satu tahun sebelum kepailitan terjadi (Altman,1968).  
Penetapan masalah going concern merupakan suatu proses yang kompleks (Paquette dan 
Skender, 1996). Studi di Amerika Serikat menemukan hampir mendekati 50% perusahaan 
tidak menerima kualifikasi going concern sebelum mereka bangkrut (McKeown et al., 
1991), hal yang sama juga dikemukakan oleh Green (1995), Citron dan Taffler (1992) di 
Australia. Altman dan McGough (1974) menyarankan penggunaan model prediksi 
kebangkrutan sebagai alat bantu auditor untuk memutuskan kemampuan perusahaan 
mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan memberikan signal kepada auditor 
                                                 
1 Peneliti menggunakan istilah auditor untuk mewakili sebutan bagi Kantor Akuntan Publik 
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tehadap suatu masalah tertentu yang akan sulit dideteksi dengan menggunakan prosedur 
audit tradisional.  

Mengacu pada peristiwa pembekuan ijin empat akuntan publik yang terjadi pada 
tanggal 18 November 2002 dan kesalahan yang dilakukan oleh sejumlah KAP ketika 
melakukan audit terhadap laporan keuangan 38 bank beku kegiatan usaha (BBKU), 
peneliti mencoba mengkaji hubungan antara reputasi sebuah Kantor Akuntan Publik 
terhadap opini audit yang diberikan. Dalam peristiwa ini, laporan audit yang dibuat oleh 
KAP tersebut menyatakan bahwa kondisi perbankan saat itu sangat baik, tetapi dalam 
kenyataannya buruk. Hal ini membuktikan bahwa KAP memiliki peranan yang penting 
dalam memprediksi kebangkrutan perusahaan. Sebuah Kantor Akuntan Publik harus 
memiliki keberanian untuk mengungkapkan permasalahan mengenai kelangsungan hidup 
perusahaan klien. Seperti yang diungkapkan oleh Barnes dan Huan (1993), permasalahan 
going concern seharusnya diberikan oleh auditor dan dimasukkan dalam opini auditnya 
pada saat opini audit itu diterbitkan. 
 
Perumusan Masalah 

Opini audit merupakan bagian penting informasi yang disampaikan oleh auditor 
ketika mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan yang menitikberatkan pada 
kesesuaian antara laporan keuangan dengan standard akuntansi yang berterima umum. 
Auditor harus mempertimbangkan kondisi going concern perusahaan yang tercermin 
dalam prediksi kebangkrutan, pertumbuhan perusahaan dan kondisi internal kantor 
akuntan publik itu sendiri. Mengacu pada uraian di atas dan latar belakang permasalahan  
dapat diurai perumusan masalah sebagai berikut Apakah penggunaan model prediksi 
kebangkrutan mempengaruhi ketepatan pemberian opini audit going concern.; Apakah 
pemberian opini audit going concern dipengaruhi oleh pertumbuhan perusahaan auditan; 
dan Apakah pemberian opini audit going concern dipengaruhi oleh reputasi Kantor 
Akuntan Publik. 
 
Opini audit going concern 

Auditor memiliki suatu tanggung jawab untuk mengevaluasi status kelangsungan 
hidup perusahaan dalam setiap pekerjaan auditnya. Mengacu kepada Statement On 
Auditing Standard No. 59 (AICPA, 1988), auditor harus memutuskan apakah mereka 
yakin bahwa perusahaan klien akan bisa bertahan di masa yang akan datang. PSA 29 
paragraf 11 huruf d menyatakan bahwa keragu - raguan yang besar tentang kemampuan 
satuan usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya (going concern) merupakan 
keadaan yang mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelasan (atau bahas 
penjelasan lain) dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat Wajar 
Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion), yang dinyatakan oleh auditor. 

