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Abstract

This study examines and analyzes the economic consequences of modified audit
opinion on investment cash flow and borrowing cash flow. Panel data model was used to
observe the research. The sample of this study was 132 companies listed in Indonesia Stock
Exchange for the years 2008-2010. The results show that modified audit opinion, except
unqualified opinion with explanatory paragraph about going concern, did not affect
borrowing cash flow because audit opinion was not the only consideration for granting credit
by creditors. Companies receiving modified audit opinion were proven using more operating
cash flow for investing, especially unqualified opinion with explanatory paragraph about lack
of consistent application of accounting principles and going concern.

Pendahuluan
Auditor memiliki peranan penting dalam menilai apakah laporan keuangan perusahaan
telah disajikan secara wajar. Hal ini terlihat dari kasus-kasus yang terjadi pada perusahaan
besar, seperti kasus Enron. Dalam kasus Enron, auditor yang tidak independen menyebabkan
perusahaan tersebut bangkrut. Hal ini terjadi karena auditor yang mengaudit Enron juga
merupakan konsultan perusahaan sehingga laporan audit yang dihasilkan tidak berkualitas.
Tentunya hal ini menunjukkan bahwa informasi yang tercantum dalam laporan keuangan
tidak sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya sehingga merugikan para
investor.
Dalam membuat laporan audit, auditor akan memberikan opini terhadap suatu laporan
keuangan. Opini tersebut menunjukkan apakah laporan keuangan perusahaan telah disajikan
secara wajar. Terdapat lima jenis opini audit, yaitu unqualified opinion, unqualified opinion
with explanatory paragraph, qualified opinion, adverse opinion, dan disclaimer opinion.
Unqualified audit opinion merupakan opini yang diberikan auditor dimana laporan keuangan
telah disajikan secara wajar dan telah sesuai dengan standar yang berlaku. Sedangkan yang
dimaksud sebagai modified audit opinion (MAO) dalam penelitian ini adalah opini audit
selain opini wajar tanpa pengecualian bentuk baku, yaitu opini wajar tanpa pengecualian
dengan paragraf penjelasan (unqualified opinion with explanatory paragraph), wajar dengan
pengecualian (qualified opinion), tidak wajar (adverse opinion), dan tidak memberikan
pendapat (disclaimer opinion).
Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi probabilitas untuk mendapatkan modified
audit opinion, yaitu kemungkinan salah saji yang substansial dalam laporan keuangan,
kompetensi auditor, dan independensi auditor (Lin, Jiang, & Xu, 2011). Kemungkinan salah
saji dapat dilihat dari insentif perusahaan untuk meningkatkan laba, sedangkan faktor

kompetensi dan independensi auditor mewakili kualitas audit. DeFond, Wong, dan Li (2000)
menggunakan proporsi perusahaan yang menerima modified audit opinion sebagai proksi
kualitas audit di Cina. Mereka berpendapat bahwa pengadopsian standar audit baru di Cina
menyebabkan independensi auditor dan kualitas audit meningkat sehingga menyebabkan
proporsi perusahaan yang menerima modified audit opinion meningkat.
Modified audit opinion memberikan konsekuensi ekonomis bagi perusahaan yang
mendapatkan opini tersebut, khususnya dalam hal keuangan atau pendanaan perusahaan.
Ketika perusahaan mengalami kesulitan dalam keuangan, hal ini menandakan bahwa
perusahaan mengahadapi financial constraint sebagai akibat dari didapatkannya modified
audit opinion. Terdapat dua pandangan mengenai pengaruh modified audit opinion terhadap
financial constraint perusahaan. Pandangan pertama adalah information asymmetry view.
Ketika perusahaan mendapatkan modified audit opinion, maka dapat dikatakan bahwa
kualitas informasi akuntansi perusahaan rendah yang artinya terdapat informasi asimetri.
Informasi asimetri ini terjadi karena laporan keuangan yang disajikan perusahaan tidak sesuai
dengan keadaan yang sebenarnya yang tercermin dari modified audit opinion yang diberikan
kepada perusahaan sehingga entitas lain tidak memiliki informasi yang sama dengan
perusahaan yang memiliki laporan keuangan tersebut. Hal ini tentunya akan menyebabkan
perusahaan sulit untuk mendapatkan pendanaan. Agar informasi asimetri tidak terjadi, maka
perusahaan sebaiknya meningkatkan kualitas pengungkapan. Pengungkapan mempengaruhi
cost of capital, dimana terdapat hubungan negatif antara tingkat pengungkapan dan biaya
modal (Utama, 2003). Hal ini terjadi karena semakin tinggi pengungkapan, maka likuiditas
pasar modal dapat diperbaiki sehingga mengurangi biaya modal. Oleh karena itu, dengan
kualitas pengungkapan meningkat, informasi asimetri berkurang dan biaya modal pun
menurun sehingga financial constraint pun menurun.

Pandangan kedua adalah soft budget constraint view. Dalam penelitian yang dilakukan
oleh Li, Meng, Wang, dan Zhou (2008), investasi perusahaan dan peluang keuangan atau
pendanaan sebagian besar dipengaruhi oleh hubungan politik dan intervensi pemerintah,
bukan informasi asimetri yang terlihat dari modified audit opinion. Hal ini juga sejalan
dengan penelitian yang dilakukan oleh Leuz dan Oberholzer-Gee (2006), yang menemukan
bahwa perusahaan yang memiliki hubungan (koneksi) politik tidak memiliki insentif untuk
meningkatkan kualitas pengungkapan. Selain itu, perusahaan dapat dengan mudah
mendapatkan pendanaan, bukan hanya karena memiliki koneksi politik ataupun intervensi
pemerintah, tetapi juga karena bantuan dari controlling shareholders atau related-party. Hal
ini disebut Soft Budget Constraint View (Lin et al., 2011). Hal ini tentunya membuat
perusahaan yang mendapatkan modified audit opinion tidak mengalami kesulitan dalam
mendapatkan dana dengan adanya soft budget constraint. Oleh karena itu, menerima modified
audit opinion belum tentu memberikan efek negatif terhadap pengeluaran investasi
perusahaan dan peluang keuangan atau pendanaan perusahaan.
Dalam penelitian ini, konsekuensi ekonomis yang dihadapi perusahaan ketika
mendapatkan modified audit opinion diwakili oleh financial constraint dengan proksi
borrowing cash flow dan pengeluaran investasi (investment cash flow). Borrowing cash flow
merupakan pinjaman yang diperoleh perusahaan dari bank atau perusahaan finansial lainnya
dan investment cash flow merupakan pengeluaran kas untuk berinvestasi. Lin et al. (2011)
menemukan bahwa perusahaan yang mendapatkan modified audit opinion cenderung
mendapatkan sedikit pinjaman dari bank karena bank ragu untuk memberikan pinjaman yang
disebabkan oleh laporan keuangan yang tidak mencerminkan kondisi keuangan yang
sebenarnya. Jika hal tersebut terjadi, perusahaan mengalami financial constraint.
Selain itu, Lin et al. (2011) menggunakan interaksi antara modified audit opinion dan
operating cash flow dan melihat pengaruhnya terhadap pengeluaran investasi. Ketika

