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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Agensi   

   Jensen dan Meckling (1976) dalam Januarti (2009) menggambarkan 

adanya hubungan kontrak antara agen (manajemen) dengan pemilik 

(principal). Agen diberi wewenang oleh pemilik untuk melakukan 

operasional perusahaan, sehingga agen lebih banyak mempunyai informasi 

dibandingkan pemilik. Kesimpangan informasi ini biasa disebut sebagai 

asimetri information. Baik pemilik maupun agen diasumsikan mempunyai 

rasionalisasi ekonomi dan semata-mata mementingkan kepentingannya 

sendiri. Agen mungkin akan takut mengungkapkan informasi yang tidak 

diharapkan oleh pemilik, sehingga terdapat kecenderungan untuk  

memanipulasi laporan keuangan tersebut.      

    Berdasarkan asumsi tersebut, maka dibutuhkan pihak ketiga yang  

independen, dalam hal ini adalah akuntan publik. Tugas dari akuntan 

publik (auditor) memberikan jasa untuk menilai laporan keuangan yang 

dibuat oleh agen, dengan hasil akhir adalah opini audit (Rezkhy, 2011). 

Auditor bertugas untuk memberikan opini atas kewajaran laporan 

keuangan perusahaan dan mengungkapkan permasalahan going concern 
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yang dihadapi perusahaan apa bila auditor meragukan kemampuan 

perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. 

          Menurut IAI dalam PSA No. 30 membahas mengenai pertimbangan 

auditor atas kemampuan entitas dalam mempertahankan going concern 

pada paragraph 2, yaitu: “Auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi 

apakah terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan entitas dalam 

mempertahankan going concern dalam periode yang pantas, tidak lebih 

dari 1 (satu) tahun sejak tanggal laporan perusahaan yang bermanfaat 

dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi sejumlah besar pemakai 

laporan keuangan tersebut”. 

2.1.2 Opini Audit 

          Pernyataan atas suatu asersi yang dikeluarkan oleh auditor disebut 

juga pendapat atau opini audit. Opini harus didasarkan atas pemeriksaan 

yang dilaksanakan sesuai dengan standar audit dan temuan auditor. Hasil 

pemeriksaan akuntan tertuang dalam suatu laporan yang menyatakan 

bahwa apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan 

prinsip akuntansi yang berlaku umum. PSA No. 29 paragraf 04 (IAI 2001) 

menyatakan standar pelaporan keempat berbunyi sebagai berikut: 

“Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat atas laporan 

keuangan secara keseluruhan atau memuat suatu asersi bahwa pernyataan 
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demikian tidak dapat diberikan jika pendapat secara keseluruhan tidak 

dapat diberikan, maka alasannya harus dikemukakan. Dalam hal 

nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor 

harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang 

dilaksanakan, jika ada dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh 

auditor.” 

         Terdapat lima tipe pendapat auditor menurut Mulyadi, 2009: 

1. Pendapat Wajar tanpa Pengecualian. 

          Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor jika 

tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat 

pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan 

prinsip akuntansi berterima umum dalam penyusunan laporan 

keuangan, konsistensi penerapan prinsip akuntansi berterima umum 

tersebut, serta pengungkapan memadai dalam laporan keuangan. 

          Laporan keuangan dianggap menyajikan secara wajar posisi 

keuangan dan hasil usaha suatu organisasi, sesuai dengan prinsip 

akuntansi berterima umum, jika memenuhi kondisi sebagai berikut: 

a. Prinsip akuntansi berterima umum digunakan untuk menyusun 

laporan keuangan. 

b. Perubahan penerapan prinsip akuntansi berterima umum dari 

periode ke periode telah cukup dijelaskan. 
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c. Informasi dalam catatan-catatan yang mendukungnya telah 

digambarkan dan dijelaskan dengan cukup dalam laporan 

keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. 

2. Pendapat Wajar tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelasan yang 

ditambahkan dalam Laporan Audit Baku. 