IAI disamping menerbitkan ISAK No. 4 melalui Komite Standar Akuntansi 
Keuangan, juga menerbitkan melalui Komite Standar Profesional Akuntan Publik, 
Interpretasi Pernyataan Standar Auditing (IPSA) nomor 30,01 tentang “Laporan Auditor 
Independen tentang Dampak Memburuknya Kondisi Ekonomi Indonesia Terhadap 
Kelangsungan Hidup Entitas”. IPSA tersebut menganggap auditor perlu untuk 
mempertimbangkan tiga hal, yaitu 
(1) Kewajiban auditor untuk memberikan saran bagi kliennya dalam mengungkapkan 
dampak kondisi ekonomi tersebut (jika ada) terhadap kemampuan entitas untuk 
mempertahankan kelangsungan hidupnya. (2) Pengungkapan peristiwa kemudian yang 
mungkin timbul sebagai akibat kondisi ekonomi tersebut, dan (3) Modifikasi laporan 
audit bentuk baku jika memburuknya kondisi ekonomi tersebut berdampak terhadap 
kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Bagaimanapun juga, 
hampir tidak ada panduan yang jelas atau hasil penelitian yang dapat dijadikan acuan 
pemilihan tipe going concern report yang harus dipilih (LaSalle dan Anandarajan, 1996). 
Karena pemberian status going concern bukanlah suatu tugas yang mudah (Koh dan Tan, 
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1999). Jika audit menyimpulkan adanya keragu - raguan atas kemampuan perusahaan 
untuk melanjutkan usahanya, pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf 
penjelasan perlu dibuat, terlepas dari pengungkapan dalam laporan keuangan. PSA 30 
membolehkan, tetapi tidak menganjurkan pernyataan tidak memberikan pendapat karena 
adanya kesangsian atas kelangsungan hidup. 

McKeown et al. (1991) berpendapat bahwa auditor mungkin saja gagal untuk 
memberikan pendapat tentang adanya indikasi kebangkrutan kepada suatu perusahaan 
yang ternyata mengalami kebangkrutan beberapa dalam beberapa tahun mendatang. Hal 
ini disebabkan karena perusahaan tersebut sedang berada dalam posisi ambang batas 
antara kebangkrutan dengan kelangsungan usahanya. Untuk menanggapi keadaan dimana 
kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usaha perlu dipertanyakan, 
maka dikeluarkanlah PSA30 (SA 341) yang menyinggung masalah ini dengan judul 
“Pertimbangan auditor atas kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan 
kelangsungan hidupnya”. Beberapa faktor yang menimbulkan ketidakpastian mengenai 
kelangsungan hidup adalah (Arens, 1997), yaitu: (1) Kerugian usaha yang besar secara 
berulang atau kekurangan modal kerja, (2) Ketidakmampuan perusahaan untuk 
membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo dalam jangka pendek, (3) Kehilangan 
pelanggan utama, terjadinya bencana yang tidak diasuransikan seperti gempa bumi atau 
banjir atau masalah perburuhan yang tidak biasa, dan (4) Perkara pengadilan, gugatan 
hukum atau masalah serupa yang sudah terjadi yang dapat membahayakan kemampuan 
perusahaan untuk beroperasi. 

  
Model Prediksi Kebangkrutan 
Penelitian mengenai kebangkrutan perusahaan diawali dari analisa rasio keuangan, karena 
laporan keuangan lazimnya berisi informasi–informasi penting mengenai kondisi dan 
prospek perusahaan di masa yang akan datang (Fraser, 1995). Beaver (1966) telah 
melakukan studi tentang kerentanan perusahaan terhadap kegagalan, lima tahun sebelum 
perusahaan tersebut dinyatakan mengalami kesulitan keuangan. Altman (1968) juga telah 
melakukan studi serupa untuk menemukan suatu model prediksi kebangkrutan dalam 
beberapa periode sebelum kebangkrutan benar – benar terjadi. Hekanaho et al. (1998) 
melakukan penelitian untuk membandingkan metode logit analysis, neural network, dan 
DOGMA untuk memprediksikan kebangkrutan. Hasil penelitian ini menunjukkan 
penggunaan logit analysis memberikan hasil prediksi dengan tingkat keakuratan paling 
tinggi untuk jumlah sampel terkecil, yaitu 100 perusahaan. Sedangkan neural network 
paling cocok digunakan untuk jumlah sampel terbesar. 

Casterella, Lewis dan Walker (2000), menggambarkan suatu kerangka waktu 
urutan kejadian perusahaan yang mengalami kebangkrutan. 

 
 
 

 
Keterangan: 
A = Akhir tahun 
B = Tanggal laporan audit 
C = Masuk ke dalam kebangkrutan atau tidak 
D = Penyelesaian kebangkrutan 

Casterella, Lewis dan Walker (2000) menjelaskan bahwa, setelah laporan audit 
dikeluarkan, dapat diketahui apakah perusahaan tergolong ke dalam perusahaan yang 
mengalami kebangkrutan. Hal ini diikuti dengan adanya periode reorganisasi (antara 
point C dengan point D). Periode ini dapat meluas sampai dengan periode tahun fiskal 
berikutnya. Periode reorganisasi diakhiri dengan keputusan apakah perusahaan akan 
dilikuidasi atau pulih. Mutchler (1985) mengungkapkan beberapa karakteristik dari suatu 
perusahaan bermasalah, antara lain perusahaan memiliki modal total negatif, arus kas 

