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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Teori Agency 

  Teori ini menjeleskan hubungan antara agen (manajemen 

usaha) dan principal (pemilik usaha). Agen diberi wewenang oleh 

pemilik untuk melakukan operasioanal perusahaan, sehingga agen lebih 

banyak mempunyai informasi dibandingkan pemilik.  Menurut Jensen 

dan Meackling (1967) dalam Aiisiah (2012), menyatakan bahwa 

hubungan agensi merupakan suatu kontrak, dimana pihak prinsipal yang 

terdiri dari satu orang atau lebih mengadakan perjanjian dengan pihak 

agen untuk melaksanakan sejumlah jasa, mencakup pendelegasian 

sejumlah kekuasaan untuk membuat keputusan kepada pihak agen. Agen 

diberi wewenang oleh prinsipal untuk mendelegasikan pembuatan 

keputusan mengenai operasional perusahaan sehingga agen mempunyai 

banyak informasi dibandingkan dengan prinsipal. Hal ini yang 

mendorong agen cenderung melakukan manipulasi laporan keuangan, 

dikarenakan agen takut mengungkapkan  informasi yang tidak sesuai 

dengan harapan prinsipal ( Irfana dan Muid,2012). Oleh karena itu 

dibutuhkan pihak ketiga independen yang berperan sebagai mediator 

antara prinsipal dan agen. 

  Hubungan prinsipal dan agen membutuhkan pihak ketiga 

yang bersifat independen sebagai mediator. Pihak ketiga berfungsi untuk 
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memonitor perilaku manajer (agen) apakah sudah bertindak sesuai 

keinginan prinsial. Auditor adalah pihak yang yang mampu 

menjembatani antara kepentingan pihak prinsipal (shareholder) dengan 

pihak manajer (prinsipal) dalam mengelola keuangan manajer (Setiawan 

dalam Yulius 2009). Auditor melakukan fungsi monitoring pekerjaan 

manajer melalui sebuah sarana yaitu laporan tahunan. Tugas auditor 

adalah memberikan opini atas laporan keuangan tersebut, mengenai 

kewajarannya. Selain itu, auditor saat ini juga harus mempertimbangkan 

akan kelangsungan hidup perusahaan. 

2.1.2. Pengertian Audit 

  Audit merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan secara 

kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen terhadap laporan 

keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan 

pembukuan dan bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat 

memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut 

Kuswardi (2012). 

  Standar umum auditor digolongkan menjadi tiga kategori, 

yaitu (Mulyadi, 2002) : 

1. Keahlian dan Pelatihan Teknis Auditor 

Untuk standar umum pertama mengatur persyaratan auditor 

dalam menjalankan profesonalnya, auditor juga harus menjalani 

pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup dalam praktek akuntansi 

dan teknis auditing. 
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2. Independensi Auditor 

Standar umum yang kedua mengatur sikap mental 

independen  Auditor dalam menjalankan tugasnya. Independensi 

berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan 

oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. 

3. Penggunaan Kemahiran Profesional Auditor Dengan Cermat dan 

Seksama. 

Mengatur kewajiban auditor untuk menggunakan dengan 

cermat dan seksama kemahiran profesonalnya dalam audit dan 

dalam penyusunan laporan audit. Standar ini mengharapkan adanya 

pemeriksaan secara kritis pada setiap tingkat pengawasan terhadap 

pekerjaan yang dilaksanakan dan terhadap pertimbangan yang dibuat 

oleh siapa saja yang membantu proses audit. 

Tipe auditor digolongkan menjadi tiga kategori, yaitu 

(Mulyadi, 2002) : 

1. Auditor independen 

Auditor independen adalah auditor profesonal yang menyedikan 

jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas 

laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Audit tersebut 

umumnya ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai 

informasi keuangan. 
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2. Auditor pemerintah 

Auditor pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja 

diinstansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas 

pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit 

organisasi pemerintah atau pertanggungjawaban keuangan yang 

ditujukan kepada pemerintah. 