perusahaan mendapatkan modified audit opinion, perusahaan akan menggunakan kas dari
operating cash flow untuk mendanai investasi karena investor dan kreditor ragu untuk
berinvestasi pada perusahaan akibat dari opini yang tidak bersih tersebut. Jika hal tersebut
terjadi, maka perusahaan menghadapi financial constraint.
Penelitian ini akan menginvestigasi apakah perusahaan yang mendapatkan modified
audit opinion cenderung mudah atau sulit dalam mendapatkan pendanaan dari luar
perusahaan. Secara khusus, penelitian ini akan menguji apakah modified audit opinion
berpengaruh negatif terhadap pinjaman yang didapatkan perusahaan, dan apakah perusahaan
yang memperoleh modified audit opinion akan lebih banyak menggunakan kas internal
(operating cash flow) untuk membiayai pembelian investasi serta apakah perusahaan yang
mendapatkan modified audit opinion akan mendapatkan soft budget yang tercermin dari
sampel yang mempunyai controlling shareholder sehingga financial constraint menurun.
Jika financial constraint menurun, berarti efek soft budget constraint lebih besar daripada
efek informasi asimetri. Financial constraint menurun ketika perusahaan tidak mengandalkan
kas internal (operating cash flow) untuk melakukan investasi dan perusahaan tetap
mendapatkan pinjaman dari bank atau perusahaan finansial lainnya ketika mendapatkan
modified audit opinion.
Dalam penelitian ini, financial constraint dilihat dari borrowing cash flow dan
pengeluaran investasi. Model 1 ini melihat apakah modified audit opinion mempengaruhi
borrowing cash flow perusahaan. Dalam model 1 ini juga dimasukkan faktor lain yang dapat
mempengaruhi borrowing cash flow sebagai variabel kontrol. Varaibel pertama yang
digunakan adalah investment expenditure (ICF). ICF merupakan pengeluaran investasi, yaitu
pembayaran untuk membeli aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya.
Variabel kedua yang digunakan adalah growth rate (GROWTHit). Rasio ini mengukur tingkat
pertumbuhan pendapatan perusahaan setiap tahun. Variabel ketiga yang digunakan adalah

return on asset (ROA). Rasio ini menggambarkan tingkat pengembalian dari penggunaan aset
yang menunjukkan profitabilitas perusahaan. Variabel keempat yang digunakan adalah
leverage (LEV). Rasio ini menggambarkan seberapa banyak perusahaan bergantung pada
utang. Variabel kelima yang digunakan adalah size (SIZE). Variabel ini menggambarkan
ukuran perusahaan. Kerangka penelitian model 1 dapat dilihat di gambar berikut.

Untuk melihat apakah modified audit opinion mempengaruhi pengeluaran investasi,
maka digunakan interaction term dimana modified audit opinion dikali dengan operating cash
flow (MAOit-1 x OCFit). Hal ini dilakukan untuk melihat apakah terdapat hubungan yang kuat
antara arus operating cash flow perusahaan dan pengeluaran investasi dengan didapatkannya
modified audit opinion (Lin et al., 2011). Selain itu, penelitian ini juga memasukkan faktor
lain yang dapat mempengaruhi besarnya pengeluaran investasi sebagai variabel kontrol.
Variabel pertama yang digunakan adalah growth rate (GROWTHit). Rasio ini mengukur
tingkat pertumbuhan pendapatan perusahaan setiap tahun. Variabel kedua yang digunakan

adalah size. Variabel ini menggambarkan ukuran perusahaan. Kerangka penelitian Model 2
dapat dilihat di gambar berikut.

Perumusan Hipotesis
Peran dan tanggung jawab auditor adalah memberikan pendapat mengenai
kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perunahan ekuitas,
dan arus kas sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Auditor memberikan
modified audit opinion ketika mereka menemukan bahwa terdapat salah saji material dalam
laporan keuangan perusahaan. Menerima modified audit opinion menunjukkan bahwa terjadi
penurunan kualitas informasi akuntansi atau peningkatan dalam informasi asimetri antara
pihak internal dan eksternal. Kualitas informasi akuntansi yang rendah akan meningkatkan
estimation risk investor dan biaya agen, dan investor akan meminta pengembalian (return)
yang lebih tinggi untuk mengimbangi risiko dan biaya yang meningkat. Semakin tinggi biaya
pendanaan dari luar perusahaan, maka semakin besar financial constraint yang perusahaan
hadapi (Fazzari et al., 1988).

Financial constraint dalam penelitian ini diwakili oleh borrowing cash flow dan
investment cash flow. Ketika perusahaan mendapatkan modified audit opinion, pihak ketiga
(bank) merasa bahwa laporan keuangan tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya dari
perusahaan. Hal ini menunjukkan adanya informasi asimetri antara perusahaan dan pihak
ketiga. Hal ini berarti terdapat risiko ketidakpastian mengenai perusahaan sehingga bank dan
perusahaan finansial lainnya cenderung mengurangi probabilitas memberikan pinjaman
kepada perusahaan tersebut. Menurut Lin et al. (2011), modified audit opinion berpengaruh
negatif terhadap borrowing cash flow secara signifikan yang artinya perusahaan cenderung
sulit untuk mendapatkan dana pinjaman setelah perusahaan mendapatkan modified audit
opinion. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan untuk model 1:
H1a: Modified audit opinion berpengaruh negatif terhadap borrowing cash flow.
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk melihat pengaruh modified audit
opinion terhadap financial constraint yang tercermin dalam investment cash flow, maka
digunakan interaksi antara variabel opini audit dan operating cash flow. Ketika perusahaan
mendapatkan modified audit opinion, investor dan kreditor merasa laporan keuangan
perusahaan tidak mengungkapkan kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Dengan
kata lain, terdapat informasi asimetri antara perusahaan dan investor serta kreditor. Hal ini
membuat investor dan kreditor ragu untuk berinvestasi pada perusahaan sehingga perusahaan
menghadapi financial constraint. Menurut Fazzari et al. (1988), jika perusahaan menghadapi
financial constraint, maka arus kas internal (operating cash flow) menjadi sumber pendanaan
untuk melakukan investasi sehingga sensitivitas antara arus kas internal dengan pengeluaran
investasi (investment cash flow) semakin kuat. Hal ini berarti ketika perusahaan mendapatkan
modified audit opinion, perusahaan akan menggunakan kas internal (operating cash flow)
untuk mendanai pembelian aset (investment cash flow). Oleh karena itu, hipotesis yang
diajukan untuk model 2:

