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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori ini menjelaskan hubungan antara agen (manajemen usaha) dan 

principal (pemilik usaha). Agen diberi kewenangan oleh pemilik untuk 

melakukan operasional perusahaan, sehingga agen lebih banyak 

mempunyai informasi dibandingkan pemilik. Hubungan agensi merupakan 

suatu kontrak, dimana pihak prinsipal yang terdiri dari satu orang atau 

lebih mengadakan perjanjian dengan pihak agen untuk melaksanakan 

sejumlah jasa, mencangkup pendelegasian sejumlah kekuasaan untuk 

membuat keputusan kepada pihak agen. (Jensen dan Meackling, 1967 

dalam Aiisiah 2012). Agen diberi wewenang oleh prinsipal untuk 

mendelegasikan pembuatan keputusan mengenai operasional perusahaan 

sehingga agen mempunyai banyak informasi dibandingkan dengan 

prinsipal.  Dibutuhkan pihak ketiga yang independen sebagai mediator 

pada hubungan antara principal dan agen. Pihak ketiga ini berfungsi untuk 

memonitor perilaku manager apakah sudah bertindak sesuai keinginan 

principal.  

Auditor adalah pihak yang mampu menjebatani kepentingan pihak 

principal (shareholders) dengan pihak manajer (principal) dalam 

mengelola keuangan perusahaan (Setiawan 2006, dalam Aiisiah 2012). 

Tugas auditor adalah memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan 
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perusahaan dan mempertimbangkan kelangsungan hidup suatu perusahaan 

( Januarti, 2011). 

2.1.2 Opini Audit 

Opini audit merupakan pernyataan pendapat yang diberikan oleh 

auditor dalam menilai kewajaran penyajian laporan keuangan klien yang 

diauditnya. Pengukuran variabel opini audit ini menggunakan variabel 

dummy. Sudarno dan mutataqin, (2012) menyatakan bahwa opini audit 

merupakan pernyataan yang diberikan oleh auditor melalui beberapa tahap 

sehingga memberikan kesimpulan atas opininya melalui pelaporan 

keuangan yang telah diaudit.Lima macam opini yang dikeluarkan auditor 

(Mulyadi, 2011): 

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion report) 

Dalam pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor menyatakan 

bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal 

yang material sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum di 

Indonesia. Laporan audit yang berisi pendapat wajar tanpa 

pengecualian adalah laporan audit yang paling dibutuhkan semua 

pihak, baik oleh klien, pemakai informasi keuangan, maupun oleh 

auditor. Laporan keuangan dianggap menyajikan secara wajar posisi 

keuangan dan hasil usaha suatu organisasi, sesuai dengan Standar 

Akuntansi Keuangan, jika memenuhi kondisi berikut : 

a) Standar Akuntansi Keuangan digunakan sebagai pedoman untuk 

menyusun laporan keuangan. 
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b) Perubahan Standar Akuntansi Keuangan dari periode ke periode 

telah cukup dijelaskan. 

c) Informasi dalam catatannya yang mendukungnya telah di 

gambarkan dan dijelaskan dengan cukup dalam laporan keuangan 

sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. 

2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan Bahasa penjelasan 

(unqualilified opinion report with explanatory language) 

Saat keadaan tertentu, auditor mnambahkan suatu paragraf 

penjelas (atau bahasa penjelas yang lain) dalam laporan audit, 

meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas 

laporan keuangan yang diaudit. Paragraf penjelas dicantumkan setelah 

paragraf pendapat. Keadaan yang menjadi penyebab utama 

ditambahkannya suatu paragraf penjelas/ modifikasi kata-kata dalam 

laporan audit buku adalah: 

a) Ketidak konsistenan Prinsip Akuntansi Berterima Umum. 

b) Auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi 

yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 

c) Penekanan atas suatu hal.  

3. Pendapat wajar dengan pengecualian(qualified opinionreport) 

a) Lingkup audit yang dibatasi oleh klien. 

b) Auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting/tidak 

dapat memperoleh informasi penting yang berbeda diluar 

kekuasaan klien maupun auditor. 
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c) Laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan Standar Akuntansi 

Keuangan. 

d) Standar Akuntansi Keuangan yang digunakan dalam penyusunan 

laporan keuangan tidak diterapkan secara konsisten. 

4. Pendapat tidak wajar (adverse opinion report) 

Pendapat tidak wajar diberikan oleh auditor apabila laporan 

keuangan auditee tidak menyajikan secara wajar leporan keuangan 

sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum. 

