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ABSTRACT

In a company’s audit process, an auditor must assess its going concern condition.
The  assessments  include  the  operation  of  the  company,  the  economic  condition  that
influences company’s business, and also its solvability and liquidity. The objective of this
research is to investigate the relationship between company financial condition, previous
audit report and the retraction of textile quota to the auditor’s going concern assessment.
In this research, company financial condition will be represented by Altman bankruptcy
prediction  model,  whereas  retraction  of  textile  quota  is  the  example  of  economic
conditions that will influence company’s activities. 

The sample of this research is textile and garment companies based on Indonesian
Capital  Market  Directory (ICMD) classification.  The period is  between 2004 -  2006.
Based on the purposive  sampling,  totally, there are 16 companies  from 19 classified
companies in the textile and garment industry chosen as research’s sample. This research
used auditor’s going concern assessment as dependent variable and company financial
condition,  previous  audit  report  and  the  retraction  of  textile  quota  as  independent
variables. Logistic regression is used to examine hypothesis.

The result  of  this  research indicate  that  company  financial  condition,  previous
audit report and the retraction of textile quota are significantly affect auditor’s going
concern assessment. From those three variables, previous auditor’s report is the most
dominant variable that influences auditor’s going concern assessment.

Keywords: company’s financial condition, previous auditor’s report,  retraction of
textile quota, going concern audit opinion

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia saat ini industri tektil sedang mengalami masa yang suram. Banyak

produk tekstil impor asal Cina yang harganya murah memukul industri tekstil Indonesia.

Ditambah  lagi  pencabutan  sistem kuota  tekstil  pada  1  Januari  2005 lalu  oleh  Badan

Perdagangan Dunia (WTO). Banyak negara produsen tekstil, termasuk Indonesia, terus
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mengalami penurunan nilai ekspor diikuti dengan tutupnya pabrik sebagai dampak telah

dibebaskannya kuota untuk beberapa jenis produk tekstil. 

Evaluasi  atas  kelangsungan  hidup  perusahaan  didasarkan  pada  berbagai

pertimbangan  profesional  auditor.  Pertimbangan  itu,  antara  lain  operasi  perusahaan,

kondisi perkonomian yang mempengaruhi bisnis perusahaan serta kemampuan melunasi

kewajiban, dan likuiditas perusahaan. Biasanya, informasi yang mengindikasikan adanya

keraguan  akan  kemampuan  perusahaan  mempertahankan  kelangsungan  hidupnya

berhubungan dengan ketidakmampuan  perusahaan  memenuhi  kewajibannya  pada  saat

jatuh tempo tanpa melakukan langkah-langkah tertentu.

Penilaian kelangsungan hidup pada perusahaan manufaktur akan berbeda dengan

penilaian  kelangsungan  hidup  pada  perusahaan  jasa.  Keadaan  ini  terjadi  karena  dua

perusahaan ini memiliki karakteristik internal dan eksternal yang berbeda. Begitu pula

perusahaan-perusahaan  pada  industri  tekstil  akan  berbeda  pula  penilaiannya  dengan

industri  properti  karena  kondisi  perekonomian  yang  terjadi  pada  suatu  negara  akan

memberikan dampak yang berbeda pada industri yang berbeda.

Ada  berapa  faktor  yang  mempengaruhi  penilaian  going  concern oleh  auditor.