H1b: Interaksi antara modified audit opinion dan operating cash flow berpengaruh
positif terhadap pengeluaran investasi (investment cash flow).
Metode Penelitian
1. Sampel dan Data
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan publik, tidak termasuk
industri finansial, yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2008 hingga 2010.
Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling, yaitu pemilihan sampel bukan
secara acak, melainkan sampel yang memiliki kriteria tertentu yang ingin diteliti. Sampel
yang digunakan adalah perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang
memiliki opini audit wajar tanpa pengecualian bentuk baku, wajar tanpa pengecualian dengan
paragraf penjelasan, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, dan pernyataan tidak
memberikan pendapat.
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data tersebut
diperoleh dari laporan keuangan perusahaan dari tahun 2008-2010 yang diunduh dari
www.idx.co.id, datastream, reuters knowledge dan Indonesian Capital Market Directory
(ICMD).
Penelitian ini menggunakan beberapa kriteria, yaitu:
a. Tidak termasuk dalam kelompok perusahaan perbankan, sekuritas, asuransi atau
lembaga keuangan lainnya karena perusahaan-perusahaan tersebut memiliki
keterikatan regulasi pemerintah yang berbeda dari industri lainnya dan memberikan
dana/modal kepada perusahaan lain.

b. Perusahaan publik yang memiliki kepemilikan saham terbesarnya lebih dari 50%
untuk melihat apakah perusahaan yang memiliki controlling shareholder akan
membantu perusahaan ketika menghadapi financial constraint.
c. Perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan memiliki opini wajar
tanpa pengecualian bentuk baku, wajar tanpa pengecualian dengan paragraf
penjelasan, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, dan pernyataan tidak memberikan
pendapat.
d. Perusahaan publik yang memiliki data yang lengkap.
e. Perusahaan publik yang mendapatkan pendapatan dari penjualan barang atau jasa
yang ditawarkan dalam periode 2008-2010 (sales tidak sama dengan nol).
f. Laporan keuangan yang tidak menggunakan mata uang asing.
Setelah dilakukan seleksi terhadap sampel berdasarkan purposive sampling diperoleh
total akhir sampel sebanyak 132 perusahaan dengan total observasi sebanyak 396 firm year.
Modified audit opinion yang ditemukan dalam penelitian ini hanya empar opini, yaitu, opini
wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai kurang konsistennya
penggunaan prinsip akuntansi, going concern, dan terlibatnya auditor lain, serta opini
disclaimer.
2. Pengukuran Variabel dan Model Penelitian
Model 1a:
BCFit = β0 + β1MAOit-1 + β2ICFit + β3GROWTHit + β4ROAit-1 +β5LEVit-1 +β6SIZEit + εit
Dimana:
BCFit

: Borrowing cash flow (kas pinjaman dari bank dan perusahaan
finansial lainnya).

MAOit-1

: Opini audit, dimana 1 jika opini audit tahun t-1 adalah modified
audit opinion dan 0 jika opini audit tahun t-1 adalah wajar tanpa pengecualian
bentuk baku.

ICFit

: Investment cash flow

GROWTHit

: Pertumbuhan penjualan (

ROAit-1

: Return on assets tahun t-1 (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

LEVit-1

: Financial leverage tahun t-1 (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

SIZEit

: Ukuran perusahaan (log total aset)

εit

𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑢𝑛 𝑡−𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑢𝑛 𝑡−1
𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑢𝑛 𝑡−1
𝐸𝐵𝐼𝑇
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡

)

)

𝐷𝑒𝑏𝑡
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡

)

: Error term

Model 2a:
BCFit =β0 + β1UQAO_CONSit-1 + β2UQAO_GOINGit-1 + β3UQAO_AUDit-1 + β4DISCit1+β5ICFit

+ β6GROWTHit +β7ROAit-1 +β8LEVit-1 +β9SIZEit + εit (3.4)

Dimana:
BCFit

: Borrowing cash flow (kas pinjaman dari bank dan perusahaan
finansial lainnya).

UQAO_CONSit-1 : Opini audit, dimana 1 jika opini audit tahun t-1 adalah wajar
tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai kurang
konsistennya penggunaan prinsip akuntansi dan 0 jika opini audit tahun
t-1 adalah yang lainnya.
UQAO_GOINGit-1: Opini audit, dimana 1 jika opini audit tahun t-1 adalah wajar
tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai going concern
dan 0 jika opini audit tahun t-1 adalah yang lainnya.

UQAO_AUDit-1 : Opini audit, dimana 1 jika opini audit tahun t-1 adalah wajar
tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai terlibatnya
auditor lain dan 0 jika opini audit tahun t-1 adalah yang lainnya.
DISCit-1

: Opini audit, dimana 1 jika opini audit tahun t-1 adalah tidak
menyatakan pendapat dan 0 jika opini audit tahun t-1 adalah yang
lainnya.