          Dalam keadaan tertentu mungkin mengharuskan auditor 

menambahkan sauatu paragraf penjelasan (atau bahasa penjelas yang 

lain) dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar 

tanpa pengecualian atas laporan keuangan auditan. Pendapat penjelasan 

ini dicantumkan setelah paragraf pendapat. Keadaan yang menjadi 

penyebab utama ditambahkannya suatu paragraf penjelasan atau 

modifikasi kata-kata dalam laporan audit baku yaitu: 

a. Ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi berterima umum. 

b. Keraguan besar tentang kelangsungan hidup entitas. 

c. Auditor setuju suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang 

dikeluarkan oleh dewan standar akuntansi keuangan. 

d. Penekanan atas suatu hal. 

e. Laporan audit yang melibatkan auditor lain. 

3.   Pendapat Wajar dengan Pengecualian. 

          Melalui pendapat wajar dengan pengecualian, auditor mengatakan 

bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal 
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yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas sesuai 

dengan prinsip berterima umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-

hal yang dikecualikan. Auditor memberikan pendapat wajar dengan 

pengecualian dalam laporan audit sebagai berikut: 

a. Lingkup audit dibatasi oleh klien. 

b. Auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak 

dapat memperoleh informasi penting karena kondisi-kondisi yang 

berada diluar kekuasaan klien maupun auditor. 

c. Laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi 

berterima umum. 

d. Prinsip akuntansi berterima umum yang digunakan dalam 

penyusunan laporan keuangan tidak diterapkan secara konsisten. 

4. Pendapat tidak Wajar. 

          Akuntan memberikan pendapat tidak wajar jika laporan keuangan 

klien tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum 

sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, 

perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan klien. Auditor memberikan 

pendapat tidak wajar jika ia tidak dibatasi lingkup auditnya, sehingga ia 

dapat mengumpulkan bukti kompeten yang cukup untuk mendukung 

pendapatnya. Jika laporan keuangan diberi pendapat tidak wajar oleh 

auditor, maka informasi yang disajikan oleh klien dalam laporan 
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keuangan sama sekali tidak dapat dipercaya, sehingga tidak dapat 

dipakai oleh pemakai informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. 

5. Pernyataan tidak Memberikan Pendapat 

           Dengan pernyataan tidak memberikan pendapat, auditor 

menyatakan bahwa ia tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan 

klien. Pernyataan tidak memberikan pendapat diberikan oleh auditor jika 

auditor tidak melaksanakan audit yang berlingkup memadai untuk 

memungkinkan auditor memberikan pendapat atas laporan keuangan. 

Pernyataan tidak memberikan pendapat juga dapat diberikan oleh auditor 

jika ia dalam kondisi tidak independen dalam hubungannya dengan 

klien. Kondisi yang menyebabkan auditor menyatakan tidak memberikan 

pendapat karena: 

a. Pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkup audit, sehingga 

tidak cukup bukti audit yang dikumpulkan. 

b. Auditor tidak independen dalam hubunganya dengan klien. 

          Opini audit adalah hasil akhir dari proses pengauditan yang dilakukan 

oleh auditor independen. Opini audit diberikan oleh auditor melalui 

beberapa tahap audit sehingga auditor dapat memberikan kesimpulan atas 

opini yang harus diberikan atas laporan keuangan yang diauditnya. Arens 

(2003) mengemukakan bahwa laporan audit adalah langkah terakhir dari 
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seluruh proses audit. Dengan demikian, auditor dalam memberikan opini 

sudah didasarkan pada keyakinan profesionalnya. 

 

2.1.3 Going Concern 

A. Pengertian Going Concern 

          Going conceren adalah kelangsungan hidup sebuah perusahaan. 

Menurut Praptitorini dalam Rahmawati (2009), going concern umumnya 

adalah perusahaan-perusahaan memiliki rasio hutang terhadap modal yang 

tinggi, saldo hutang jangka pendek yang akan jatuh tempo yang tinggi, 

kerugian keuangan yang disebabkan kerugian nilai tukar, dan lainnya. 