A B C D 
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negatif, pendapatan operasi negatif, modal kerja negatif, kerugian pada tahun berjalan, 
dan defisit saldo laba tahun berjalan.  
The Zmijewski Model 

Zmijewski (1984) menggunakan analisa rasio yang mengukur kinerja, leverage, 
serta likuiditas suatu perusahaan untuk model prediksinya. Zmijewski menggunakan 
probit analisis yang diterapkan pada 40 perusahaan yang telah bangkrut dan 800 
perusahaan yang masih bertahan saat itu.  Model yang berhasil dikembangkan yaitu: 

 
 
Dimana:  

X1 = return on asset 
X2 = debt ratio 
X3 = current ratio 
Casterella, Lewis dan Walker (2000) mengungkapkan kelemahan penggunaan 

Zmjewski model sebagai model prediksi kebangkrutan. Dari 100 perusahaan bangkrut 
hanya 12 diantaranya yang memiliki probabilitas kebangkrutan di atas 0,5. Ke-12 
perusahaan ini telah menerima opini audit audit going concern oleh auditor. Sedangkan 
88 perusahaan lainnya tidak menunjukkan adanya kesulitan keuangan apabila dihitung 
dengan menggunakan model ini, namun ternyata, 27 diantaranya telah menerima opini 
audit going concern. 

 
The Altman Models dan Revised Altman Model 

Altman (1968) menemukan bahwa perusahaan dengan profitabilitas serta 
solvabilitas yang rendah sangat berpotensi mengalami kebangkrutan. Ia mencoba 
mengembangkan suatu model prediksi dengan menggunakan 22 rasio keuangan yang 
diklasifikasikan ke dalam lima kategori yaitu likuiditas, profitabilitas, leverage, rasio uji 
pasar, dan aktivitas. Altman mengembangkan modelnya dengan menggunakan analisis 
multidiskriminan dengan menggunakan sampel 33 perusahaan bangkrut dan 33 
perusahaan yang tidak bangkrut. Sampai dengan saat ini, Z Score model ini masih lebih 
banyak digunakan oleh para peneliti, praktisi, serta para akademis di bidang akuntansi 
dibandingkan model prediksi kebangkrutan lainnya (Altman, 1993). Hasil penelitian yang 
dikembangkan Altman, yaitu 

 
 

Dimana:  
Z1 = working capital / total asset 
Z2 = retained earnings / total asset 
Z3 = earnings before interest and taxes / total asset 
Z4 = market capitalization3 / book value of debt 
Z5 = sales / total asset 
Model yang telah di kembangkan oleh Altman ini mengalami suatu revisi. Revisi 

yang dilakukan oleh Altman merupakan penyesuaian yang dilakukan agar model prediksi 
kebangkrutan ini tidak hanya untuk perusahaan – perusahaan manufaktur yang go public 
melainkan juga dapat diaplikasikan untuk perusahaan – perusahaan di sektor swasta.   

 
 
 
 
 

                                                 
3 Market capitalization diperoleh dengan mengalikan jumlah saham perusahaan yang 
beredar dengan closing price pada akhir tahun. 

X = -4.3-4.5X1+5.7X2-0.004X3 

Z = 1.2Z1 + 1.4Z2 + 3.3Z3 + 0.6Z4 + 0.999Z5 
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Model yang lama mengalami perubahan2 pada salah satu variabel yang digunakan 
menjadi 

 
 

Dimana:  
Z1 = working capital / total asset 
Z2 = retained earnings / total asset 
Z3 = earnings before interest and taxes / total asset 
Z4 = book value of equity / book value of debt 
Z5 = sales / total asset 
 

The Springate Model 
Model ini dikembangkan oleh Springate (1978) dengan menggunakan analisis 

multidiskriminan, dengan menggunakan 40 perusahaan sebagai sampelnya.  Model ini 
dapat digunakan untuk memprediksi kebangkrutan dengan tingkat keakuratan 92,5%. 
Dengan menggunakan model yang sama, Botheras (1979) mendapatkan hasil dengan 
tingkat keakuratan 88%. Sands (1980) melakukan pengujian dengan tingkat keakuratan 
mencapai 83%. Model yang berhasil dikembangkan oleh Springate adalah 

 
 
 
 
Dimana:  

A = working capital / total asset 
B = net profit before interest and taxes / total asset 
C = net profit before taxes / current liabilities 
D = sales / total asset 