5. Tidak menyatakan pendapat (disclaimer of opinion report) 

Apabila auditor tidak memberikan pendapat atas laporan 

keuangan auditan, maka laporan audit ini disebut laporan tanpa 

pendapat (adverse opinion).  Kondisi yang menyebabkan audit tidak 

memberikan pendapat adalah : 

a) Pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkup audit. 

b) Auditor tidak independen dalam hubungannya dengan kliennya.  

Perbedaan antara pernyataan tidak memberikan pendapat 

dengan pendapat tidak wajar yaitu, pendapat tidak wajar ini diberikan 

dalam keadaan auditor mengetahui adanya ketidak wajaran laporan 

keuangan klien, sedangkan auditor menyatakan tidak memberikan 

pendapat karena ia tidak cukup memperoleh bukti mengenai 

kewajaran laporan keuangan auditan atau karena tidak independen 

dalam hubungannya dengan klien. 
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2.1.3 Going Concern 

Going concern adalah kelansungan hidup suatu entitas. Dengan 

adanyagoing concern maka suatu  entitas dianggap akan mampu 

mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka panjang atau tidak akan  

dilikuidasi dalam jangka pendek. Suatu entitas dianggap going concern 

apabila perusahaan dapat melanjutkan operasinya dan memenuhi 

kewajibannya. (Irfana, 2012) 

2.1.4 Opini Audit Going Concern 

Opini audit going concern merupakan opiniyang dikeluarkan auditor 

dengan menambahkan paragraf penjelas mengenai pertimbangan auditor 

bahwa terdapat ketidakmampuan atau ketidakpastian signifikan atas 

kelangsungan hidup perusahaan dalam menjalankan operasinya pada masa 

mendatang (Muttaqin, 2012) 

2.1.5 Kualitas Audit 

Kualitas audit adalah probabilitas dimana seorang auditor menemukan 

dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam system akuntansi 

kliennya (Setyarno, 2006 dalam Kartika 2012). Alim et. al,  dalam Kartika 

(2012) melakukan penelitian tentang empat hal yang dianggap mempunyai 

hubungan dengan kualitas audit yaitu (1) lama waktu auditor telah 

melakukan pemeriksaan terhadap suatu perusahaan (tenure),semakin lama 

seorang auditor telah melakukan audit pada klien yang sama maka kualitas 

yang dihasilkan akan semakin rendah,  (2) jumlah klien, semakin banyak 

jumlah klien maka kualitas audit akan semakin baik karena auditor dengan 
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jumlah klien yang banyak akan berusaha menjaga reputasinya, (3) 

kesehatan keuangan klien, semakin sehat kondisi keuangan klien maka aka 

ada kecenderungan klien tersebut untuk me-nekan auditor agar tidak 

mengikuti standar, dan  (4) review oleh pihak ketiga, kualitas audit akan 

meningkat jika auditor tersebut mengetahui bahwa hasil pekerjaannya akan 

direview oleh pihak ketiga. 

2.1.6 Pertumbuhan Perusahaan 

Pertumbuhan perusahaan merupakan kemampuan perusahaan untuk 

meningkatkan aset perusahaan. Pertumbuhan perusahaan yang cepat maka 

semakin besar kebutuhan dana untuk ekspansi. Semakin besar kebutuhan 

untuk pembiayaan mendatang maka semakin besar keinginan perusahaan 

untuk menahan laba. Jadi perusahaan yang sedang tumbuh sebaiknya tidak 

membagikan laba sebagai deviden tetapi lebih baik digunakan untuk 

ekspansi. Potensi pertumbuhan ini dapat diukur dari besarnya biaya 

penelitian dan pengembangan. Semakin besar R&D cost-nya maka berarti 

ada prospek perusahaan untuk tumbuh (Sartono, 2001 dalam Arma 2013). 