Menurut Balkaoui (1997) going concern adalah suatu dalil yang menyatakan 

bahwa kesatuan usaha akan menjalankan terus operasinya dalam jangka 

waktu yang cukup lama untuk mewujudkan proyeknya, tanggung jawab 

serta aktivitas-aktivitasnya yang tidak berhenti. Dengan adanya going 

concern maka suatu badan usaha dianggap mampu mempertahankan 

kegiatan usahanya dalam jangka waktu panjang dan tidak akan dilikuidasi 

dalam  jangka waktu pendek (Alfaizatul 2012). M 

B. Opini Audit Going Concern 

          Auditor mempunyai tanggung jawab untuk mengevaluasi status 

kelangsungan hidup perusahaan dalam setiap pekerjaanya. Januarti (2009), 

auditor harus memutuskan apakah mereka yakin bahwa perusahaan klien 
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akan bisa bertahan dimasa yang akan datang. Laporan audit dengan 

modifikasi mengenai going concern merupakan suatu indikasi bahwa dalam 

penilaian auditor terdapat resiko auditee tidak dapat bertahan dalam bisnis. 

Dari sudut pandang auditor, keputusan tersebut melibatkan beberapa tahap 

analisis. Auditor harus mempertimbangkan hasil dari operasi, kondisi 

ekonomi yang mempengaruhi perusahaan, kemampuan membayar hutang, 

dan kebutuhan likuiditas di masa yang akan datang (Eko Budi dkk, 2006). 

          Laporan audit dengan memodifikasi mengenai going concern 

merupakan kondisi bahwa dalam penilaian auditor terhadap resiko auditee 

tidak dapat bertahan dalam bisnis. Berdasarkan sudut pandang auditor, 

keputusan tersebut melibatkan beberapa tahap analisis. Auditor harus 

mempertimbangkan hasil operasi, kondisi ekonomi yang mempengaruhi 

perusahaan, kemampuan membayar hutang di masa yang akan datang, tetapi 

auditor tidak berkewajiban untuk meramalkan kondisi atau kejadian masa 

depan (Wijaya, 2009).   

          Going concern dipakai sebagai asumsi dalam pelaporan keuangan 

sepanjang tidak terbukti adanya informasi yang menunjukkan hal 

berlawanan (contrary information). Biasanya informasi yang secara 

signifikan dianggap berlawanan dengan asumsi kelangsungan hidup satuan 

usaha adalah berhubungan dengan ketidak mampuan satuan usaha dalam 

memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo tanpa melakukan penjualan 
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sebagian besar aktiva kepada pihak luar melalui bisnis biasa, restrukturisasi 

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

lain (PSA No. 30).   

          Auditor bertanggung jawab mengevaluasi apakah terdapat kesangsian 

besar terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan 

hidupnya. Auditor dapat mengidentifikasi informasi mengenai kondisi atau 5 

(lima) peristiwa tertentu yang menunjukkan adanya kesangsian besar tentang 

kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam 

jangka waktu pantas, yaitu tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan 

keuangan yang sedang diaudit (Ikatan Akuntan Indonesia, 2001:seksi 341). 

Contoh kondisi dan peristiwa tersebut adalah sebagai berikut (Rudyawan, 

2009): 

1. Tren negatif, sebagai contoh, kerugian operasi yang berulang terjadi, 

kekurangan modal kerja, arus kas negatif dari kegiatan usaha, rasio 

keuangan penting yang jelek. 

2. Petunjuk lain tentang kemungkinan kesulitan keuangan, sebagai contoh, 

kegagalan dalam memenuhi kewajiban utang atau perjanjian serupa, 

penunggakan pembayaran dividen, penolakan oleh pemasok terhadap 

pengajuan permintaan pembelian kredit biasa, restrukturisasi utang, 

kebutuhan untuk mencari sumber atau metode pendanaan baru, atau 

penjualan sebagian besar aktiva.  
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3. Masalah intern, sebagai contoh, pemogokan kerja atau kesulitan 

hubungan perburuhan yang lain, ketergantungan besar atas sukses 

proyek tertentu, komitmen jangka panjang yang tidak bersifat ekonomis, 

kebutuhan untuk secara signifikan memperbaiki operasi.  