 
Opini Audit dan Model Kebangkrutan 

Lenard et al. (1998) mengatakan bahwa salah satu hal yang penting yang harus 
diputuskan auditor adalah apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan 
hidupnya (going concern). Laporan keuangan dengan “modifikasi” tentang going concern 
mengindikasikan bahwa dalam penilaian auditor ada risiko bahwa perusahaan tidak dapat 
bertahan dalam bisnis. Barnes dan Huan (1993) berpendapat bahwa seharusnya 
permasalahan going concern diberikan oleh auditor yang dimasukkan di dalam opini 
auditnya pada saat opini tersebut dibuat. McKeown et al. (1991) mempelajari opini audit 
dari perusahaan yang akan segera bangkrut. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 
perusahaan yang segera akan bangkrut ternyata menerima opini tanpa modifikasi dan 
perusahaan ini lebih sedikit kemungkinannya untuk mempunyai indikasi – indikasi akan 
adanya bahaya keuangan, serta memiliki periode waktu yang pendek antara akhir tahun 
fiskal dengan tanggal laporan audit. McKeown et al. (1991) berpendapat bahwa auditor 
mungkin saja gagal untuk memberikan pendapat tentang adanya indikasi kebangkrutan 
kepada suatu perusahaan yang ternyata mengalami kebangkrutan dalam beberapa tahun 
mendatang. Hal ini disebabkan karena perusahaan tersebut sedang berada dalam posisi 
ambang batas antara kebangkrutan dengan kelangsunganusahanya. 

Mutchler (1985) berusaha untuk meninjau opini audit yang sedang “bermasalah” 
dengan mempelajari apa yang disebutnya sebagai “masalah”. Perusahaan yang 
bermasalah didefinisikan sebagai perusahaan yang memiliki sedikitnya satu di antara ciri 

                                                 
2 Edward I. Altman, Predicting Financial Distress of Companies: Revisiting The Z-Score and Zeta 
Models, July 2000, revisi yang dilakukan oleh Altman terhadap model terdahulu menggunakan 
simbol Z’ untuk model revisinya (Revised Altman Model). 
 

Z’ = 0.717Z1 +0.874Z2 + 3.107Z3 + 0.420Z4 + 0.998Z5 

S = 1.03A + 3.07B + 0.66C + 0.4D 
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– ciri dalam penelitian Mutchler (1984) terdahulu. Ciri – ciri tersebut adalah  arus kas 
negatif, pendapatan operasi negatif, modal kerja negatif, kerugian pada tahun berjalan, 
atau defisit saldo laba tahun berjalan. Informasi tersebut secara umum digunakan untuk 
melihat perbedaan antara going concern opinion dengan non–going concern opinion pada 
perusahaan yang bermasalah. Studi dengan menggunakan rasio keuangan untuk 
memprediksikan kebangkrutan mulai dilakukan pada tahun 1930-an. Kebanyakan hasil 
penelitian meyakini bahwa perusahaan yang bangkrut memiliki rasio yang berbeda dari 
perusahaan yang tidak bangkrut. Beberapa metode pengolahan data juga dilakukan untuk 
menghasilkan suatu model prediksi kebangkrutan dengan tingkat akurasi yang lebih baik. 
Altman dan McGough (1974) menemukan bahwa tingkat prediksi kebangkrutan dengan 
menggunakan suatu model prediksi mencapai tingkat keakuratan 82%, sedangkan dengan 
menggunakan opini audit, tingkat keakuratan hanya mencapai 46%. 
H1:  Penggunaan model prediksi kebangkrutan mempengaruhi ketepatan 

pemberian opini audit going concern. 
Pertumbuhan Perusahaan  

Basri (1998), mengatakan bahwa secara defacto sebetulnya sekitar 80% dari lebih 
280 perusahaan go public praktis bisa dikategorikan bangkrut. Ia menunjuk perusahaan X 
yang memiliki utang luar negeri US$1,5 milyar atau sama dengan Rp 15 trilyun, 
sementara asset total setelah dihitung hanya sekitar  Rp 5 trilyun. Dilihat dari sisi hukum 
sebetulnya perusahaan itu sudah bangkrut karena kewajibannya sudah jauh melebihi 
asetnya. Dengan kondisi tersebut, seharusnya perusahaan X menerima opini audit going 
concern karena terdapat keraguan mengenai kemampuannya untuk melanjutkan usahanya 
di kemudian hari.  

Pertumbuhan aset perusahaan menunjukan pertumbuhan kekuatan perusahaan 
dalam industri dan mengindikasikan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan 
kelangsungan usahanya. Perusahaan dengan negative growth mengindikasikan 
kecenderungan yang lebih besar ke arah kebangkrutan. Berdasarkan penjelasan tersebut, 
hipotesis yang menggambarkan hubungan antara Pertumbuhan perusahaan dan opini 
audit adalah sebagai berikut: 
H2: Pemberian opini audit going concern dipengaruhi oleh pertumbuhan 

perusahaan auditan. 
 