ICFit

: Investment cash flow (pembayaran kas untuk pembelian aset
tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya)
𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑢𝑛 𝑡−𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑢𝑛 𝑡−1

GROWTHit

: Pertumbuhan penjualan (

ROAit-1

: Return on assets tahun t-1 (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

LEVit-1

: Financial leverage tahun t-1 (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

SIZEit

: Ukuran perusahaan (log total aset)

εit

: Error term

𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑢𝑛 𝑡−1
𝐸𝐵𝐼𝑇
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡

)

)

𝐷𝑒𝑏𝑡
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡

)

Variabel dependen untuk model 1a dan 2a adalah borrowing cash flow. Borrowing
cash flow ini mencakup dana pinjaman yang diterima dari bank dan pihak lain kecuali
related-party. Dalam variabel ini dapat dilihat aktivitas pendanaan bagi perusahaan jika
mereka mendapatkan modified audit opinion. Borrowing cash flow dapat diukur sebagai
berikut.

𝐵𝐶𝐹 =

(𝑎𝑟𝑢𝑠 𝑘𝑎𝑠 𝑏𝑜𝑟𝑟𝑜𝑤𝑖𝑛𝑔 − 𝑎𝑟𝑢𝑠 𝑘𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑑𝑎𝑛 𝑘𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑒𝑑 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑦)
𝑏𝑒𝑔𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑜𝑓 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡 𝑡𝑎𝑢𝑛 𝑡

Borrowing cash flow diambil dari laporan arus kas bagian arus kas dari aktivitas pendanaan
(cash flow from financing activities).

Variabel independen untuk model 1a dan 2a adalah opini audit dimana bernilai 1 jika
perusahaan mendapatkan modified audit opinion dan bernilai 0 jika unqualified opinion.
Untuk melihat pengaruh masing-masing jenis modified audit opinion, opini tersebut dibagi
menjadi empat opini, yaitu wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai
kurang konsistennya penggunaan prinsip akunransi, gong concern, dan terlibatnya auditor
lain serta opini disclaimer.
Variabel kontrol untuk model 1a dan 2a adalah investment cash flow, growth, return
on asset, leverage, dan ukuran perusahaan. investment cash flow merupakan pengeluaran kas
untuk membeli aset. Growth diproksikan oleh pertumbuhan penjualan. Return on asset
menunjukkan laba per aset. Leverage merupakan tingkat utang per aset. Ukuran perusahaan
diproksikan dengan total aset perusahaan.
Model 1b:
ICFit = β0 + β1OCFit + β2MAOit-1 + β3MAOit-1 x OCFit + β4 GROWTHit + β5SIZEit + εit
(3.1)
Dimana:
ICFit

: Investment cash flow (pembayaran kas untuk pembelian aset tetap,
aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya).

OCFit

: Operating cash flow (arus kas dari aktivitas operasi).

MAOit-1

: Opini audit, dimana 1 jika opini audit tahun t-1 adalah modified
audit opinion dan 0 jika opini audit tahun t-1 adalah wajar tanpa pengecualian
bentuk baku.

GROWTHit

: Pertumbuhan penjualan (

𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑢𝑛 𝑡−𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑢𝑛 𝑡−1
𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑢𝑛 𝑡−1

)

SIZEit

: Ukuran perusahaan (log total aset)

εit

: Error term

Model 2b:
ICFit = β0 + β1OCFit + β2UQAO_CONSit-1 + β3UQAO_GOINGit-1 + β4UQAO_AUDit-1 +
β5DISCit-1 + β6UQAO_CONSit-1 x OCFit +β7UQAO_GOINGit-1
β8UQAO_AUDit-1 x OCFit + β9DISCit-1

X

x

OCFit +

OCFit + β10 GROWTHit + β11SIZEit + εit

(3.3) Dimana:
ICFit

: Investment cash flow (pembayaran kas untuk pembelian aset
tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya).

OCFit

: Operating cash flow (arus kas dari aktivitas operasi).

UQAO_CONSit-1 : Opini audit, dimana 1 jika opini audit tahun t-1 adalah wajar
tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai kurang
konsistennya penggunaan prinsip akuntansi dan 0 jika opini audit tahun
t-1 adalah yang lainnya.
UQAO_GOINGit-1: Opini audit, dimana 1 jika opini audit tahun t-1 adalah wajar
tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai going concern
dan 0 jika opini audit tahun t-1 adalah yang lainnya.
UQAO_AUDit-1 : Opini audit, dimana 1 jika opini audit tahun t-1 adalah wajar
tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai terlibatnya
auditor lain dan 0 jika opini audit tahun t-1 adalah yang lainnya.
DISCit-1

: Opini audit, dimana 1 jika opini audit tahun t-1 adalah tidak
menyatakan pendapat dan 0 jika opini audit tahun t-1 adalah yang lainnya.
𝑝𝑒𝑛 𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑢𝑛 𝑡−𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑢𝑛 𝑡−1

GROWTHit

: Pertumbuhan penjualan (

SIZEit

: Ukuran perusahaan (log total aset)

𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑢𝑛 𝑡−1

)

εit

: Error term
Variabel dependen untuk model 1b dan 2b adalah investment cash flow. Variabel

investment cash flow digunakan sebagai proksi dari pengeluaran investasi. Pengeluaran
investasi digunakan untuk melihat dampak dari penerimaan modified audit opinion terhadap
pendanaan investasi yang dilihat dari apakah operating cash flow berhubungan kuat dengan
pengeluaran investasi. Jika hal tersebut terjadi, maka financial constraint meningkat karena
perusahaan mengandalkan operating cash flow untuk membiayai investasi. Pengeluaran
investasi dapat dihitung sebagai berikut.
ICF = pembayaran kas untuk membeli aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka
panjang / beginning balance aset tetap tahun t
Variabel investment cash flow diambil dari laporan arus kas bagian pengeluaran kas
untuk pembelian aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya dalam arus
kas dari aktivitas investasi (cash flow from investing activities).
Variabel independen dalam penelitian ini adalah opini audit dimana bernilai 1 jika
perusahaan mendapatkan modified audit opinion dan bernilai 0 jika wajar tanpa pengecualian
bentuk baku (unqualified opinion). Untuk melihat pengaruh masing-masing jenis modified
audit opinion, opini tersebut dibagi menjadi empat opini, yaitu wajar tanpa pengecualian
dengan paragraf penjelasan mengenai kurang konsistennya penggunaan prinsip akunransi,
gong concern, dan terlibatnya auditor lain serta opini disclaimer. Selain itu, variabel
operating cash flow (OCF) juga merupakan variabel independen. Variabel OCF dihitung dari
operating cash flow dibagi dengan aset tetap.
Variabel kontrol untuk kedua model tersebut adalah growth dan ukuran perusahaan.
Growth merupakan pertumbuhan penjualan perusahaan. Sedangkan ukuran perusahaan
diproksikan dengan total aset perusahaan.