4. Masalah luar yang telah terjadi, sebagai contoh, pengaduan gugatan 

pengadilan, keluarnya undang-undang atau masalah-masalah lain yang 

kemungkinan membahayakan kemampuan entitas untuk beroperasi, 

kehilangan franchise, lisensi atau paten penting, kehilangan pelanggan 

atau pemasok utama, kerugian akibat bencana besar, seperti gempa di 

bumi, banjir, kekeringan, yang tidak diasuransikan atau diasuransikan 

namun dengan pertanggungan yang tidak memadai.   

          Penyajian yang layak bukan merupakan jaminan bahwa perusahaan 

klien akan berlangsung terus. Fakta bahwa entitas kemungkinan akan 

berakhir kelangsungan hidupnya, setelah menerima laporan auditor yang 

tidak memperlihatkan kesangsian yang besar dalam jangka waktu satu tahun 

setelah tanggal pelaporan keuangan, tidak berarti dengan sendirinya 

menunjukan kerja auditornya yang tidak memadai. Auditor tidak 

bertanggung jawab untuk memprediksi kondisi atau peristiwa yang akan 

datang. Oleh karena itu, tidak dicantumkanya kesangsian besar dalam 

laporan auditor tidak seharusnya dipandang sebagai jaminan mengenai 

kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.  
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          PSA No. 30 (IAI,2001) meberikan pedoman kepada auditor sebelum 

memberikan opini audit tentang kelangsungan hidup perusahaan (going 

concern) sebagai berikut: 

1. Auditor mempertimbangkan apakah hasil prosedur yang dilaksanakan 

dalam perencanaan, pengumpulan bukti audit untuk berbagai tujuan audit, 

dan penyelesaian auditnya, dapat mengidentifikasi keadaan atau peristiwa 

yang secara keseluruhan menunjukan adanya kesangsian besar mengenai 

kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya 

dalam jangka waktu yang pantas. 

2. Jika auditor yakin bahwa terdapat kesangsian besar mengenai 

kemampuan anentitas mempertahankan kelangsungan hidupnya 

dalam jangka waktu pantas, ia harus: 

a. Memperoleh informasi mengenai rencana manajemen yang ditujukan 

untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa tersebut, dan 

b .  Menentukan apakah kemungkinan bahwa rencana tersebut dapat 

secara efektif dilaksanakan. 

3. Setelah auditor mengevaluasi rencana manajemen, ia mengambil 

kesimpulan apakah ia masih memiliki kesangsian besar mengenai 

kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya 

dalam jangka waktu pantas.  
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2.1.4 Kualitas Audit 

                   Kualitas  audit  menurut  DeAngelo  (1981)  dalam  Komalasari  

(2004) didefinisi sebagai probabilitas error dan irregularities yang dapat 

dideteksi dan dilaporkan. Probabilitas pendeteksian dipengaruhi oleh isu 

yang merujuk pada audit yang dilakukan oleh auditor untuk menghasilkan 

pendapatnya. Isu-isu yang berhubungan dengan isu audit adalah kompetensi 

auditor, persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan audit dan 

persyaratan pelaporan. Pengalaman pengetahuan dan akademik yang 

dimiliki auditor sangat berpengaruh terhadap besarnya Kantor Akuntan 

Publik. Dimana peningkatan kualitas dari auditan akan berpengaruh dari 

para klien untuk memilih Kantor Akuntan Publik yang bisa dipercaya 

kemampuan dalam kinerjanya. Tentunya salah satu faktor yang bisa 

memberikan kepercayaan dari klien yaitu adanya pengakuan internasional, 

pelatian para auditor.  