2.1.7 Likuiditas  

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya. Pengertian lain adalah kemampuan seseorang atau 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus 

dibayar dengan harta lancarnya, untuk mengukur ini biasanya digunakan 

angka rasio sebagai berikut : 
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a. Modal Kerja 

Modal kerja merupakan selisih antara total aktiva dan utang 

lancar. Jumlah modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan ini menjadi 

penelitian kreditor jangka pendek, karena angka ini menunjukan 

jumlah aktiva yang dibelanjai dari sumber dana jangka panjang, yang 

tidak memerlukan pembayaran kembali dalam jangka pendek. Makin 

besar angka modal kerja, makin besar pula tingkat proteksi kreditor 

jangka pendek, dan makin besar kepastian bahwa utang jangka pendek 

akan dilunasi tepat waktu (Prastowo Dwi, Juliaty Rifka : 2002). 

b. Current Ratio 

Current Ratio adalah elemen-elemen yang digunakan dalam 

perhitungan modal kerja dapat dinyatakan dalam rasio, yang 

membandingkan antara total aktiva lancar dan hutang lancar 

(Prastowo Dwi, Juliaty Rifka :2002). 

Aktiva lancar menggambarkan alat bayar dan asumsikan semua 

aktiva lancar benar-benar bias digunakan untuk membayar. Sedangkan 

utang lancar menggambarkan yang harus dibayar  dan diasumsikan 

semua hutang lancar benar-benar harus dibayar (Prastowo Dwi, 

Juliaty Rifka : 2002). 

c. Acid-Test Ratio 

Pada rasio ini, pos persediaan dan persekot biaya dikeluarkan 

dari total aktiva lancar, dan hanya menyisakan pos-pos aktiva yang 
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likuid saja yang akan dibagi dengan utang lancar (Prastowo Dwi, 

Juliaty Rifka : 2002). 

Quick Ratio dirancang untuk mengukur seberapa baik 

perusahaan dapat memenuhi kewajibannya, tanpa harus melikuiditasi 

atau terlalu bergantung pada persediaannya (Prastowo Dwi, Juliaty 

Rifka : 2002). 

d. Perputaran Piutang (Account Receivable Turnover) 

Rasio perputaran piutang ini biasanya digunakan dalam 

hubungannya dengan analisis terhadap modal kerja, karena 

memberikan ukuran kasar tentang seberapa cepat piutang perusahaan 

berputar menjadi kas (Prastowo Dwi, Juliaty Rifka : 2002). 

2.1.8 Solvabilitas  

Solvabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

seluruh kewajiban seandainya perusahaan jika dilikuidasi (Warnida, 2011). 

Rasio solvabilitas diukur menggunakan Debt to Equity Ratio yang 

merupakan total hutang dan total ekuitas (Warnida, 2011). 

a. Debt to Equity Ratio 

Dalam rangka mengukur, fokus perhatian kreditor jangka panjang 

terutama ditunjukan pada prospek laba dan perkiraan arus kas. 

Meskipun demikian, mereka tidak dapat mengabaikan pentingnya tetap 

mempertahankan keseimbangan antara proporsi aktiva yang didanai 

oleh kreditor dan yang didanai oleh pemilik perusahaan.Keseimbangan 
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proporsi antara aktiva yang didanai oleh kreditor dan yang didanai oleh 

pemilik perusahaan diukur dengan ratio debt to equity.  

Dengan demikian, debt to equity ini juga dapat 

memberikangambaran mengenai struktur modal yang dimiliki oleh 

perusahaan, sehingga dapat dilihat tingkat resiko tertagihnya suatu 

utang.  

b. Time Interest Earned 

Time Interest Earned adalah untuk mengukur kemampuan operasi 

perusahaan dalam memberikan proteksi kepada kreditor jangka 

panjang, khususnya dalam membayar bunga, digunakan time interest 

earned. 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini berusaha untuk menguji pengaruh kualitas audit, 

pertumbuhan perusahaan, likuditas dan solvabilitas terhadap 

kecenderungan penerimaan opini audit going concern. 

Kerangka pemikiran yang diajukan adalah sebagai berikut : 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

     

 (+) 

(-)    

(-) 

(+) 

Kualitas Audit 

Pertumbuhan Perusahaan 

Likuiditas 

Solvabilitas 

Penerimaan Opini 
AuditGoing Concern 
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2.3 Perumusan Hipotesis 

2.3.1 Pengaruh Kualitas Audit terhadap opini audit going concern 

Kualitas audit yang baik akan menghasilkaninformasi yang sangat 

berguna bagi para pemakai laporan keuangan dalam hal pengambilan 

keputusan. Oleh karena itu auditor bertanggung jawab untuk menyediakan 

jasa audit yang berkualitas. Auditor yang mempunyai kualitas audit yang 

baik lebih cenderung akan mengeluarkan opini audit going concern 

apabila klien mengalami masalah going concern (Kartika, 2012). 