Selain  dengan  menganalisis  kondisi  keuangan perusahaan  tersebut  auditor  dapat  pula

mencermati apakah kondisi ekonomi yang sedang terjadi saat ini memang berpengaruh

terhadap  going concern perusahaan auditan.  Dalam kasus yang  terjadi  dalam industri

tekstil di Indonesia, kondisi ekonomi yang ada saat ini memang kurang menunjang untuk

berkembang. Dicabutnya sistem kuota tekstil oleh organisasi perdagangan dunia (WTO)

membuat persaingan menjadi lebih ketat. Kondisi lain seperti maraknya tekstil impor asal

Cina dan juga impor tekstil ilegal ikut mempengaruhi going concern perusahaan tekstil di

Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan penelitian mengenai hubungan antara

kondisi  keuangan  perusahaan,  opini  auditor  tahun  sebelumnya  dan  juga  pencabutan

sistem kuota  tekstil  dengan penilaian  going concern oleh  auditor.  Judul  yang  dipilih

adalah:  “Pengaruh  Kondisi  Keuangan  Perusahaan,  Opini  Auditor  Tahun

Sebelumnya, Dan  Pencabutan  Sistem  Kuota  Tekstil  Terhadap  Penilaian  Going

Concern Oleh Auditor (Studi Pada Perusahaan Dalam Industri Tekstil Dan Garmen

Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta)”.

16                                                                      Media MAHARDHIKA Vol.6 No.1 September 2007



Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  apakah  kondisi  keuangan

perusahaan, opini auditor tahun sebelumnya,  dan pencabutan sistem kuota testil  dapat

mempengaruhi  going concern assessment oleh auditor atas perusahaan yang termasuk

dalam industri tekstil dan garmen. Dari rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian

ini adalah untuk mengetahui apakah kondisi keuangan perusahaan, opini auditor tahun

sebelumnya,  dan  pencabutan  sistem kuota  testil  dapat  mempengaruhi  going  concern

assessment oleh auditor atas perusahaan yang termasuk dalam industri tekstil dan garmen

2. KERANGKA KONSEPTUAL

Pengertian auditing menurut Arrens et., al (2003) adalah 

“... proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang
dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seseorang yang kompeten
dan  independen  untuk  dapat  menentukan  dan  melaporkan  kesesuaian  informasi
dimaksudkan dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.”

Arens  et al. (2003) menyatakan bahwa auditor itu bernilai karena pengetahuan

teknis mereka dan independensi dalam memberikan keandalan, seperti juga kompetensi

dan pengalaman mereka dalam membantu perusahaan memperbaiki operasional. Auditor

membuat  dan  membantu  mengimplementasikan  rekomendasi  yang  memperbaiki

keuntungan  dengan  memperkuat  pendapatan  atau  mengurangi  biaya,  termasuk

pengurangan kesalahan dan penipuan dan dengan memperbaiki kontrol operasional.

Salah  satu  tahap  awal  dari  pelaksanaan  audit  adalah  memahami  bisnis  dan

industri klien. Terdapat tiga alasan utama mengapa diperlukan pemahaman yang baik atas

industri klien dan lingkungan eksternal (Arens et al., 2003):

1. Terdapat risiko yang terkait dengan industri tertentu.

2. Terdapat  risiko-risiko  inheren  yang  umumnya  dimiliki  oleh  semua  klien  dalam

sejumlah industri tertentu.

3. Banyak industri yang memiliki persyaratan akuntansi yang unik yang harus dipahami

auditor  untuk  mengevaluasi  apakah  laporan  keuangan  klien  sudah  sesuai  dengan

prinsip akuntansi yang diterima umum.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengetahuan tentang bisnis klien menurut

PSA No. 67 tentang “Pemahaman Atas Bisnis Klien” adalah:

1. Faktor ekonomi umum, meliputi tingkat aktivitas ekonomi umum (seperti resesi dan

pertumbuhan),  tarif  bunga  dan  ketersediaan  pembiayaan,  inflasi  dan  deflasi  mata

uang, kebijakan pemerintah, tarif tukar, dan pengendalian mata uang asing.
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2. Industri (kondisi penting yang berdampak terhadap bisnis klien), meliputi pasar dan

persaingan,  kegiatan  musiman,  perubahan  dalam  teknologi  produk,  risiko  bisnis,

penurunan  dan  peningkatan  operasi,  kondisi  yang  memburuk  (seperti  penurunan

permintaan, kapasitas berlebih, dan persaingan harga yang tajam), dan rasio kunci

dan statistik operasi.