3. Auditor intern 

Auditor interen adalah audit yang bekerja dalam perusahaan 

(perusahaan negara atau swasta) yang tugas pokoknya adalah 

menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh 

manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya 

penjagaan. 

2.1.3. Opini Auditor 

Opini auditor merupakan sumber informasi bagi pihak di luar 

perusahaan sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan dan hanya 

auditor yang berkualitas yang dapat menjamin bahwa laporan 

(informasi) yang dihasilkannya reliable. Opini auditor terhadap laporan 

keuangan merupakan salah satu pertimbangan yang penting bagi 

investor dalam mengambil keputusan berinvestasi. Oleh karena itu, 

auditor sangat diperlukan dalam memberikan informasi yang baik bagi 

investor (Margaretta, dalam Oki 2009). 
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Terdapat lima tipe pendapat auditor, yaitu (Mulyadi, 2002) : 

1. Pendapat Wajar tanpa Pengecualian. 

Dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor 

menyatakan bahwa laporan keuangan mengkajikan secara wajar 

dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan 

arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip bertema umum di 

Indonesia. Laporan audit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian 

diterbitkan oleh auditor jika kondisi berikut ini terpenuhi: 

a. Semua laporan neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan 

ekuitas, dan laporan arus kas terdapat dalam laporan keuangan. 

b. Dalam pelaksanaan perikatan, seluruh standar umum dapat 

dipenuhi oleh auditor. 

c. Bukti cukup dapat dikumpulkan oleh auditor, dan auditor telah 

melaksanakan tiga standar pekerjaan lapangan. 

d. Laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi 

berterima umum di Indonesia. Hal ini juga berarti bahwa 

pengungkapan telah dilakukan memadai dalam catatan kaki atau 

bagian lain laporan keuangan. 

e. Tidak ada keadaan yang mengharuskan auditor untuk 

menambahkan paragraf penjelas atau modifikasi kata-kata dalam 

laporan audit. 
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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 yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan 

arus kas entitas sesuai dengan perinsip berterima umum di Indonesia, 

kecuali untuk dampak hal-hal yang dikecualikan. Pendapat wajar 

dengan pengecualian dinyatakan dalam keadaan: 
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a. Tidak adanya bukti komponen yang cukup atau adanya 

pembatasan terhadap lingkup audit yang mengakibatkan auditor 

menarik kesimpulan bahwa ia tidak dapat menyatakan pendapat 

wajar tanpa pengecualian dan ia menarik kesimpulan tidak 

menyatakan tidak memberikan pendapat. 

b. Auditor yakin atas auditnya, bahwa laporan keuangan berisi 

penyimpangan dari prinsip akuntansi berterima umum di 

Indonesia, yang berdampak material, dan ia berkesimpulan untuk 

tidak menyatakan pendapat tidak wajar.   

4. Pendapat tidak Wajar. 

Auditor menyatakan bahwa laporan keuangan tidak 

menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas 

entitias tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. 

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. 
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2.1.4. Going Concern 

Going conceren adalah keberlangsungan hidup sebuah 

perusahaan. Setiawan dalam Arga dan Linda (2007) menyatakan bahwa 

going concern sebagai asumsi bahwa perusahaan dapat 

mempertahankan hidupnya (going concern) secara langsung akan 

mempengaruhi laporan keuangan. Laporan keuangan yang disiapkan 

menggunakan dasar going concern kemungkinan akan berbeda secara 

substansial dengan laporan keuangan yang disiapkan pada asumsi 

bahwa perusahaan tidak going concern. Laporan keuangan yang 

disiapkan pada dasar going concern akan mengasumsikan bahwa 

perusahaan akan bertahan melebihi jangka waktu pendek. 

2.1.5. Opini Audit Going Concern 

  Opini audit going concern yaitu opini yang dikeluarkan 

auditor untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan 

kelangsungan hidupnya (SPAP, 2001). Triyana (2013) menyatakan 

bahwa opini going concern yang diterima tahun sebelumnya 

mempengaruhi keputusan auditor untuk menerbitkan kembali opini 

yang sama. Linda dalam Sudarno (2012) menyatakan bahwa kajian atas 

opini audit  going concern  dapat dilakukan dengan melihat  kondisi 

internal perusahaan, seperti kualitas audit, kondisi keuangan 

perusahaan, opini audit tahun sebelumnya, pertumbuhan perusahaan, 

dan ukuran perusahaan. Beberapa faktor yang menimbulkan 

ketidakpastian mengenai kelangsungan hidup perusahaan yaitu : 
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1. Kerugian usaha yang besar secara berulang atau kekurangan modal 

kerja. 

2. Ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya pada 

saat jatuh tempo dalam jangka pendek. 

3. Kehilangan pelanggan utama, terjadinya bencana yang tidak 

diasuransikan seperti gempa bumi, banjir atau masalah perburuhan 

yang tidak biasa. 

4. Perkara pengadilan, gugatan hukum atau masalah serupa yang sudah 

terjadi dapat membahayakan kemampuan perusahaan untuk 

beroperasi. 

Tanggung jawab auditor didalam menyatakan opini audit 

going concern adalah untuk mengevaluasi status kelangsungan hidup 

suatu perusahaan dalam setiap pekerjaan auditnya (Warnida, 2011). 

Pernyataan tersebut mengacu kepada statement on auditing standar No. 

59 (AICPA, 1998), auditor harus memutuskan apakah perusahaan klien 

akan bisa bertahan dimasa yang akan datang. Berdasar pada  pernyataan 

Interprestasi Pernyataan Standar Auditing (IPSA)  nomor 30 melalui 

Komite Standar Profesional Akuntan Publik tentang  “Laporan Auditor 

Independen tentang dampak memburuknya kondisi ekonomi Indonesia 

terhadap entitas”. IPSA ini menganggap auditor perlu 

mempertimbangkan tiga hal yaitu : 

1. Kewajiban auditor untuk memberikan saran bagi kliennya dalam 

mengungkapkan dampak kondisi ekonomi tersebut (jika ada) 
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terhadap kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan 

hidupnya. 

2. Pengungkapan peristiwa kemudian yang mungkin timbul sebagai 

akibat kondisi ekonomi tersebut. 

3. Modifikasi laporan audit bentuk baku jika memburuknya kondisi 

ekonomi tersebut berdampak terhadap kamampuan entitas untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup. 

Jika auditor menyimpulkan adanya keragu-raguan atas 

kemampuan perusahaan untuk melanjutkan usahanya, pendapat wajar 

tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas perlu dibuat, terlepas dari 

pengungkapan dalam laporan keuangan. PSA nomor 30 membolehkan, 

tetapi tidak menganjurkan pernyataan tidak memberikan pernyataan 

tidak memberikan pendapat karena adanya kesangsian atas 

kelangsungan hidup. Auditor dalam mengeluarkan opini audit suatu 

perusahaan perlu memberikan pernyataan mengenai kemampuan 

perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. 

Namun bila terjadi keraguan mengenai kelangsungan hidup perusahaan 

maka auditor perlu mengungkapkan dalam laporan opini audit  

(Warnida, 2011). 

Didalam PSA No. 30 memberikan pedoman kepada auditor 

tentang dampak kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan 

kelangsungan hidupnya terhadap opini auditor sebagai berikut: 

1. Jika auditor yakin bahwa terdapat kesangsian mengenai kemampuan 
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satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam 

waktu pantas, auditor harus : 

a. Memperoleh informasi mengenai rencana manajemen yang 

ditunjukan untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa 

tersebut. 

b. Menetapkan kemungkinan bahwa rencana tersebut secara 

efektif dilaksanakan. 

2. Jika manajemen tidak memiliki rencana yang mengurangi dampak 

kondisi dan peristiwa terhadap kemampuan satuan usaha dalam 

mempertahankan kelangsungan hidupnya auditor mempertahankan 

untuk memberikan pernyataan tidak memberikan pendapat 

(disclamer). 