Hasil Analisis
1. Uji Metode Regresi
Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan pemodelan data panel. Dalam
pengujian data panel, terdapat tiga metode analisis yaitu pooled leased square, leased square
dummy variable (fixed effect), dan random effect. Untuk dapat menentukan metode mana
yang terbaik dari ketiga metode tersebut dalam melakukan analisis regresi perlu dilakukan
tiga pengujian, yaitu Chow test, Hausman test, dan LM test. Dari ketiga pengujian tersebut,
dihasilkan bahwa model 1a dan 1b menggunakan fixed effect dan model 2a dan 2b
menggunakan random effect.
2. Uji Asumsi Klasik
Uji Multikolinearitas
Terdapat dua cara untuk melakukan pengujian multikolinearitas. Cara yang pertama
adalah dengan melakukan uji Pairwise Pearson Correlation Matrix. Indikasi adanya
multikolinearitas ditunjukkan dengan nilai korelasi yang lebih besar dari 0,8. Berdasarkan
pengujian tersebut, tidak terdapat nilai korelasi yang lebih dari 0,8. Hal ini menunjukkan
bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas di dalam model-model penelitian.
Cara yang kedua adalah dengan menggunakan variance inflation factors (VIF). Jika
nilai VIF lebih besar dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa regresi tersebut memiliki
masalah multikolinearitas. Berdasarkan pengujian tersebut, tidak terdapat nilai VIF yang lebih
besar dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas di
dalam model-model penelitian.

Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas adalah adanya varians error yang berbeda dari satu observasi ke
observasi lainnya. Untuk mendeteksi adanya gejala heteroskedatisitas dapat dilakukan dengan
metode White Heteroscedasticity Test atau Breusch-Pagan Test. Untuk model 1a dan 1b, hasil
pengujian menunjukkan model 1a dan 1b terdapat masalah heteroskedastisitas. Namun,
masalah tersebut telah diatasi dengan menggunakan robust.
Untuk model 2a dan 2b telah ditetapkan bahwa metode random effect adalah metode
terbaik untuk analisis regresi. Di dalam metode random effect, tidak perlu lagi ada pengujian
heteroskedastisitas karena dalam metode random effect parameter-parameter yang berbeda
antar daerah maupun antar waktu telah dimasukkan ke dalam error.
Uji Autokorelasi
Cara untuk mengetahui adanya autokorelasi adalah dengan menggunakan uji Durbin
Watson atau Breusch-Godfrey. Dari hasil pengujian, model 1a tidak terdapat masalah
autokorelasi dan model 1b memiliki masalah korelasi. Masalah korelasi telah diatasi dengan
menggunakan robust.
Untuk model 2a dan 2b telah ditetapkan bahwa metode random effect adalah metode
terbaik untuk analisis regresi. Di dalam metode random effect, tidak perlu lagi ada pengujian
autokorelasi karena dalam metode random effect parameter-parameter yang berbeda antar
daerah maupun antar waktu telah dimasukkan ke dalam error.

3. Pengujian Hipotesis
Tabel 1
Hasil Regresi untuk Model 1a dan 2a (Pengaruh MAO Terhadap Kemampuan
Perusahaan untuk Memperoleh Pinjaman)

Keterangan:
ICFit : Investment cash flow; BCFit : Borrowing cash flow; MAOit-1: Opini audit, bernilai 1 jika opini audit
tahun t-1 adalah modified audit opinion dan 0 jika opini audit tahun t-1 adalah wajar tanpa pengecualian bentuk
baku; UQAO_CONSit-1: Opini audit, bernilai 1 jika opini audit tahun t-1 adalah wajar tanpa pengecualian
dengan paragraf penjelasan mengenai kurang konsistennya penggunaan prinsip akuntansi dan 0 jika opini audit
tahun t-1 adalah yang lainnya; UQAO_GOINGit-1: Opini audit, bernilai 1 jika opini audit tahun t-1 adalah wajar
tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai going concern dan 0 jika opini audit tahun t-1 adalah
yang lainnya; UQAO_AUDit-1: Opini audit, bernilai 1 jika opini audit tahun t-1 adalah wajar tanpa pengecualian
dengan paragraf penjelasan mengenai terlibatnya auditor lain dan 0 jika opini audit tahun t-1 adalah yang
lainnya; DISCit-1: Opini audit, bernilai 1 jika opini audit tahun t-1 adalah tidak menyatakan pendapat dan 0 jika
opini audit tahun t-1 adalah yang lainnya; GROWTHit: Pertumbuhan penjualan; SIZEit: Ukuran perusahaan
(log total aset); ROAit-1: Return on assets tahun t-1; LEVit-1: Financial leverage tahun t-1. *signifikansi pada
α=10%; **signifikansi pada α=5%; ***signifikansi pada α=1%.

Model 1a memiliki nilai Prob F sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari α 1%
yang artinya variabel independen di dalam model tersebut dapat secara bersama-sama
mempengaruhi variabel dependen secara signifikan atau setidaknya terdapat satu variabel
independen yang dapat mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Dengan kata lain,
variabel opini, investment cash flow, pertumbuhan penjualan, profitabilitas, tingkat utang, dan
ukuran perusahaan secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel borrowing cash flow
secara signifikan. Model 2a memiliki nilai Prob F sebesar 0,000 yang artinya variabel masingmasing jenis opini, investment cash flow, pertumbuhan penjualan, profitabilitas, tingkat utang,
dan ukuran perusahaan dapat secara bersama-sama mempengaruhi variabel borrowing cash
flow secara signifikan.
Dalam tabel 1 kolom 4, nilai R-square untuk model 1a sebesar 0,1208. Hal ini berarti
sebesar 12,08% variasi di dalam borrowing cash flow dapat dijelaskan oleh variabel opini,
investment cash flow, pertumbuhan penjualan, profitabilitas, tingkat utang, dan ukuran
perusahaan. Nilai R-square untuk model 2a adalah sebesar 0,0943 atau sebesar 9,43% variasi
borrowing cash flow dapat dijelaskan oleh masing-masing jenis opini, investment cash flow,
pertumbuhan penjualan, profitabilitas, tingkat utang, dan ukuran perusahaan.