3. Entitas,  meliputi  karakteristik pengelolaan dan kepemilikian, bisnis entitas (seperti

produk,  pasar,  pemasok,  biaya,  dan  operasi),  kinerja  keuangan  dan  perundang-

undangan.

Berdasarkan  uraian  di  atas  diketahui  bahwa  pemahaman  atas  bisnis  klien

merupakan tahapan yang  penting dalam pelaksanaan audit.  Salah satu hal  yang perlu

dilakukan auditor adalah pemahaman atas kondisi ekonomi.  Kebijakan-kebijakan yang

berkaitan dan memberikan dampak terhadap kegiatan perusahaan harus diperhatikan.

1 Selain  itu,  opini  auditor  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam

sebuah laporan audit. Auditor harus menyatakan pendapatnya atas laporan keuangan yang

telah diauditnya dengan mempertimbangkan banyak hal. Berkaitan dengan opini auditor

ini,  terdapat  juga tambahan penjelasan mengenai  going concern.  Menurut Hany  et al.

(2003),  going concern adalah kelangsungan hidup suatu badan usaha. Dengan adanya

going concern maka suatu badan usaha dianggap akan mampu mempertahankan kegiatan

usahanya  dalam  jangka  waktu  panjang,  tidak  akan  dilikuidasi  dalam  jangka  waktu

pendek.  Opini  audit  going  concern  merupakan  opini  audit  modifikasi  yang  dalam

pertimbangan  auditor  terdapat  ketidakmampuan  atau  ketidakpastian  signifikan  atas

kelangsungan  hidup  perusahaan  dalam  menjalankan  operasinya.  Suatu  opini  audit

dikatakan  opini  audit  going  concern bila  dalam  laporan  auditor  terdapat  paragraf

penjelasan berkaitan dengan kelangsungan hidup entitas atau penekanan atas suatu hal.

Termasuk  dalam  opini  audit  going  concern  ini  adalah  opini  going  concern

unqualified/qualified dan going concern disclaimer opinion (Arens et al., 2003).

Selanjutnya, menurut IPSA (Interpretasi Pernyataan Standar Auditing) No. 30.01

tentang “Laporan Auditor Independen Tentang Dampak Memburuknya Kondisi Ekonomi

Indonesia  Terhadap  Kelangsungan  Hidup  Entitas”,  dampak  memburuknya  kondisi

ekonomi  Indonesia  terhadap  kelangsungan  hidup  entitas  perlu  dipertimbangkan  oleh

auditor dalam penyusunan laporan auditnya. Auditor perlu mempertimbangkan tiga hal,

yaitu:

18                                                                      Media MAHARDHIKA Vol.6 No.1 September 2007



1. Kewajiban  auditor  untuk  memberikan  saran  bagi  kliennya  dalam

mengungkapkan dampak kondisi ekonomi tersebut (jika ada) terhadap kemampuan

entitas di dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.

2. Pengungkapan  peristiwa  kemudian  yang  mungkin  timbul  sebagai

akibat dari kondisi ekonomi tersebut.

3. Modifikasi  laporan  audit  bentuk  baku  jika  memburuknya  kondisi

ekonomi  tersebut  berdampak terhadap kemampuan entitas  untuk mempertahankan

kelangsungan hidupnya.

Berkaitan dengan memburuknya kondisi ekonomi, auditor harus memperhatikan

dampak  peristiwa  tersebut  terhadap  kondisi  keuangan  dan  hasil  usaha  klien.  Dalam

kaitannya dengan industri tekstil dan garmen di Indonesia, auditor harus memperhatikan

dampak  adanya  peristiwa-peristiwa,  seperti  pencabutan  sistem  kuota  tekstil  terhadap

kondisi perusahaan.