3. Jika manajemen memiliki rencana tersebut, langkah selanjutnya 

adalah menyimpulkan efektifitas rencana tersebut. 

a. Jika auditor berkesimpulan rencana tidak efektif dan klien 

mengungkapkan keadaaan tersebut dalam catatan atas laporan 

keuangan, maka auditor menyatakan bahwa tidak memberikan 

pendapat. 

b. Jika auditor berkesimpulan bahwa rencana tersebut efektif dan 

klien mengungkapkan keadaan tersebut dalam catatan atas 

laporan keuangan, maka auditor menyatakan pendapat wajar 

tanpa pengecualian. 

Jika auditor berkesimpulan bahwa rencana tersebut efektif akan 
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tetapi klien tidak mengungkapkan keadaan tersebut dalam catatan 

laporan keuangan, maka auditor akan menyatakan pendapat tidak 

wajar. 

Dari pernyataan diatas, peneliti mengklasifikasi opini audit 

going concern menjadi dua kategori, yaitu : 

1. Going concern Audit Opinion (GCAO), jika seorang auditor 

menemukan kelangsungan hidup suatu perusahaan mengalami 

ketidakpastian maka seorang auditor harus mengungkapkannya 

dalam going concern audit opinion. (GCAO), berkode 1. 

2. Non Going concern Audit Opinion (NGCAO), jika auditor tidak 

menemukan kelangsungan hidup suatu perusahan mengalami 

ketidakpastian (NGCAO), berkode 0. 

2.1.6. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan besar atau luasnya suatu 

perusahaan dan merupakan suatu indikator yang dapat menunjukkan 

kondisi atau karakteristik suatu perusahaan. Ukuran perusahan dapat 

dilihat dari total aktiva yang dimiliki didalam suatu perusahaan. Didalam 

perusahaan dengan total aktiva yang besar akan menujukan tingkat 

presetasi perusahaan tersebut, dapat dikatakan perusahaan telah 

mencapai tahap kedewasaan sebab dalam tahap ini arus kas perusahaan 

sudah positif dan dianggap memiliki kelangsungan hidup yang baik 

dalam jangka waktu yang relatif panjang.Ukuran perusahaan dapat 

dibagi menjadi dua golongan yaitu perusahan besar dan perusahaan 
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kecil. Menurut Mutchler (1985) dalam Warnida (2011) menyatakan 

bahwa auditor lebih sering mengeluarkan opini audit going concern 

pada perusahaan kecil, karena auditor mempercayai bahwa perusahaan 

besar dapat menyelesaikan kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi 

dari pada perusahaan kecil. Semakin besar perusahaan maka semakin 

kecil kemungkinan perusahaan menerima opini going concern. 

Dalam penelitian ini untuk mengukur ukuran perusahaan dari 

total assets. Perhitungan ukuran perusahaan dengan rumus sebagai 

berikut (Warnida 2011) : 

Size = Ln (Total assets) 

2.1.7. Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan jumlah relatif laba yang dihasilkan 

dari sejumlah investasi atau modal yang ditanamkan dalam suatu usaha. 

Tujan dari analisis profitabilitas adalah
 
untuk mengukur tingkat efesiensi 

usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh perusahaan yang 

bersangkutan. Analisis ini juga untuk mengetahui hubungan timbal balik 

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

perusahaan yang bersangkutan guna mendapatkan berbagai indikasi 

yang berguna untuk mengukur efesiensi dan profitabilitas perusahaan 

yang bersangkutan Return On Asset (ROA) adalah rasio yang diperoleh 

dengan mebagi laba/rugi bersih dengan total asset. Rasio ini digunakan 

untuk menggambarkan kemampuan manajeman laba dan manajerial 

efesiensi secara keseluruhan. Semakin tinggi nilai ROA semakin efektif 
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pula pengolaan aktiva perusahaan dan semakin baik pula prospek 

bisnisnya (Wulandari : 2010). Variabel ini dilambangkan dengan 

lambing PROF, didalam penelitian ini profitabilitas diukur dengan 

menggunakan Return on Asset (ROA). Dengan rumus sebagai berikut : 

                 
     (    )      

            
       