Tabel 2
Hasil Regresi untuk Model 1b dan 2b (Pengaruh MAO Terhadap Kemampuan
Perusahaan untuk Melakukan Investasi)

Keterangan: ICFit : Investment cash flow; OCFit : Operating cash flow; MAOit-1: Opini audit, bernilai 1 jika
opini audit tahun t-1 adalah modified audit opinion dan 0 jika opini audit tahun t-1 adalah wajar tanpa
pengecualian bentuk baku; UQAO_CONSit-1: Opini audit, bernilai 1 jika opini audit tahun t-1 adalah wajar
tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai kurang konsistennya penggunaan prinsip akuntansi
dan 0 jika opini audit tahun t-1 adalah yang lainnya; UQAO_GOINGit-1: Opini audit, bernilai 1 jika opini audit
tahun t-1 adalah wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai going concern dan 0 jika opini
audit tahun t-1 adalah yang lainnya; UQAO_AUDit-1: Opini audit, bernilai 1 jika opini audit tahun t-1 adalah
wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai terlibatnya auditor lain dan 0 jika opini audit
tahun t-1 adalah yang lainnya; DISCit-1: Opini audit, bernilai 1 jika opini audit tahun t-1 adalah tidak
menyatakan pendapat dan 0 jika opini audit tahun t-1 adalah yang lainnya; GROWTHit: Pertumbuhan
penjualan; SIZEit: Ukuran perusahaan (log total aset). *signifikansi pada α=10%; **signifikansi pada α=5%;
***signifikansi pada α=1%

Berdasarkan tabel 2 kolom 5 untuk model dengan pengeluaran investasi sebagai
variabel dependennya, model 1b memiliki nilai Prob F sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih
kecil dari α 1% yang artinya variabel independen di dalam model tersebut dapat secara
bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan atau setidaknya terdapat
satu variabel independen yang dapat mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
Dengan kata lain, variabel operating cash flow, opini, pertumbuhan penjualan, dan ukuran
perusahaan secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel pengeluaran investasi secara
signifikan. Model 2b memiliki nilai Prob F sebesar 0,000 (tabel 2 kolom 9) yang artinya
variabel masing-masing jenis opini, operating cash flow, pertumbuhan penjualan, dan ukuran
perusahaan secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel pengeluaran investasi secara
signifikan.
Dalam tabel 2 kolom 4, nilai R-square untuk model 1b sebesar 0,4578. Hal ini berarti
sebesar 45,78% variasi di dalam pengeluaran investasi dapat dijelaskan oleh variabel opini,
investment cash flow, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan. Nilai R-square untuk
model 2b adalah sebesar 0,5594 atau sebesar 55,94% variasi pengeluaran investasi dapat
dijelaskan oleh masing-masing jenis opini, operating cash flow, pertumbuhan penjualan, dan
ukuran perusahaan.
Uji Parsial (Uji t)
a. Pengaruh modified audit opinion terhadap kemampuan perusahaan untuk memperoleh
pinjaman.
Tabel 1 kolom 4 menunjukkan bahwa modified audit opinion memiliki Prob t sebesar
0,277 untuk model 1a yang berarti modified audit opinion tidak mempengaruhi borrowing

cash flow secara signifikan karena nilai tersebut lebih besar dari α 5%. Hal ini sejalan dengan
temuan Lin et al. (2011) yang menunjukkan bahwa modified audit opinion tidak
mempengaruhi borrowing cash flow secara signifikan dari tahun 1998 hingga tahun 2004
(kecuali tahun 2003).
Hasil ini mungkin terjadi karena laporan audit bukan lah satu-satunya pertimbangan
bagi bank dan perusahaan finansial lainnya untuk memberikan pinjaman. Menurut panduan
pemberian pinjaman dari salah satu bank di Indonesia, terdapat lima pertimbangan yang
dinilai untuk memberikan kredit, yaitu character, capacity, capital, conditions, dan collateral.
Bank dalam menilai risiko kredit perusahaan juga melihat itikad, integritas, dan kejujuran dari
pemimpin perusahaan (character). Capacity dan capital dilihat dari laporan keuangan yang
telah diaudit. Bank juga menilai variabel eksternal untuk lingkungan bisnisnya (conditions).
Selain itu, bank juga melihat aset apa saja yang dapat dijadikan jaminan ketika debitur gagal
bayar.
Temuan ini juga didukung oleh hasil temuan Omri, Errhili, dan Ghorbel (2011) yang
menyatakan bahwa opini audit menempati urutan keempat sebagai sumber informasi untuk
memberikan kredit bagi bank di Tunisia. Informasi yang dinilai berasal dari laporan
keuangan, informasi dari Bank Sentral Tunisia, dan hubungan (relasi) antara bank dan
perusahaan. Setelah itu bank baru mempertimbangkan opini audit.
Tabel 1 kolom 8 menunjukkan bahwa hanya opini wajar tanpa pengecualian dengan
paragraf penjelasan mengenai going concern yang mempengaruhi borrowing cash flow. Hal
ini berarti hanya opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai going
concern yang mempengaruhi keputusan pemberian pinjaman oleh kreditor. Tanda koefisien
negatif yang menandakan bahwa ketika perusahaan mendapatkan opini wajar tanpa
pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai going concern, maka perusahaan tersebut

cenderung mendapatkan pinjaman yang lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan yang
mendapatkan opini lainnya.
Variabel kontrol untuk model 1a dan 2a adalah pengeluaran investasi, pertumbuhan
penjualan, return on asset, leverage, dan ukuran perusahaan. pengeluaran investasi
berpengaruh signifikan dan positif terhadap borrowing cash flow. Pengeluaran investasi
(growth) berpengaruh signifikan dan positif terhadap borrowing cash flow. Return on asset
tidak berpengaruh terhadap keputusan kreditor dalam memberikan pinjaman. Leverage
mempengaruhi borrowing cash flow secara signikan dan positif. Ukuran perusahaan
mempengaruhi keputusan kreditor dalam memberikan pinjaman.
b. Pengaruh modified audit opinion terhadap kemampuan perusahaan untuk berinvestasi
Dalam tabel 2 kolom 4, nilai Prob t untuk interaksi antara modified audit opinion
dengan operating cash flow sebesar 0,000 untuk model 1b. Nilai tersebut lebih kecil dari α
1% yang berarti interaksi antara modified audit opinion dan operating cash flow berpengaruh
positif (coef. = 4,039) dan signifikan terhadap pengeluaran investasi. Hal ini sejalan dengan
Fazzari et al. (1988) yang menyatakan bahwa ketika perusahaan mendapatkan modified audit
opinion, maka hubungan antara investasi perusahaan dan arus kas internal menjadi kuat dan
positif. Dengan kata lain, perusahaan yang mendapatkan modified audit opinion akan
menggunakan kas internal (operating cash flow) untuk membiayai pembelian aset. Hal ini
menunjukkan bahwa perusahaan menghadapi financial constraint.
Hasil ini juga menandakan bahwa efek informasi asimetri lebih besar dari efek soft
budget. Soft budget dalam penelitian ini diwakili oleh sampel perusahaan yang semuanya
memiliki controlling shareholder (kepemilikian lebih dari 50%). Hal ini menunjukkan bahwa
controlling shareholder tidak sepenuhnya membantu perusahaan ketika perusahaan
mendapatkan modified audit opinion yang terlihat dari adanya hubungan kuat yang positif