Sedangkan sistem kuota tekstil sendiri merupakan sistem kuota yang ditetapkan

oleh negara tujuan ekspor tekstil dan produk tekstil dengan menentukan besarnya barang

tekstil  dan  produk  tekstil  yang  akan  mereka  impor  dari  negara  produsen  tekstil  dan

produk tekstil. Dengan sistem kuota ini maka negara produsen tekstil dan produk tekstil

akan selalu mengekspor barang tekstil dan prdouk tekstilnya dengan jumlah yang tetap.

Pencabutan sistem kuota tekstil merupakan salah satu contoh dari kondisi perekonomian

suatu negara yang dapat berpengaruh terhadap going concern perusahaan. Peraturan ini

telah memberi peluang bagi banyak perusahaan tekstil di dunia termasuk di Indonesia.

Dalam kaitannya dengan pencabutan sistem kuota tekstil yang menjadi salah satu

faktor  bangkrutnya  perusahaan  tekstil  Indonesia,  kebangkrutan  (bankruptcy) biasanya

diartikan  sebagai  kegagalan  perusahaan dalam menjalankan operasi  perusahaan untuk

menghasilkan laba. Menurut Martin (1995) dalam Hany (2003) kebangkrutan, sebagai

suatu  kegagalan  yang  terjadi  pada  sebuah  perusahaan,  didefinisikan  dalam  beberapa

pengertian, yaitu kegagalan ekonomi dan kegagalan keuangan.

Penelitian  mengenai  kebangkrutan  perusahaan  diawali  dari  analisis  rasio

keuangan  karena  laporan  keuangan  lazimnya  berisi  informasi-informasi  penting

mengenai kondisi dan prospek perusahaan di masa yang akan datang. Casterella  et al.

(2000)  dalam  Fanny  dan  Saputra  (2002)  menjelaskan  bahwa  setelah  laporan  audit

dikeluarkan,  dapat  diketahui  apakah  perusahaan  tergolong  dalam  perusahaan  yang

mengalami kebangkrutan.
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Grice  (2000)  mengatakan  masalah  penilaian  going  concern oleh  auditor

merupakan suatu proses kompleks.  Altman dan McGough (1974) dalam Grice (2000)

menyatakan bahwa model prediksi kebangkrutan akan membantu auditor dalam menilai

going  concern perusahaan  dengan  memberikan  auditor  suatu  peringatan  atas  suatu

masalah  yang  mungkin  sulit  untuk dideteksi  menggunakan prosedur  audit  tradisional.

Dalam studinya, setelah menyeleksi 22 rasio keuangan, Altman menemukan 5 rasio yang

dapat dikombinasikan untuk melihat perbedaan perusahaan bangkrut dan tidak bangkrut.

Lima kategori rasio keuangan itu terdiri atas likuiditas, profitabilitas, leverage, rasio uji

pasar, dan aktivitas. Hasil penelitian yang dikembangkan adalah:

Z = 0,012Z1 + 0,014Z2 + 0,033Z3 + 0,006Z4 + 0,999Z5

Di mana:

Z1 = Modal Kerja : Total Aktiva

Z2 = Laba Ditahan : Total Aktiva

Z3 = Laba Sebelum Bunga  dan Pajak : Total Aktiva

Z4 = Nilai Pasar Modal Sendiri : Total Utang

Z5 = Penjualan : Total Aktiva

Kemudian, berdasarkan model prediksi tadi, Altman mengembangkan model baru yang

dia sebut sebagai versi empat  model.  Model ini dapat dipergunakan untuk perusahaan

publik  maupun  perusahaan  pribadi,  dan  untuk  perusahaan  manufaktur  maupun

perusahaan jasa (Sawir, 2005).

Z = 6,56Z1 + 3,26Z 2 + 6,72Z3 + 1,05 Z4

Di mana:

Z1 = Modal Kerja : Total Aktiva

Z2 = Laba Ditahan : Total Aktiva

Z3 = Laba Sebelum Bunga dan Pajak : Total Aktiva

Z4 = Nilai Pasar Modal Sendiri : Total Utang
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3. HIPOTESIS

Hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

1. Kondisi keuangan perusahaan berpengaruh positif terhadap penilaian going concern

oleh auditor.