 Penelitian Mutchler et. al, (1997) dalam Ramadhany (2004), 

menemukan bukti bahwa auditor big 6 lebih cenderung menerbitkan opini 

audit going concern pada perusahaan yang mengalami financial distress 

dibandingkan auditor non big 6. Auditor skala besar dapat menyediakan 

kualitas audit yang lebih baik dibandingkan auditor skala kecil, termasuk 

dalam mengungkapkan masalah going concern. Semakin besar skala 

auditor maka akan semakin besar kemungkinan auditor untuk menerbitkan 

opini audit going concern.Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat 

disusun hipotesis sebagai berikut : 

H1 : Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap opini audit going 

concern. 
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2.3.2 Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan terhadap opini audit going 

concern 

Pertumbuhan perusahaan mengindikasikan kemampuan perusahaan 

dalam mempertahankan kelangsungan usahanya (Rudiawan, 2009 dalam 

Kristiana, 2012). Penelitian ini menggunakan rasio pertumbuhan penjualan 

sebagai proxy dari  pertumbuhan perusahaan. Rasio pertumbuhan 

penjualan dipakai untuk mengukur seberapa baik perusahaan 

mempertahankan posisi ekonominya, baik dalam industrinya maupun 

dalam kegiatan ekonomi secara keseluruhan (Setyarno et. al, 2006 dalam 

Kristiana 2012). 

Rasio pertumbuhan penjualan yang positif mengindikasikan bahwa 

perusahaan dapat going concern. Penjualan yang terus meningkat akan 

memberikan peluang untuk memperoleh peningkatan laba. Semakin tinggi 

rasio pertumbuhan penjualan maka semakin kecil kemungkinan auditor 

untuk menerbitkan opini audit going concern. Sebaliknya, perusahaan 

dengan pertumbuhan penjualan yang negatif mengindikasikan akan 

mengalami kebangkrutan  sehingga tidak dapat melanjutkan kegiatan 

operasinya sehingga kemungkinan mendapatkan opini audit going 

concern.Menurut Kristiana (2012), mengatakan bahwa pertumbuhan 

perusahaan berpengaruh negatif terhadap opini audit going 

concern.Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disusun hipotesis 

sebagai berikut : 
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H2 : Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh negatif terhadap opini audit 

going concern. 

 

2.3.3 Pengaruh Rasio Likuiditas terhadap opini audit going concern 

Likuiditas menggambarkan kemampuanperusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimilikinya 

(Warnida, 2011). Dalam penelitian ini, rasio likuiditas yang digunakan 

adalah Quick Ratio karena persediaan kemungkinan dapat mengalami 

kerusakan, usang, atau hilang sehingga tidak dapat digunakan untuk 

melunasi hutang kepada kreditor. Makin kecil  Quick Ratio maka 

perusahaan di anggap kurang likuid sehingga tidak dapat melunasi 

kewajiban lancarnya. Kerena itu, auditor kemungkinan cenderung 

memberikan opini audit going concern. Hal ini dapat dijelaskan bahwa 

makin kecil likuiditas, perusahaan kurang likuid karena banyak kredit 

macet sehingga opini audit harus memberikan keterangan mengenai going 

concern. Sebaliknya semakin besar likuiditas, perusahaan semakin mampu 

melunasi kewajiban jangka pendeknya (Warnida, 2011).Menurut Warnida 

(2011), mengatakan bahwa rasio likuditas berpengaruh negatif terhadap 

penerimaan opini audit going concern. Berdasarkan penjelasan tersebut, 

maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut : 

H3 : Rasio likuiditas berpengaruh negatif terhadap opini audit going 

concern. 
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2.3.4 Pengaruh Rasio Solvabilitas terhadap opini audit going concern 

Rasio Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

seluruh kewajibannya seandainya dilikuidasi (Warnida, 2011). Semakin 

tinggi nilai solvabilitas ratio, maka perusahaan dikatakan mampu 

memenuhi kewajiban keuangannya meskipun perusahaan tersebut sedang 

mengalami laba negatif. Karena itu, semakin besar kemungkinan auditor 

untuk memberikan opini going concern. 

Menurut Warnida (2011), mengatakan bahwa rasio solvabilitas 

berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan opini audit going 

concern.Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disusun hipotesis 

sebagai berikut: 

H4 : Rasio solvabilitas berpengaruh positif terhadap opini audit going 

concern. 
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