antara pengeluaran investasi dan operating cash flow. Hal ini tentunya menandakan bahwa
perusahaan mengandalkan arus kas internal untuk membiayai pembelian aset ketika
mendapatkan modified audit opinion.
Namun, hasil ini tidak sejalan dengan peneltian Lin et al. (2011) yang menemukan
bahwa financial constraint menurun ketika perusahaan mendapatkan modified audit opinion.
Hal tersebut terjadi karena sebagian besar perusahaan di Cina dimiliki oleh pemerintah
sehingga pemerintah dapat memberikan bantuan ketika perusahaan mengalami kesulitan
mendapatkan dana. Dengan kata lain, perusahaan yang dimiliki pemerintah dapat
mendapatkan pinjaman yang murah dari bank.
Hasil ini juga didukung oleh temuan dalam tabel 2 kolom 4 dan 3 bahwa operating
cash flow berpengaruh signifikan (prob < α 5%) dan positif (coef=1,546) terhadap pengeuaran
investasi yang artinya semakin besar operating cash flow, maka semakin banyak aset yang
dibeli. Hal ini didukung oleh Daniati dan Suhairi (2006) dimana operating cash flow dapat
digunakan untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar
dividen, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar.
Sedangkan koefisien interaksi MAO*OCF sebesar 4,039. Hal ini menunjukkan bahwa
perusahaan yang mendapatkan modified audit opinion lebih banyak menggunakan kas
internal (operating cash flow) untuk membeli aset dibandingkan dengan perusahaan secara
umum (4,039>1,546). Tentunya hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang
mendapatkan modified audit opinion menghadapi financial constraint.
Namun, tabel 2 kolom 4 menunjukkan bahwa modified audit opinion memiliki Prob t
sebesar 0,259 untuk model 1b. Nilai tersebut lebih besar dari α 5% yang berarti modified
audit opinion tidak mempengaruhi pengeluaran investasi secara signifikan. Hal ini berarti

tidak sejalan dengan penelitian Lin et al. (2011) yang menemukan bahwa modified audit
opinion berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengeluaran investasi.
Hal ini terjadi karena opini yang didapatkan perusahaan tidak menentukan apakah
perusahaan akan lebih banyak atau sedikit dalam membeli aset. Namun, jika opini tersebut
mempengaruhi pendanaan dari luar perusahaan, maka akan berpengaruh terhadap
pengeluaran investasi perusahaan. Dari tabel 1 kolom 4 terlihat bahwa opini audit tidak
mempengaruhi borrowing cash flow sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan masih
mungkin mendapatkan pinjaman dari bank walaupun mendapatkan opini yang tidak bersih.
Selain itu, temuan sebelumnya mengindikasikan bahwa perusahaan yang mendapatkan
modified audit opinion akan menggunakan kas internal (operating cash flow untuk membiayai
pembelian aset. Perusahaan juga mungkin mendapatkan bantuan dari controlling shareholder
dan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Oleh karena itu, modified audit opinion yang
didapat tidak mempengaruhi besarnya pengeluaran investasi.
Dalam tabel 2 kolom 8, nilai Prob t untuk interaksi antara opini wajar tanpa
pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai kurang konsistennya penggunaan prinsip
akuntansi dan operating cash flow (UQAO_CONS*OCF) sebesar 0,000 untuk model 2b.
Nilai tersebut lebih kecil dari α 1% yang berarti interaksi opini wajar tanpa pengecualian
dengan paragraf penjelasan mengenai kurang konsistennya penggunaan prinsip akuntansi dan
operating cash flow berpengaruh secara signifikan terhadap pengeluaran investasi. Tanda
koefisien dari interaksi tersebut adalah positif yang mengindikasikan bahwa perusahaan
mengandalkan kas internal untuk membiayai pembelian aset ketika perusahaan mendapatkan
opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai kurang konsistennya
penggunaan prinsip akuntansi. Hal ini sejalan dengan temuan Firth (1978) yang menyatakan
bahwa investor bereaksi negatif terhadap opini ketidakkonsistenan penggunaan prinsip

akuntansi yang tercermin dari menurunnya harga saham perusahaan. Oleh karena itu,
perusahaan lebih banyak menggunakan kas internal untuk membeli aset.
Dalam tabel 2 kolom 8, nilai Prob t untuk interaksi antara opini wajar tanpa
pengecualian mengenai going concern dengan operating cash flow (UQAO_GOING*OCF)
sebesar 0,000 untuk model 2b. Nilai ini kurang dari α 1% yang berarti interaksi antara opini
wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai going concern dan operating
cash flow berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran investasi. Tanda koefisien dari
interaksi tersebut bernilai positif yang mengindikasikan bahwa perusahaan mengandalkan kas
internal untuk membiayai pembelian aset ketika perusahaan mendapatkan opini wajar tanpa
pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai going concern. Hal ini terjadi karena
terdapat