Reputasi Kantor Akuntan Publik 
Craswell et al. (1995) menyatakan bahwa klien biasanya mempersepsikan bahwa auditor 
yang berasal dari Kantor Akuntan Publik besar dan yang memiliki afiliasi dengan Kantor 
Akuntan Publik internasionallah yang memiliki kualitas yang lebih tinggi karena auditor 
tersebut memiliki karakteristik yang dapat dikaitkan dengan kualitas, seperti pelatihan, 
pengakuan internasional, serta adanya peer review. John (1991) menunjukkan bahwa 
kualitas auditor meningkat sejalan dengan besarnya Kantor Akuntan Publik tersebut. 
DeAngelo mengatakan bahwa peningkatan kualitas audit akan mempertinggi skala 
Kantor Akuntan Publik yang juga akan berpengaruh pada klien dalam memilih Kantor 
Akuntan Publik. 

Sharma dan Sidhu (2001) menggolongkan reputasi Kantor Akuntan Publik ke 
dalam skala big six firms dan non big six firms untuk melihat tingkat independensi serta 
kecenderungan sebuah Kantor Akuntan Publik terhadap besarnya biaya audit yang 
diteimanya. Mutchler (1986) menggunakan proksi skala Kantor Akuntan Publik untuk 
variabel reputasi Kantor Akuntan Publik untuk melihat kecenderungan opini audit yang 
diberikan kepada perusahaan yang bermasalah. Berdasarkan penelitian – penelitian 
terdahulu, proksi yang sering digunakan untuk menilai reputasi Kantor Akuntan Publik 
adalah dengan menggunakan skala Kantor Akuntan Publik. 

McKinley et al. (1985) menyatakan, ketika sebuah Kantor Akuntan Publik 
mengklaim dirinya sebagai KAP besar seperti yang dilakukan oleh big four firms, maka 
mereka akan berusaha keras untuk menjaga nama besar tersebut, mereka akan 
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menghindari tindakan – tindakan yang dapat mengganggu nama besar mereka. 
Berdasarkan penjelasan diatas, hipotesis yang menggambarkan hubungan antara reputasi 
Kantor Akuntan Publik dan opini audit adalah sebagai berikut 

H3:  Pemberian opini audit going concern dipengaruhi oleh reputasi Kantor 
Akuntan   Publik. 

 
Populasi   
Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Jakarta dengan mengacu pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang 
termuat di Capital Market Directory Indonesia tahun 1996 dan 2000. Berdasarkan Capital 
Market Directory Indonesia tahun  1996 dan 2000  selanjutnya untuk mempermudah dan 
mempertajam analisis ditentukan kriteria-kriteria perusahaan yang dapat dijadikan 
anggota populasi. Dengan memperhatikan permasalahan dalam penelitian dan tujuan 
penelitian maka ditentukan kriteria-kriteria populasi sebagai berikut: (1) Perusahaan 
manufaktur yang listed di Bursa Efek Jakarta sebelum tahun 1995. Penelitian dilakukan 
pada perusahaan manufaktur karena sebagian besar perusahaan di Bursa Efek Jakarta 
tergolong ke dalam jenis perusahaan manufaktur. Data laporan keuangan perusahaan di 
bursa efek, validitas dan reliabilitasnya dapat diandalkan karena sudah diaudit oleh 
akuntan publik, (2) Perusahaan mendapatkan opini audit unqualified non going concern 
audit opinion  ataupun unqualified going concern audit opinion, dan (3) Periode 
penelitian yang digunakan adalah dari tahun 1998 sampai dengan 2002 karena dalam 
periode ini kebanyakan perusahaan masih dalam masa pemulihan sehingga sebagian 
perusahaan masih mengalami kerugian. 
 
Teknik Analisis  
Data yang dikumpulkan dalam penelitian dan diolah,  kemudian dianalisis dengan alat 
statistik sebagai berikut: 
Uji kualitas data.  

Sebelum data dianalisis, terlebih dahulu data diuji dengan menggunakan uji 
normalitas. uji normalitas bertujuan agar diperoleh data yang berdistribusi normal. alat uji 
normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah  one-sample kolmogorov-smirnov 
test. alat uji normalitas ini digunakan karena yang diuji adalah  normalitas data untuk 
masing-masing variabel independen. data untuk masing-masing variabel dikatakan 
berdistribusi normal jika signifikansinya lebih besar atau sama dengan 10% dan 
sebaliknya dikatakan tidak berdistribusi normal jika signifikansinya lebih kecil dari 10%. 
signifikansi untuk distribusi normal tidak ada standar baku yang dapat dijadikan panduan. 
signifikansi 10% yang ditetapkan dalam penelitian ini disebabkan  datanya adalah pooling 
data sehingga variabilitasnya tinggi dan kemungkinan terjadinya error lebih besar.  
 