           Audit adalah suatu pekerjaan yang harus dilakukan ekstra hati-hati, 

sedikit saja kesalahan yang dilakukan maka bisa terjadi kefatalan dari 

kelangsungan hidup (going concern) bagi perusahan itu yang dapat 

mengarah pada kebangkrutan maka reputasi dari Akuntan Publik bisa 

mengganggu nama besarnya. Hipotesis ini didukung oleh Fanny dan Saputra 

(2005) yang menemukan bukti bahwa KAP yang memiliki reputasi yang 
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bagus mereka akan mempertahankan reputasinya. Auditor akan memberikan 

going concern pada perusahaan yang mengalami kesulitan atau 

diprediksikan mengarah pada kebangkrutan.   

 

2.1.5 Profitabilitas 

          Tujuan dari analisa profitabilitas adalah untuk mengukur tingkat 

efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh perusahaan yang 

bersangkutan. Analisa ini juga untuk mengetahui hubungan timbal balik 

antara pos-pos yang ada pada neraca perusahaan yang bersangkutan guna 

mendapatkan berbagai indikasi yang berguna untuk mengukur efisiensi dan 

profitabilitas perusahaan yang bersangkutan, return on asset (ROA) adalah 

ratio yang diperoleh dengan membagi laba / rugi bersih dengan total asset. 

Ratio ini digunakan untuk menggambarkan kemampuan manajemen 

perusahaan dalam memperoleh laba dan manajerial efisiensi secara 

keseluruhan. Semakin tinggi nilai ROA semakin efektif pula pengelolaan 

aktiva perusahaan. Dengan demikian semakin besar rasio profitabilitas 

menunjukkan bahwa kinerja perusahaan semakin baik, sehingga auditor 

tidak memberikan opini going concern pada perusahaan yang memiliki laba 

tinggi. Hipotesis ini didukung oleh Hani dkk (2003) yang menemukan bukti 

bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap pemberian opini audit 

going concern. Perusahaan yang memiliki rasio profitabilitas tinggi, 
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menunjukkan perusahaan mempunyai potensi-potensi untuk 

mempertahankan perusahaannya di masa mendatang, sehingga auditor tidak 

akan memberikan opini audit going concern pada perusahaan yang memiliki 

laba tinggi.  

 

2.1.6 Likuiditas 

         Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam  membayar 

kewajiban-kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar 

yang dimiliki. Dalam hubungannya dengan likuiditas makin kecil likuiditas, 

perusahaan kurang likuid sehingga tidak dapat membayar para krediturnya 

maka auditor kemungkinan memberikan opini audit dengan going concern. 

Tidak jarang perusahaan yang secara konsisten mengalami kerugian operasi 

mempunyai working capital yang sangat kecil bila dibandingkan dengan 

total assets (Altman, (1968) dalam Endra (2013).  

         Sedangkan hubungan likuiditas dengan opini audit  :  Makin  kecil 

likuiditas, perusahaan kurang likuid karena banyak kredit macet sehingga 

opini audit harus memberikan keterangan mengenai going concern, dan 

sebaliknya semakin besar likuiditas perusahaan, maka semakin mampu pula 

perusahaan dalam membayar kewajiban-kewajiban jangka pendeknya 

dengan tepat waktu. Makin rendah nilai current ratio menunjukkan semakin 

rendah kemampuan perusahaan dalam menutupi kewajiban jangka 
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pendeknya. Apabila perusahaan tidak mampu memenuhi klaim kreditor 

jangka pendek maka hal tersebut dapat memengaruhi kredibilitas perusahaan 

dan dapat dianggap sebagai suatu sinyal bahwa perusahaan sedang 

menghadapi masalah yang dapat mengganggu kelangsungan usahanya. 

  

2.2   Kerangka Pemikiran  

                   Tanggung jawab auditor sangatlah mempengaruhi eksistensi 

komunitas emiten. Pendapat yang dikeluarkan tanpa adanya rekayasa pada 

loporan keuangan yang diaudit sangat menentukan bagi perusahaan untuk 

tetap melanjutkan hidup perusahaan atau tidak dimasa yang akan datang. 