2.1.8. Solvabilitas (Leverage) 

  Solvabilitas atau leverage ratio merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh 

hutang. Artinya beberapa besar utang yang ditanggung perusahaan 

dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio 

solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk 

membayar seluruh kewajiban, baik jangka pendek maupun jangka 

panjang apabila perusahaan dibubarkan. Semakin tinggi nilai rasio 

solvabilitas, maka perusahaan dikatakan tidak solvable. Kondisi 

perusahaan yang tidak solvable ini meningkatkan kemungkinan 

penerimaan opini audit going concern dari auditor karena perusahaan 

dinilai tidak menguntungkan dalam jangka panjang sehingga perlu 

direstrukturisasi. Semakin tinggi nilai solvabilitas ratio, maka 

perusahaan dikatakan mampu memenuhi kewajiban keuangannya. 

Berikut ini beberapa perhitungan yang digunakan dalam mencari 

Leverage yaitu (Kasmir, 2011): 
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a. Debt to Asset Ratio (Debt Ratio) 

Debt Ratio merupakan ratio utang yang digunakan untuk 

mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. 

Dengan kata lain, seberapa besar utang perusahaan berpengaruh 

terhadap pengelolaan aktiva. Hasil dari pengukuran, apabila rasionya 

tinggi, artinya pendapatan dengan utang semakin banyak, maka 

semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahaan 

pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi 

utang-utangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Demikian pula 

apabila rasionya rendah, semakin kecil perusahaan dibiayai dengan 

utang. Standar untuk menilai baik tidaknya rasio perusahaan, 

digunakan rasio rata-rata industri yang sejenis. 

Rumus untuk mencari debt ratio dapat digunakan sebagai berikut : 

                      
            

              
       

b. Debt to Equity Ratio 

Debit to Equity Ratio merupakan ratio yang digunakan untuk 

menilai utang dengan ekuitas. Ratio ini dicari dengan ekuitas. Ratio 

ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh hutang, 

termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna 

untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) 

dengan pemilik perusahaan. Oleh karena itu rasio ini berfungsi untuk 
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mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk 

jaminan utang. 

Berikut ini cara perhitungan sebagai berikut : 

                
              

             
 

c. Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER) 

Long Term Debt to Equity Ratio merupakan rasio antara 

utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk 

mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang 

dijadikan jaminan utang jangka panjang, dengan cara 

membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri 

yang disediakan oleh perusahaan.  

Berikut ini cara perhitungan sebagai berikut : 

                
              

             
 

d. Times Interst Earned 

Untuk mengukur rasio ini, digunakan perbandingan laba 

sebelum bunga dan pajak dibandingkan dengan biaya bunga yang 

dikeluarkan.Dengan demikian, kemampuan perusahaan untuk 

membayar bunga pinjaman tidak dipengarui oleh pajak.  

Berikut rumus untuk mencari Time Interest Earneddapat digunakan 

dengan dua cara sebagai berikut : 

a.                            
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b.                                                         

                          
 

2.1.9. Likuiditas 

Rasio likuiditas suatu gambaran dari perusahan untuk 

membayar kewajibannya yang sudah jatuh tempo pada saat ditagih. 

Secara umum tujuan rasio utama laporan keuangan digunakan adalah 

untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. 

Namun disamping itu, rasio likuiditas dapat diketahui hal-hal lain yang 

lebih spesifik yang juga masih berkaitan dengan kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajibannya. Semua itu tergantung dari jenis rasio 

rasio likuiditas yang digunakan. Dalam praktiknya, untuk mengukur 

rasio keuangan secara lengkap, dapat menggunakan jenis-jenis rasio 

likuiditas yang ada. 

Berikut jenis-jenis rasio likuiditas yang dapat digunakan 

perusahaan untuk mengukur kemampuan, yaitu (Kasmir, 2011): 

a. Rasio Lancar (Current Rasio) 

Merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera 

jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. 