2. Opini  auditor  tahun  sebelumnya  berpengaruh  positif  terhadap  penilaian  going

concern oleh auditor.

3. Pencabutan sistem kuota tekstil berpengaruh positif terhadap penilaian going concern

oleh auditor.

4. METODE PENELITIAN

Populasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  perusahaan-perusahaan

manufaktur yang bergerak di industri  tekstil  dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek

Jakarta (BEJ). Populasi dibatasi pada perusahaan yang tercatat dalam kurun waktu tahun

2004 sampai dengan tahun 2006. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah

dengan cara purposive random sampling, yang dilakukan dengan mengambil sampel dari

populasi  berdasarkan suatu  kriteria  tertentu  (Gujarati,  1995:79).  Metode  pengambilan

sampel  ini  termasuk dalam teknik  sampling nonprobabilitas  karena tidak memerlukan

obyek yang lengkap dan terperinci.

Kriteria yang ditetapkan untuk pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan masuk dalam industri tekstil dan

garmen selama periode tahun 2004 – 2006.

2. Menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen

dari tahun 2004 – 2006.

3. Tidak melakukan perluasan usaha yang berpengaruh signifikan terhadap

keuangan perusahaan selama periode pengamatan (tahun 2004 – 2006).

Sampel dalam penelitian ini terdiri atas: PT. Agro Pantes Tbk; PT. Century Textile

Industry Tbk; PT. Eratex Djaja Limited Tbk; PT. Ever Shire Textile Industry Tbk; PT.

Panasia Indosyntec Tbk; PT. Indo Rama Syntetics Tbk; PT. Karwell Indonesia Tbk; PT.

Hanson Industry Utama Tbk;  PT. Apac Citra Centertex Tbk; PT. Panasia Filament Tbk;

PT. Pan Brother Tex Tbk; PT. Roda Vivatex Tbk; PT. Ricky Putra Globalindo Tbk; PT.

Sunson  Textile  Manufacturer  Tbk;  PT.  Textile  Manufacturing  Company  Java  Tbk.

(Texmaco Jaya); dan PT. Teijin Indonesia Fiber Corporation Tbk. (Tifico)
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Ada dua variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu variabel dependen

dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penilaian going

concern oleh auditor. Variabel dependen ini merupakan variabel dummy dengan kategori

1  untuk  perusahaan  sampel  yang  menerima  opini  audit  going  concern dan  0  untuk

perusahaan sampel yang tidak memperoleh opini audit going concern, sedangkan variabel

independennya  adalah  kondisi  keuangan  perusahaan  dengan  menggunakan  model

prediksi  kebangkrutan,  opini  auditor  tahun  sebelumnya  dan  pencabutan  sistem kuota

tekstil.

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan campuran

antara  variabel  kontinu  (metrik)  dan  kategori  (non  metrik).  Oleh  karena  itu,  analisis

penelitian ini dilakukan dengan analisis regresi logistik (logit). Model logit adalah model

yang menggambarkan pengaruh variabel X terhadap variabel  Y. Peubah Y merupakan

data  kualitatif  yang  berupa  binary, sedangkan  variabel  independennya  dapat  berupa

campuran data metrik maupun nonmetrik (binary).