Hal ini berarti auditor untuk lebih berhati-hati dalam memperhatikan kondisi 

perusahaan pada saat itu sampai pada opini audit yang akan dikeluarkan. 

Sedikit kesalahan atas opini audit, maka bukan hanya perusahan yang biasa 

terganggu atas kelangsungan hidupnya namun auditor dan kantor 

akuntannya akan mendapat nama buruk dimata  masyarakat. Inilah alasan 

mengapa auditor memiliki tanggunng jawab terhadap going concern suatu 

perusahaan. 

          Reputasi auditor menunjukan prestasi dan kepercayaan publik yang 

disandang auditor atas nama besar yang dimiliki auditor tersebut. Auditor 

yang memiliki reputasi dan nama besar dapat menyediakan kualitas audit 

yang lebih baik, termasuk dalam mengungkapkan masalah going concern 
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demi menjaga reputasi mereka (Rudyawan, 2009). Junaidi (2010) 

menyatakan bahwa semakin besar reputasi kantor Akuntan Publik maka 

semakin besar kualitas audit yang diberikannya. 

          Likuiditas menunjukan kemampuan entitas untuk memenuhi 

kewajiban lancarnya. Dalam hubungannya dengan likuiditas, semakin kecil 

likuiditas, perusahaan menjadi kurang likuid sehingga tidak dapat membayar 

para krediturnya maka auditor kemungkinan memberikan opini audit dengan 

going concern. Dan hubungan likuiditas dengan opini audit, semakin kecil 

likuiditas perusahaan kurang likuid karena banyak kredit macet sehingga 

opini audit harus memberikan keterangan mengenai going concern. 

          Analisis profitabilitas digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi 

usaha dan profitabilitas yang diperoleh oleh perusahaan. Analisis ini juga 

untuk mengetahui hubungan timbal balik antara pos-pos yang ada dalam 

neraca perusahaan untuk mendapatkan berbagai indikasi yang berfungsi 

sebagai efisiensi dan profitabilitas perusahaan yang bersangkutan. Rasio ini 

digunakan untuk menggambarkan kemampuan manajemen perusahaan 

dalam memperoleh laba dan manajerial efisiensi secara keseluruhan. Dalam 

penelitian ini menggunakan return on asset. Semakin tinggi nilai ROA 

semakin efektif pula pengelolaan aktiva perusahaan. Hubungan 

profotabilitas dengan opini audit, semakin kecil profitabilitas maka 
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kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba menurun, sehingga ada 

keraguan mengenai going concern perusahaan (Wijaya, 2009)   

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

         Kerangka pikir penelitian ini digambarkan melalui bagan sebagai berikut: 

VARIABEL INDEPENDEN                               VARIABEL DEPENDEN 

 

        H1(+)      

 

                                                   

      H2(-) 

                                                   

 

 

         H3(-) 

 

            

          Dari kerangka pemikiran tersebut, dapat kita lihat bahwa variabel 

dependen yaitu opini audit going concern dipengaruhi oleh kualitas audit,  

profitabilitas dan likuiditas sebagai variabel independen. 

 

 

Kualitas Audit 

 

 

Profitabilitas 

 

 

Likuiditas 

 

 

Opini Audit Going 

Concern 
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2.3 Pengembangan Hipotesis 

2.3.1 Pengaruh Kualitas Auditor Terhadap Penerimaan Opini Audit Going 

Concern 

           Peningkatan kualitas audit memiliki fungsi bukan hanya deteksi 

auditor mengenai salah saji, tetapi juga perilaku auditor dalam mendeteksi 

salah saji tersebut. Harom (2012) dalam Sinaga (2012) mendefinisikan 

kualitas audit memiliki makna yang berbeda jika dilihat dari sudut 

pandang penerima dan pemberi jasa audit. Kualitas dilihat dari sudut 

pandang pemakai laporan keuangan yaitu jika auditor dapat memberikan 

jaminan bahwa tidak ada salah saji atau kecurangan dalam laporan 

keuangan auditan.  

            Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Januarti 

(2006) yang menunjukan hasil kualitas audit berpengaruh terhadap 

pemberian opini going concern. Fitrianasari dkk (2008) dalam pengujianya 

menunjukan bahwa kualitas audit yang diproksikan dengan reputasi 

Kantor Akuntan Publik menunjukan kualitas audit tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kecenderungan penerimaan opini audit going concern. 

Praptitorini (2007) dalam penelitianya menggunakan proksi yang sama 

yaitu auditor industry specialization menunjukan bahwa kualitas audit 

tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit going 

concern. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
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Rudyawan (2009), Setyarno (2006) yang menunjukan hasil kualitas audit 

tidak berpengaruh pada penerimaan opini audit going concern. Dari uraian 

tersebut, hipotesis pertama yang diajukan adalah sebagai berikut : 

 H1 :  Kualitas audit berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit   

going concern. 

 

2.3.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penerimaan Opini Audit Going 

Concern  

          Menurut Rezkhy (2011) tujuan dari analisis profitabilitas adalah 

untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh 

perusahaan yang bersangkutan. Analisa ini juga untuk mengetahui 

hubungan timbal balik antara pos-pos yang ada pada neraca perusahaan 

yang bersangkutan guna mendapatkan berbagai indikasi yang berguna 

untuk mengukur efisiensi dan profitabilitas perusahaan yang bersangkutan. 

Return on asset (ROA) adalah ratio yang diperoleh dengan membagi laba / 

rugi bersih dengan total asset. Ratio ini digunakan untuk menggambarkan 

kemampuan manajemen perusahaan dalam memperoleh laba dan 

manajerial efisiensi secara keseluruhan. Semakin tinggi nilai ROA 

semakin efektif pula pengelolaan aktiva perusahaan. Dengan demikian 

semakin besar  rasio profitabilitas menunjukkan bahwa kinerja perusahaan 

semakin baik,  sehingga  auditor  tidak memberikan  opini  going  concern  
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pada perusahaan yang memiliki laba tinggi. Hipotesis ini didukung oleh 

Hani dkk (2003) yang menemukan bukti bahwa profitabilitas berpengaruh 

negatif terhadap pemberian opini audit going concern. Dari uraian 

tersebut, hipotesis pertama yang diajukan adalah sebagai berikut : 

 H2 :  Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit               

going concern. 

 

2.3.3 Pengaruh Likuiditas Terhadap Penerimaan Opini Audit Going 

Concern 

              Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam membayar 

kewajiban-kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva 

lancar yang dimiliki. Dalam hubungannya dengan likuiditas makin kecil 

likuiditas, perusahaan kurang likuid sehingga tidak dapat membayar para 

krediturnya maka auditor kemungkinan memberikan opini audit dengan 

going concern. Tidak jarang perusahaan yang secara konsisten mengalami 

kerugian operasi mempunyai working capital yang sangat kecil bila 

dibandingkan dengan total assets (Altman, 1968) dalam Endra (2013).  

                Sedangkan hubungan likuiditas dengan opini audit: Makin kecil 

likuiditas, perusahaan kurang likuid karena banyak kredit macet sehingga 

opini audit harus memberikan keterangan mengenai going concern, dan 

sebaliknya semakin besar likuiditas perusahaan, maka semakin mampu 
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pula perusahaan dalam membayar kewajiban-kewajiban jangka pendeknya 

dengan tepat waktu. 

                Hipotesis ini didukung oleh Hany dkk (2003) yang menemukan 

bukti bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap pemberian opini audit 

going concern. Perusahaan yang memiliki rasio likuiditas tinggi, 

menunjukkan kemampuannya dalam membayar hutang-hutang jangka 

pendeknya dengan tepat waktu, sehingga auditor tidak akan memberikan 

opini audit going concern pada perusahaan yang mampu menjalankan 

perusahaannya untuk periode selanjutnya. Dari uraian tersebut, hipotesis 

pertama yang diajukan adalah sebagai berikut : 

 H3   :   Likuiditas berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit 

going concern. 
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