Perhitungan sebagai berikut : 

             (  )  
              (  )

             (  )
       

Aktiva lancar menggambarkan alat bayar dan asumsikan 

semua aktiva lancar benar-benar bisa digunakan untuk membayar. 
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Sedangkan utang lancar menggambarkan yang harus dibayar dan 

diasumsikan semua hutang lancar benar-benar harus dibayar. 

b. Rasio cepat ( Quick Ratio) 

Merupakan rasio yang menunjukan kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar utang 

jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai 

sedia. Untuk mencari Quick ratio, diukur dari total aktiva lancar, 

kemudian dikurangi dengan nilai sediaan. Terkadang perusahaan 

juga memasukkan biaya yang dibayar dimuka jika memang ada dan 

dibandingkan dengan seluruh hutang lancar. 

Berikut rumus untuk mencari rasio cepat dapat digunakan sebagai 

berikut : 

            (  )  
              (  )                            

             (  )
 

c. Perputaran Piutang (Account Receivable Turnover) 

Perputaranpiutang ini biasanya digunakan dalam 

hubungannya dengan analisis terhadap modal kerja, karena 

memberikan ukuran kasar tentang seberapa cepat piutang perusahaan 

berputar menjadi kas.  

Perhitungan sebagai berikut : 

                   
          (      )
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d. Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) 

 Ratio perputaran persediaan mengukur berapa kali persediaan 

perusahaan telah dijual selama periode tertentu. Ratio perputaran 

persediaan dan jumlah hari ini dihitung dengan cara sebagai berikut : 

                       
                      

                     
 

                       
                       

                      
 

2.2. Kerangka Pemikiran 

 Opini audit laporan keuangan merupakan sebuah informasi penting 

yang dikeluarkan oleh auditor. Sebagaimana yang dikemukakan dengan jelas 

oleh Standar Akuntansi Keuangan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan 

Penyajian Laporan Keuangan sebagai berikut “Tujuan laporan keuangan 

adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, 

serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi 

sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi” (IAI, 2004: 

par 12). Karena laporan tersebut memberikan informasi kepada para pemakai 

laporan audit tentang apa yang telah dilakukan oleh auditor dan disimpulkan 

yang diperolehnya dan dapat mengentahui posisi laporan keuangan pada 

perusahaan pada saat itu. Oleh karena itu, auditor sangat diperlukan dalam 

memberikan informasi yang baik bagi investor (Margaretta, dalam (Oki 2009). 

Kondisi keuangan perusahaan ini tercermin dalam laporan keuangan 

perusahaan karena going concern merupakan asumsi dalam pelaporan 

keuangan. Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan 
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usaha perusahaan (going concern) dan akan melanjutkan usahanya dimasa 

depan. Karena itu, perusahaan diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan 

melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya (Standar 

Akuntansi Keuangan, 2004). Dari pernyataan tersebut laporan keuangan sangat 

diperlukan oleh pemakai dan laporan keuangan merupakan sinyal bagi para 

pengguna laporan keuangan tentang segala informasi yang dimiliki oleh 

perusahaan. 

 Ukuran perusahaan merupakan besar atau luasnya suatu perusahaan dan 

merupakan suatu indikator yang dapat menunjukkan kondisi atau karakteristik 

suatu perusahaan. Menurut Mutchler (1985) dalam Warnida (2011) 

menyatakan bahwa auditor lebih sering mengeluarkan opini audit going 

concern pada perusahaan kecil, karena auditor mempercayai bahwa perusahaan 

besar dapat menyelesaikan kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi dari 

pada perusahaan kecil. Semakin besar perusahaan maka semakin kecil 

kemungkinan perusahaan menerima opini going concern. Hasil penelitian yang 

dilakukan menurut Warnida (2011) serta Ria (2010), yang menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit 

going concern, konsisten dengan hasil penelitian menurut Arga dan Linda 

(2007), yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif 

terhadap penerimaan opini audit going concern. 

 Rasio profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba 

terkait dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri (Sartono, 1998 

dalam Noverio, 2011). Ketika perusahaan mempunyai profitabilitas 
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(diproksikan dengan ROA) yang tinggi diharapkan dapat memperoleh laba 

yang tinggi, sehingga kemungkinan kecil bagi perusahaan untuk memperoleh 

opini audit going concern. Hasil penelitian yang dilakukan menurut 

Fitrianasari (2008) dalam Wulandari (2014), menunjukan bahwa rasio 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap kemungkinan penerimaan opini audit 

dengan paragraph going concern terhadap audit oleh auditor, konsisten dengan 

penelitian Juandini (2010) serta Kristiana (2012) yang menyatakan rasio 

profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit going 

concern. 