Model persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

e  X    X  X    
GC - 1

GC
Ln 332211  

Keterangan:  = konstanta

11X = Altman Model

22X = Opini auditor tahun sebelumnya

33X = Pencabutan sistem kuota tekstil

e = error

5. HASIL PENELITIAN

Dari Tabel 1 dapat diketahui karakteristik dari variabel dependen penilaian going

concern oleh auditor. Variabel dependen ini diukur dari ada tidaknya opini audit  going

concern dalam laporan auditor independen perusahaan sampel. Selama periode penelitian

tahun 2004 sampai  tahun 2006 ada delapan data  yang tidak mendapatkan opini  audit

going concern. Ini berarti hanya ada 16,7% dari seluruh data yang menjadi sampel yang

tidak  mendapatkan  opini  audit  going  concern.  Mayoritas  data  sampel  pernah

mendapatkan  opini  audit  going concern.  Ini  ditunjukkan dengan besasrnya  persentase

data opini audit going concern, yaitu sebesar 83,3% (40 data).
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Tabel 1
Statistik Deskriptif Penilaian Going Concern oleh Auditor (Y) Perusahaan dalam

Industri Teksil dan Garmen

 frekuensi persentase

non going concern 8 16,7%

going concern 40 83,3%

total 48 100,0%
   

Tabel 2 merupakan statistik deskriptif dari variabel independen kondisi keuangan

dengan menggunakan model prediksi kebangkrutan Altman. Dari tabel tersebut diketahui

bahwa nilai minimumnya adalah sebesar -28,01 dan nilai maksimumnya adalah sebesar

8,20.  Ini  berarti  nilai  Z  Score  tertinggi  perusahaan-perusahaan  yang  menjadi  sampel

selama periode penelitian tahun 2004 sampai 2006 adalah -28,01. Rata-rata Z Score-nya

adalah  -2,2662  dengan  rata-rata  penyimpangan  setiap  item  data  terhadap  nilai  yang

diharapkan sebesar 7,05.

Tabel 2
Statistik Deskriptif Kondisi Keuangan (X1)

 
Minimun Maksimum Mean Standar Deviasi

Altman Model (X1) -28,01 8,20 -2,1662 7,05237

Tabel 3 merupakan statistik deskriptif untuk variabel independen opini auditor

tahun sebelumnya (mulai tahun 2003 sampai tahun 2005). Berdasarkan Tabel 3 jumlah

data  yang  tidak mendapatkan  opini  audit  going concern dalam laporan auditor  tahun

sebelumnya adalah sebanyak enam data. Ini berarti hanya sekitar 12,5% saja dari jumlah

sampel  yang  tidak  mendapatkan  opini  audit  going  concern.  Dari  Tabel  3  pula  dapat

diketahui bahwa jumlah sampel yang mendapatkan opini audit going concern jumlahnya

jauh lebih banyak, yaitu 42 buah data atau sekitar 87,5% dari total data sampel.

Tabel 3
Statistik Deskriptif Opini Auditor Tahun Sebelumnya (X2)

 frekuensi persentase

non going concern 6 12,5%

going concern 42 87,5%

total 48 100,0%
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Tabel  4  merupakan  statistik  deskriptif  untuk  variabel  independen  pencabutan

sistem kuota tekstil. Dari tabel ini dapat diketahui bahwa hanya sekitar 31,25% saja dari

total  sampel  penelitian  yang  dalam  laporan  auditor  independennya  mendapatkan

paragaraf  penjelasan  mengenai  kondisi  ekonomi  dan  dampaknya  terhadap  kegiatan

perusahaan. Sisanya sebesar 68,75% atau sejumlah 33 buah data mendapatkan paragraf

penjelasan  mengenai  kondisi  ekonomi  dan  dampaknya  terhadap  perusahaan  dalam

laporan auditor independennya.