Model Penelitian. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

audit opini-1
audit opiniLn = ββββ +  ββββ1xsCORE +  ββββ2zsCORE + ββββ3z’scORE+    ββββ4ssCORE + 

ββββ5GROWTH +  ββββ6 REPUT+  E 
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Analisis Univariat 
Pengujian univariat dalam penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perilaku 

variabel independen secara individual. Sebelum melakukan pengujian univariat, 
dilakukan pengujian normalitas untuk seluruh variabel independen yang bukan variabel 
nominal dengan menggunakan One Sample Kolmogorov Smirnov. 

Dari uji normalitas dengan menggunakan Kolmogorov Smirnov, diperoleh hasil 
Kolmogorov Smirnov  X Score, Z Score, dan S Score serta pertumbuhan berdistribusi 
tidak normal. Sedangkan untuk nilai Z’ Score diperoleh hasil yang berbeda dengan ketiga 
model prediksi kebangkrutan lainnya, hasil Kolmogorov Smirnov bahwa Z’ Score 
berdistribusi normal.  Berikut ini akan dikaji hasil pengujian univariate. 

 
TABEL I 

NILAI – NILAI PENGUJIAN UNIVARIAT 
Variable Uji univariat Z / t  /chi-square Sig. 
X Score Mann Whitney - 13,830 0,000 
Z Score Mann Whitney -14,949 0,000 
S Score Mann Whitney -14, 033 0,000 
Z’ Score T test -19,362 0,000 
Growth Mann Whitney -1,482 0,138 

KAP Chi square 161,352 0,000 
 

Berdasarkan tabel di atas, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel 
model prediksi kebangkrutan yang diproksi dengan X Score, Z Score dan S Score dengan 
Mann Whitney hasilnya signifikan, dan Z’ Score dengan T test hasilnya tidak signifikan. 
Variabel  pertumbuhan nilai Z sebesar -1,482 dengan tingkat signifikansi 0,138, yang 
berarti variabel ini tidak mempengaruhi pemberian opini audit going concern. Hasil yang 
diperoleh dari uji Chi – square untuk variabel reputasi Kantor Akuntan Publik 
menunjukkan bahwa variabel ini memiliki nilai Chi – square sebesar 161,352 dengan 
tingkat signifikansi 0,000. 
 
Analisis Multivariat 

Pengujian  multivariat dalam penelitian ini digunakan regresi logistik, diolah 
dengan SPSS 11.5, dan metode stepwise. Hosmer - Lemeshow test pada tahap pertama, 
tahap kedua, dan tahap ketiga, tingkat signifikansi lebih besar dari 10%. Dengan 
demikian dapat disimpulkan dalam penelitian ini model regresi logistik sudah fit dengan 
data.  

Hasil pengujian multivariate regresi logistik  untuk tahap pertama variabel 
prediksi kebangkrutan dengan proksi  Z’ Score signifikan, sedangkan X Score, dan KAP 
signifikan, tapi tanda yang dihasilkan tidak seperti yang diharapkan.  Z score, S Score dan 
Growth dengan level signifikansi 10%, dapat dinyatakan bahwa proksi kebangkrutan dan 
variabel tersebut tidak signifikan. Pada tahap II, setelah variabel pertumbuhan (Growrth) 
dikeluarkan dari model, didapat hasil sama dengan tahap pertama. Tahap ketiga (setelah 
growth dan S score dikeluarkan dari model), memberikan hasil bahwa, Z’ Score,dan  Z  
Score memberikan hasil yang signifikan.  X Score dan KAP signifikan, namun demikian, 
karena tanda yang diharapkan tidak sama dengan tanda aktual, maka hipotesis dengan 
proksi ini ditolak. 
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TABEL II 
NILAI – NILAI VARIABEL MENURUT PENGUJIAN MULTIVARIAT REGRESI 

LOGISTIK 
Step 1 Step 2 Step 3 Variabel X Y 

B Wald B Wald B Wald 

X Score - + -4,00 9,109* -0,399 9,098* -0,387 8,674* 
Z Score + + 0,544 2,123 0,543 2,121 0,642 3,276* 
S Score + + 0,307 0,615 0,306 0,614   
Z’ Score + + 0,910 3,498* 0,911 3,512* 1,024 4,789* 
Growth - + -0,006 0,0039     

KAP + - 1,253 8,332* 1,249 8,306* 1,232 8,150* 
X = Actual Sign 
Y = Expected Sign 

       B = Beta 
       *  = signifikan 
 
Pembahasan 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan 
hubungan antara model prediksi kebangkrutan  memberikan hasil yang signifikan, 
terutama untuk proksi Z Score dan Z’ Score. Namun demikian, untuk proksi X Score dan 
S Score memberikan hasil yang bertentangan dengan hasil Z Score. Hasil ini 
menunjukkan bahwa penggunaan model prediksi kebangkrutan yang dikembangkan oleh 
Altman (Z Score dan Z’ Score) mempengaruhi ketepatan pemberian opini audit.  