 Solvabilitas (Leverage) merupakan indikator yang digunakan untuk 

mengetahui kemampuan perusahaan dalam melunasi jangka panjangnya. 

Semakin tinggi nilai rasio solvabilitas, maka perusahaan dikatakan tidak 

solvabel. Hasil penelitian menurut Warnida (2011) serta Mettani (2012), yang 

menyatakan bahwa solvabilitas ratio berpengaruh signifikan terhadap 

penerimaan opini audit going concern, konsisten dengan hasil penelitian 

menurut Kuswardi (2012), yang menyatakan bahwa solvabilitas ratio 

perusahaan  memiliki arah positif dan berpengaruh signifikan terhadap opini 

audit going concern dengan menggunakan rumus debt to total assets. 

 Likuiditas secara umum dapat diartikan sebagai kemampuan 

perusahaan dalam membayar hutang-hutangnya yang telah jatuh tempo. Dalam 

pengertian lebih sering digunakan likuiditas adalah sebagai kemampuan suatu 

perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan dalam jangka pendek 

atau yang harus dibayar (Munawir dalam Juandini 2010). Pengertian likuiditas 
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menurut Subramanyam dalam Arma (2013) adalah kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan kas dalam jangka pendek untuk memenuhi kewajibannya 

dan bergantung pada arus kas perusahaan serta kewajiban lancarnya. Likuiditas 

perusahaan ditunjukan oleh besar kecilnya aktiva lancar yaitu aktiva yang 

mudah untuk diubah menjadi kas yang meliputi kas, surat berharga, piutang 

dan persediaan. Dengan menggunakan laporan keuangan yang terdiri dari 

neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan modal, perusahaan dapat 

menghitung rasio likuiditas. Juandini (2010) mengatakan makin kecil quick 

ratio, perusahaan kurang likuid sehingga tidak dapat membayar krediturnya 

maka auditor kemungkinan memberi opini audit dengan going concern. 

Adapun hubungan quick ratio, perusahaan kurang likuid karena banyak kredit 

macet sehingga opini harus memberikan keterangan mengenai going concern. 

Tidak jarang perusahaan yang secara konsisten mengalami kerugian operasi 

mempunyai working capital yang sangat kecil dibandingkan dengan total asset. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kuswardi (2012), menyatakan bahwa 

rasio likuiditas tidak berpengaruh signifikan dan mempunyai pengaruh negatif 

atau arah berkebalikan dengan opini audit going concern, penelitian ini 

konsisten dengan penelitian menurut Arma (2013) serta Juandini (2010), yang 

menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap opini audit going 

concern dihitung dengan menggunakan rumus Quick Ratio. 

 Penelitian ini berusaha untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, 

profitabilitas, rasio solvabilitas dan rasio likuiditas penerimaan opini audit 

going concern. Kerangka pemikiran yang peneliti diajukan sebagai berikut : 
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Gambar2.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan  uraian  di  atas, hipotesis  alternatif  yang  akan diajukan 

peneliti adalah sebagai berikut: 

H1 : Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit 

going concern pada perusahaan tekstil dan garmen. 

H2  : Profitabilitass berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit going 

concern pada perusahaan tekstil dan garmen. 

H3  : Rasio solvabilitas berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit 

going concern pada perusahaan tekstil dan garmen. 

H4  : Rasio likuiditas berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit 

going concern pada perusahaan tekstil dan garmen. 

Tabel 2.1 

Hasil Penelitian Terdahulu Opini Audit Going Concern 

Peneliti Sampel Variabel 
Alat 

Analisis 
Hasil Penelitian 

Arga dan 

Linda 

(2007) 

310 

perusahaan 

manufaktur 

1 kondisi 

keuangan, 2 non 

keuangan, 2 rasio 

keuangan 

Regresi 

Logistik 

Audit tahun sebelumnya 

berpengaruh positif terhadap 

kecenderungan penerimaan opini 

audit going cncern 

Yulius 

(2009) 

65 

perusahaan 

manufaktur 

 

1 kondisi 

keuangan, 8 rasio 

keuangan 

Regresi 

Logistik 

Kondisi keuangan, ROA dan debt to 

total asset berpengaruh signifikan 

terhadap opini audit going concern. 