Tabel 4
Statistik Deskriptif Pencabutan Sistem Kuota Tekstil (X3)

 frekuensi persentase

tidak ada penjelasan 15 31,3%

ada penjelasan 33 68,8%

total 48 100,0%
  

Dari  hasil  pendugaan  fungsi  logit  penilaian  going  concern oleh  auditor  (Y)

dihasilkan persamaan sebagai berikut:

Tabel  5
Hasil Analisis Logistik Regresion

Variabel Keterangan B S.E Wald sign

X1 Kondisi keuangan 0,148 0,071 4,299 0,038

X2 Opini auditor tahun sebelumnya 3,541 1,462 5,867 0,015

X3 Pencabutan sistem kuota tekstil 2,259 1,141 3,916 0,048

B (konstanta) -1,812 1,286 1,984 0,159

Keterangan :       Jumlah data = 48
   * signifikan pada level 5 %

Hasil  koefisien regresi  yang diperoleh dapat  dibuat  persamaan regresi  logistik

sebagai berikut:

Ln
GC1

GC


= -1,812 + 0,148X1 + 3,541X2 + 2,259X3 + e

Pada level signifikansi 5%, variabel kondisi keuangan memiliki nilai signifikansi

sebesar 0,038. Nilai ini lebih kecil dari 0,05 (0,038 < 0,05). Dengan demikian pengujian

menunjukkan hipotesis 1 (H1) diterima. Hasil ini memperlihatkan bahwa variabel kondisi

keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap penilaian going concern oleh auditor. 
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Bila perusahaan memiliki saldo laba yang defisit dan kerugian yang terjadi terus-

menerus,  dapat  dipastikan  bahwa  perusahaan  akan  mengalami  kesulitan  keuangan

(financial  distress).  Kesulitan  keuangan  bila  tidak  segera  ditangani  akan  membawa

perusahaan pada kebangkrutan. Dalam penelitian ini, perusahaan tekstil dan garmen yang

mengalami  kebangkrutan  selalu  diawali  dengan  adanya  kerugian  yang  terjadi  selama

beberapa tahun. Setelah itu, diikuti  dengan saldo laba yang menurun sampai akhirnya

menjadi  defisit.  Modal  kerja  yang  negatif  juga  dialami  oleh  perusahaan  yang  pada

akhirnya mengalami kebangkrutan. 

Kemp (2003) menyatakan salah satu indikasi  keuangan yang dapat  digunakan

untuk  menentukan  kondisi  going  concern sebuah  perusahaan  adalah  adanya  rasio

keuangan yang negatif. Perusahaan-perusahaan dalam industri tekstil dan garmen yang

menjadi sampel dalam penelitian ini mayoritas juga menunjukkan rasio keuangan yang

negatif  selama  periode  penelitian.  Perusahaan-perusahaan  tersebut  memang  pada

akhirnya dikategorikan sebagai perusahaan bangkrut menurut model prediksi kebangrutan

Altman.

Hasil  uji  hipotesis  ini  mendukung penelitian sebelumnya  yang  dilakukan oleh

Setyarno  et  al. (2006)  yang  mengatakan  bahwa  auditor  hampir  tidak  pernah

mengeluarkan  opini  going  concern pada  perusahaan  yang  tidak  mengalami  kesulitan

keuangan (financial distress).  Penelitian ini juga memberikan hasil  yang sama dengan

penelitian  yang  dilakukan  oleh  Fanny  dan  Saputra  (2002)  yang  menyatakan  bahwa

hipotesis yang menyatakan hubungan antara model prediksi kebangkrutan memberikan

hasil yang signifikan, terutama untuk proksi Z Score dan Z’ Score (Altman dan Altman

revisi).

Variabel  opini  auditor  tahun  sebelumnya  memiliki  nilai  signifikansi  sebesar

0,015. Nilai ini lebih kecil dari 0,05 (0,015 < 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis

2 (H2) diterima, hasil ini memperlihatkan bahwa variabel opini auditor tahun sebelumnya

berpengaruh secara signifikan terhadap penilaian going concern oleh auditor.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa auditor dalam memberikan penilaiannya

mengenai  going concern sebuah persahaan akan mempertimbangkan opini audit  going

concern yang telah diterima perusahaan tersebut tahun sebelumnya. Penelitian ini juga

konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyarno et al. (2006) yang menyatakan

bahwa opini audit  going concern  yang diterima pada tahun sebelumnya mempengaruhi

keputusan auditor untuk menerbitkan kembali opini audit going concern tersebut.
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Faktor pencabutan sistem kuota tekstil formal memiliki nilai signifikansi sebesar