ketidakpastian

mengenai

kemampuan

perusahaan

untuk

mempertahankan

kelangsungan hidupnya sehingga kreditor mempertimbangkan hal tersebut dalam membuat
keputusan pinjaman. Dalam tabel 1 kolom 8, opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf
penjelasan mengenai going concern berpengaruh negatif terhadap borrowing cash flow yang
artinya perusahaan sulit mendapatkan pinjaman ketika mendapatkan opini tersebut. Temuan
ini tentunya menjelaskan mengapa perusahaan yang mendapatkan opini tersebut
mengandalkan kas internal untuk membiayai pembelian aset perusahaan.
Dari tabel 2, terlihat bahwa opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf
penjelasan mengenai terlibatnya auditor lain dan opini disclaimer tidak mempengaruhi
pengeluaran investasi perusahaan dan apakah perusahaan lebih mengandalkan operating cash
flow atau tidak.
Variabel kontrol untuk model 1b dan 2b adalah growth dan ukuran perusahaan.
Terlihat bahwa pertumbuhan penjualan (growth) berpengaruh positif dan signifikan terhadap
pengeluaran investasi. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

pengeluaran investasi untuk model 1b. Namun, ukuran perusahaan mempengaruhi
pengeluaran investasi secara signifikan dan negatif.
Penutup
Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk melihat konsekuensi ekonomis dari modified audit
opinion yang diperoleh perusahaan terhadap tingkat borrowing cash flow dan pengeluaran
investasi perusahaan tersebut. Modified audit opinion dalam penelitian ini dibagi menjadi
empat opini, yaitu wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai kurang
konsistennya penggunaan prinsip akuntansi, going concern, dan terlibatnya auditor lain serta
opini disclaimer. Sampel penelitian ini adalah 132 perusahaan publik selain institusi
keuangan yang tercatat di BEI dengan periode observasi dari tahun 2008 sampai 2010. Dari
hasil pengujian dan analisis hasil penelitian didapatkan kesimpulan sebagai berikut:
a. Modified audit opinion yang diperoleh perusahaan tidak terbukti mempengaruhi
kemampuan perusahaan mendapatkan pinjaman. Hal ini berarti opini audit tidak
mempengaruhi keputusan kreditor untuk memberikan pinjaman. Namun, dari semua
jenis modified audit opinion, hanya opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf
penjelasan mengenai going concern yang mempengaruhi keputusan kreditor dalam
memberikan pinjaman secara negatif. Hal ini berarti perusahaan yang mendapatkan
opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai going concern
akan memperoleh pinjaman yang lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan yang
mendapatkan opini lainnya.
b. Perusahaan yang mendapatkan modified audit opinion terbukti menggunakan lebih
banyak kas internal (operating cash flow) untuk membiayai pembelian aset
dibandingkan dengan perusahaan yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian

bentuk baku. Modified audit opinion tersebut adalah wajar tanpa pengecualian dengan
paragraf penjelasan mengenai kurang konsistennya penggunaan prinsip akuntansi dan
going concern. Hal ini menandakan bahwa perusahaan yang mendapatkan modified
audit opinion, khususnya opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan
mengenai kurang konsistennya penggunaan prinsip akuntansi dan going concern,
menghadapi financial constraint dan efek informasi asimetri lebih besar dibandingkan
dengan efek soft budget.
Pertumbuhan penjualan terbukti mempengaruhi pengeluaran investasi dan borrowing
cash flow secara positif dan signifikan. Hal ini diduga karena perusahaan terlihat semakin
bertumbuh sehingga kreditor percaya bahwa perusahaan dapat membayar pokok utang beserta
bunganya di masa depan. Ukuran perusahaan tidak terbukti mempengaruhi pengeluaran
investasi untuk model 1b. Namun, hasil ini tidak konsisten untuk model 2b yang
menunjukkan bahwa ukuran perusahaan terbukti mempengaruhi pengeluaran investasi secara
negatif dan signifikan. Ukuran perusahaan terbukti berpengaruh positif dan signifikan
terhadap borrowing cash flow perusahaan. Perusahaan yang memiliki total aset yang besar
akan cenderung mendapatkan pinjaman lebih besar karena mereka memiliki aset yang besar
yang dapat digunakan sebagai jaminan bagi kreditor.
Profitabilitas tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap borrowing cash flow. Hal
ini diduga karena kredior dalam mengevaluasi calon peminjam, mereka menilai kemampuan
untuk membayar obligasi di masa depan dengan mengestimasi distribusi probabilitas arus kas
masa depan yang tersedia dan jaminan. Leverage memberikan cukup bukti bahwa perusahaan
di Indonesia yang memiliki leverage besar akan mendapatkan kas pinjaman yang lebih besar
dibandingkan dengan yang memiliki leverage kecil. Hal ini diduga karena rasio leverage yang
tinggi menunjukkan sifat agresif perusahaan dalam menggunakan pembiayaan dengan utang
dan kreditor berekspektasi perusahaan mampu menghasilkan keuntungan di masa depan dari

hasil penggunaan utang untuk pertumbuhan perusahaan. Pengeluaran investasi terbukti
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap borrowing cash flow. Hal ini diduga karena
perusahaan menggunakan kas internal untuk belanja aset dan menunjukkan bahwa tidak
mudah mendapatkan pinjaman dari bank dan perusahaan finansial lainnya yang digunakan
untuk membeli aset, khususnya aset tidak lancar.
Keterbatasan Penelitian dan Saran
Adapun beberapa keterbatasan dalam penelitian ini menyangkut beberapa hal.
Pertama, jangka waktu penelitian yang hanya mengambil periode observasi selama 3 tahun
karena keterbatasan waktu penelitian. Disarankan kepada penelitian selanjutnya untuk
menambah jangka waktu penelitian agar semakin banyak data perusahaan yang dapat
dijadikan sampel sehingga data semakin valid.

Kedua, sampel diambil dari jenis-jenis

industri yang menghasilkan produk yang berbeda sehingga mungkin menimbulkan perbedaan
risiko industri yang dipertimbangkan oleh kreditor dalam memberikan pinjaman. Ketiga, pada
penelitian sebelumnya, digunakan variabel koneksi politik yang diwakili oleh kepemilikan
pemerintah yang mewakili efek soft budget. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan
hanya lah perusahaan yang memiliki kepemilikan saham terbesarnya sebesar 50% (memiliki
controlling shareholder) untuk mewakili efek soft budget sehingga kurang menjelaskan efek
soft budget itu sendiri. Disarankan kepada penelitian selanjutnya jika ingin menggunakan
variabel koneksi politik sebagai cerminan dari soft budget view, maka perlu dilakukan
penelitian terlebih dahulu terkait keberadaan hubungan politik pada perusahaan publik di
Indonesia agar penelitian semakin valid.
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