Penerimaan atas hipotesis pertama sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan 
oleh Sharma dan Sidhu (2001). Sharma dan Sidhu (2001) melakukan penelitian terhadap 
49 perusahaan, 18 perusahaan di antaranya menerima opini wajar tanpa pengecualian 
dengan paragraf penjelas.  Nilai wald yang dihasilkan sebesar 6.745 .  Hasil ini juga 
konsisten dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mutchler (1985), 
Dopuch et al., (1987), Peel (1989), McKeown et al., (1991), dan Citron dan Taffler 
(1992), dimana hasilnya menunjukkan bahwa opini audit going concern lebih banyak 
diberikan kepada klien yang memiliki nilai Z Score yang rendah. Hasil penelitian ini juga 
konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Hopwood et al. (1994), Koh (1991), 
Levitan dan Knoblett (1985), Altman (1982), dan Deakin (1977) yang menyarankan para 
auditor untuk menggunakan model–model prediksi kebangkrutan dalam membuat 
keputusan mengenai kelangsungan hidup perusahaan klien.  

Menurut Mutchler (1986), opini audit yang tepat adalah jika perusahaan klien 
menerima atau tidak menerima opini audit going concern dalam tahun berjalan, dan di 
waktu berikutnya ia mengalami atau tidak mengalami kebangkrutan. Ketiadaan opini 
audit going concern pada perusahaan yang mengalami kebangkrutan menunjukkan bahwa 
auditor merasa yakin terhadap upaya perusahaan klien untuk memperbaiki perputaran dan 
kinerja perusahaannya di masa yang akan datang dengan menerapkan rencana – rencana 
seperti restrukturisasi utang, rencana rekonstruksi (Mutchler 1986; Barnes dan Huan 
1993), auditor segan untuk mengeluarkan opini audit  going concern karena self fulfilling 
prophecy (Mutchler 1984; Taffler dan Tseung 1984), auditor khawatir dengan 
memberikan opini audit going concern, ia akan kehilangan kliennya, yang berarti pula ia 
akan kehilangan pendapatannya (Kida 1980; Barnes dan Huan 1993). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan tidak berpengaruh terhadap 
pemberian opini audit. Hal ini terjadi karena pertumbuhan aset perusahaan tidak diikuti 
dengan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba serta meningkatkan saldo 
labanya, sehingga dari survei yang dilakukan terhadap 93 perusahaan manufaktur banyak 
ditemukan perusahaan yang walaupun memiliki nilai  total aset yang meningkat setiap 
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tahunnya namun tetap saja mengalami rugi ataupun memiliki  nilai saldo laba yang 
negatif. Berdasarkan hasil yang diperoleh perbandingan jumlah perusahaan yang 
mengalami pertumbuhan positif dengan opini audit going concern dengan non going 
concern tidak terlalu berbeda jauh. Demikian pula halnya untuk perusahaan yang 
mengalami pertumbuhan negatif, perbandingan jumlah perusahaan dengan opini audit 
going concern dengan non going concern sebesar 6 :7. Nilai pertumbuhan perusahaan 
tidak berpengaruh terhadap pemberian opini audit going concern.  

Penelitian ini konsisten dengan Sharma dan Sidhu (2001). Hasil penelitian 
tersebut mengemukakan bahwa reputasi sebuah Kantor Akuntan Publik mencerminkan 
kualitas dari jaminan yang diberikannya, besar kecilnya sebuah KAP tidak mempengaruhi 
besar kecilnya kemungkinan KAP tersebut untuk mengeluarkan opini audit going 
concern. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Barnes dan Huan (1993), Barnes dan 
Huan (1993) mengatakan bahwa reputasi Kantor Akuntan Publik tidak berpengaruh 
terhadap opini audit, hal ini dikarenakan ketika sebuah Kantor Akuntan Publik sudah 
memiliki reputasi yang baik maka ia akan berusaha mempertahankan reputasinya itu dan 
menghindarkan diri dari hal – hal yang bisa merusak reputasinya tersebut, sehingga 
mereka akan selalu bersikap objektif terhadap pekerjaanya, apabila memang perusahaan 
tersebut mengalami keraguan akan kelangsungan hidupnya maka opini yang akan 
diterimanya adalah opini audit going concern, tanpa memandang apakah auditornya 
tergolong dalam big four firms atau bukan. 