0,048.  Nilai  ini  lebih  kecil  dari  0,048  (0,048  <  0,05),  Hal  ini  menunjukkan  bahwa

proposisi  berhasil  didukung,  berarti  bahwa  variabel  pencabutan  sistem  kuota  tekstil

formal berpengaruh secara signifikan terhadap penilaian going concern oleh auditor. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian suatu negara

akan berpengaruh pada kondisi perusahaan juga. Penelitian ini juga sesuai dengan IPSA

No. 30.01 yang menyatakan bahwa dampak memburuknya  kondisi ekonomi Indonesia

terhadap  kelangsungan  hidup  entitas  perlu  dipertimbangkan  oleh  auditor  dalam

penyusunan  laporan  auditnya.  Kemp  (2003)  juga  telah  menyatakan  bahwa salah  satu

indikasi  yang  dapat  digunakan  untuk  menentukan  kondisi  going  concern sebuah

perusahaan adalah kondisi ekonomi sebuah negara serta kebijakan yang dikeluarkan oleh

pemerintah.

6. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, antara lain:

1. Kondisi  keuangan  perusahaan  yang  diwakili  oleh  model  prediksi

kebangkrutan  Altman  terbukti  berpengaruh  secara  signifikan  bagi  auditor  untuk

memberikan  penilaiannya  atas  going  concern perusahaan  tekstil  dan  garmen.

Semakin tinggi nilai Z Score perusahaan maka semakin baik kemampuan keuangan

perusahaan.  Sebaliknya  bila  nilai  Z  Score rendah  maka  kemampuan  keuangan

perusahaan patut diragukan.

2. Variabel  yang  kedua yang  diuji  dalam penelitian ini  menunjukkan hasil

bahwa opini auditor tahun sebelumnya juga berpengaruh secara signifikan terhadap

penilaian  going  concern oleh  auditor.  Banyak  perusahaan  yang  menjadi  sampel

selama periode penelitian tahun 2004 sampai 2006 mendapatkan opini audit yang

tidak jauh berbeda dengan opini audit yang diterima perusahaan tahun sebelumnya.

3. Variabel ketiga yang diuji dalam penelitian ini adalah pencabutan sistem

kuota  tekstil.  Variabel  ini  juga  memberikan  hasil  bahwa terdapat  pengaruh yang

signifikan  terhadap  variabel  tidak  bebasnya.  Ini  berarti  auditor  juga  akan

mempertimbangkan kondisi ekonomi suatu negara di tempat perusahaan itu berada

sebelum memberikan  opininya.  Pada  taraf  signifikansi  5%  semua  hipotesis  dan

proposisi yang diajukan dalam penelitian ini berhasil diterima.

26                                                                      Media MAHARDHIKA Vol.6 No.1 September 2007



6.2 Saran

Saran-saran bagi penelitan selanjutnya adalah:

1. Memasukkan variabel bebas yang lain agar dapat mengetahui lebih luas faktor-faktor

yang berpengaruh terhadap penilaian  going concern oleh auditor, misalnya  model

prediksi  kebangkrutan  selain  yang  dikembangkan  oleh  Altman  dan juga  variabel

pertumbuhan perusahaan.
2. Menambah jumlah periode pengamatan agar dapat mengetahui tren-tren opini audit

yang diterbitkan auditor dalam jangka panjang.
3. Menggunakan  perusahaan  di  luar  industri  tekstil  dan  garmen  sebagai  sampel

penelitian  agar  dapat  mengetahui  faktor  yang  mempengaruhi  penilaian  going

concern secara lebih bersifat umum.
4. Menggunakan metode pemilihan sampel probabilitas agar setiap sampel memiliki

kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel dan hasil analisis datanya dapat

digeneralisasi.
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