Ukuran Perusahaan (X1) 

Profitabilitas (X2) 

Leverage (X3) 

Likuiditas (X4) 

Opini Audit Going 

Concern (Y) 

H1(-) 

H2(-) 

H3(+) 
H4(-) 
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Peneliti Sampel Variabel 
Alat 

Analisis 
Hasil Penelitian 

Juandini 

(2010) 

66 

perusahaan 

manufaktur 

1 non keuangan, 

3 rasio keuangan 

Regresi 

Logistik 

Opini  audit  tahun  sebelumnya    

berpengaruh    positif dan  

signifikan, rasio likuiditas 

berpengaruh  terhadap  

    penerimaan opini going concern 

Prima 

(2011) 

96 

perusahaan 

manufaktur 

1 kondisi 

keuangan, 2 non 

keuangan, 4 rasio 

keuangan 

Regresi 

Logistik 

Opini audit going concern 

sebelumnya dan debt default 

berpengaruh signifikan terhadap 

opini audit going concern 

Rezkhy 

(2011) 

74 

perusahaan 

manufaktur 

3 rasio keuangan, 

1 non keuangan 

Regresi 

Logistik 

Kualitas auditor, profitabilitas, dan 

solvabilitas berpengaruh terhadap 

penerimaaan opini audit going 

concern 

Warnida 

(2011) 

154 

perusahaan 

manufaktur 

4 rasio keuangan 
Regresi 

Berganda 

Likuiditas dan ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap penerimaan 

opini going cncern 

Kristiana 

(2012) 

128 

perusahaan 

manufaktur 

4 rasio keuangan 
Regresi 

Logistik 

Profitabilitas, likuiditas, 

pertumbuhan perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap 

penerimaaan opini audit going 

concern 

Kuswardi 

(2012) 

16 

perusahaan 

wholesale 

& retail 

trade 

4 rasio keuangan 
Regresi 

Logistik 

rasio solvabilitas perusahaan 

memiliki arah positif dan 

berpengaruh signifikan  

    terhadap pemberian opini audit 

going  concern 

Mettani 

(2012) 

28 

perusahaan 

consumer 

goods 

3 rasio keuangan, 

2 non keuangan 

Regresi 

Logistik 

Opini audit tahun sebelumnya dan 

solvabilitas berpengaruh signifikan 

terhadap penerimaan opini audit 

going concern 

Susanto 

(2012) 

65 

perusahaan 

manufaktur 

7 rasio keuangan, 

1 non keuangan 

Regresi 

Logistik 

Kondisi keuangan, ROA, debt to 

total assets berpengaruh signifikan 

terhadap opini audit going concern 

Sudarno 

(2012) 

25 

perusahaan 

manufaktur 

6 rasio keuangan, 

6 non keuangan 

Regresi 

Logistik 

Rasio profitabilitas, rasio nilai 

pasar, opini audit tahun lalu, auditor 

client tenure dan opinion shopping 
memiliki pengaruh signifikan 

terhadap penerimaan opini audit 

going concern 

 

Werastuti 

(2013) 

144 

perusahaan  

1 kondisi 

keuangan, 

4 non keuangan 

Ordinal 

Logistic 

Regression 

Auditor client tenure, ukuran klien, 

reputasi auditor dan kondisi 

keuangan tidak berhubungan 

dengan opini audit going concern, 

sedangkan debt default 

berhubungan  dengan opini audit 

going concern. 

Wulandari 

(2014) 

22 

perusahaan 

manufaktur 

4 rasio keuangan 

1 non keuangan 

Regresi 

Logistik 

Rasio likuiditas dan opini audit 

tahun sebelumnya berpengaruh 

signifikan terhadap opini audit 

going concern 
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