 
Simpulan 

Pengujian multivariate memberi hasil bahwa model prediksi oleh Altman merupakan 
model prediksi terbaik di antara ke-2 (kedua) model prediksi lainnya, selanjutnya diikuti 
oleh model Springate. Sedangkan penggunaan model Zmijewski memberikan 
performance terburuk dalam prediksi kebangkrutan. Hasil penelitian mengungkapkan 
bahwa pemberian opini audit going concern tidak dipengaruhi oleh pertumbuhan 
perusahaan auditan.(3)pada pengujian yang dilakukan dengan tingkat signifikansi 10%, 
pemberian opini audit going concern tidak dipengaruhi oleh reputasi Kantor Akuntan 
Publik yang mengeluarkannya. Walaupun variabel ini memiliki tingkat signifikansi 
dibawah 10%, namun tanda yang diharapkan tidak sesuai dengan tanda dari hasil 
penelitian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Reputasi Kantor Akuntan Publik tidak 
berpengaruh terhadap opini audit yang dikeluarkan 

 
Keterbatasan  

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan. Keterbatasan – keterbatasan penelitian 
ini adalah: (1) untuk variabel pertumbuhan perusahaan dalam penelitian ini, peneliti 
hanya menggunakan aset total  sebagai proksinya, karena aset total sudah mencerminkan 
cost yang bersangkutan. Sehingga, bila terjadi kenaikan dalam nilai keuntungan (laba) 
perusahaan, maka hal tersebut diimbangi dengan kenaikan nilai aset, (2) perusahaan 
auditan tidak selalu diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang sama selama lima tahun 
berturut – turut, dan dalam penelitian ini, peneliti tidak memfokuskan perpindahan 
perusahaan auditan dari satu KAP ke KAP lainnya, dan (3) Proksi yang digunakan untuk 
variabel reputasi Kantor Akuntan Publik dalam penelitian ini hanya didasarkan pada skala  
Kantor Akuntan Publik. 
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LAMPIRAN 
 
 

TABEL III 
DISTRIBUSI PERUSAHAAN MANUFAKTUR BERDASARKAN OPINI AUDIT 

 Thn 1998 Thn 1999 Thn 2000 Thn 2001 Thn 2002 Total 

NGCAO 40 50% 43 53,75
% 48 56,47

% 54 63,53
% 49 67,12

% 234 58,06
% 

GCAO 40 50% 37 46,25
% 37 43,53

% 31 36,47
% 24 38,88

% 169 41,94,
% 

TOTAL 80 100
% 80 100% 85 100% 85 100% 73 100% 403 100% 

 
TABEL IV 

DISTRIBUSI RENTANG NILAI X SCORE 
No. Rentang Nilai Jumlah % 
1. -10,34 – -3,81 13 3,22% 
2. > -3,81 – 2,72 326 80,89% 
3. > 2,72 – 9,25 50 12,41% 
4. > 9,25 – 15,78 9 2,23% 
5. > 15,78 – 22,31 5 1,25% 

Total  403 100% 
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TABEL V 
 DISTRIBUSI RENTANG NILAI Z SCORE 

No Rentang Nilai Jumlah % 
1. < 2,675 271 67,25% 
2. > 2,675 132 32,75% 

Total  403 100% 
 
 TABEL VI 

DISTRIBUSI RENTANG NILAI Z’ SCORE 
No. Rentang Nilai Jumlah % 
1. -5,54 – -2,836 8 1,99% 
2. > -2,836 – -0,132 57 14,14% 
3. > -0,132 – 2,572 228 56,58% 
4. > 2,572 – 5,276 99 24,55% 
5. > 5,276 – 7,98 11 2,74% 

Total  403 100% 
 
 

TABEL VII 
DISTRIBUSI RENTANG NILAI S SCORE 

No. Rentang Nilai Jumlah % 
1. < 0,862 213 52,85% 
2. > 0,862 190 47,15% 

Total  403 100% 
 

TABEL VII 
DISTRIBUSI RENTANG NILAI PERTUMBUHAN PERUSAHAAN 

No. Nilai Opini Jumlah % 
NGCO 165 40,94% 1. Positif 
GCO 95 23,57% 

NGCO 77 19,12% 2. Negatif 
GCO 66 16,37% 

Total   403 100% 
 

TABEL .VIII 
UJI HOSMER – LEMESHOW 

Step Chi-square Df Sig. 
1 7.748 8 .458 
2 7.742 8 .459 
3 11.761 8 .162 

 


