
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Landasan Teori 

2.1.1  Teori Agensi 

Jensen dan Meckling (1976) dalam Susanto (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 dengan pemilik. Ketimpangan informasi ini bisa disebut 

dengan asymetri information. Baik pemilik maupun agen diasumsikan 

mempunyai rasionalisasi ekonomi 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) memberikaan jasa untuk menilai laporan keuangan yang dibuat 

oleh agen. 

Masalah timbul ketika banyak terjadi kegagalan audit menyangkut 

opini audit going concern. Beberapa penyebabnya antara lain, masalah self 

fulfilling prophecy yang mengakibatkan auditor enggan mengungkapkan 

status going concern dalam laporan audit. Hal ini terkait dengan 

kekhawatiran auditor tentang akibat opini audit going concern yang justru 
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dapat mempercepat kegagalan perusahaan yang bermasalah. Namun dilain 

pihak opini going concern yang diungkapkan dengan segera dapat 

mempercepat upaya penyelamatan perusahaan yang bermasalah. Masalah 

kedua menyebabkan kegagalan audit adalah tidak terdapatnya prosedur 

penetapan status going concern yang terstruktur (Warnida, 2011). Dengan 

demikian, hampir tidak ada panduan yang jelas atau hasil penelitian yang 

tersedia untuk dijadikan acuan dalam menentukan opini going concern. 

Maka dari itu pemberian status going concern bukanlah suatu tugas yang 

mudah bagi auditor. 

2.1.2  Teori sinyal 

Teori sinyal memberikan indikasi bahwa perusahaan akan memilih 

auditor berkualitas tinggi untuk menunjukkan kinerja superior mereka 

(Komalasari, 2004). Menurut Scott (2001) dalam Komalasari (2004) 

menyatakan manajer yang rasional tidak akan memilih auditor berkualitas 

tinggi dan membayar fee yang tinggi apabilia karakteristik perusahaan tidak 

bagus. Argumen ini didasarkan dengan anggapan bahwa auditor berkualitas 

tinggi akan mampu mendeteksi karakteristik perusahaan yang tidak bagus 

dan menyampaikannya kepada publik. 

2.1.3  Opini Audit 

Laporan auditor merupakan suatu sarana bagi auditor untuk  

menyatakan pendapatnya, untuk menyatakan tidak memberikan pendapat, 

sebagai pihak yang independen, auditor tidak dibenarkan untuk memihak 

siapapun dan tidak mudah dipengaruhi (IAI, 2001). 
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Opini audit diberikan oleh auditor melalui beberapa tahap sehingga 

auditor dapat memberikan kesimpulan atas opini yang harus diberikan atas 

laporan keuangan yang diauditnya (Yunida, 2013). Auditor independen 

harus menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama 

dalam menentukan prosedur audit yang diperlukan untuk memperoleh bukti 

audit kompeten yang cukup sebagai basis yang memadai dalam 

merumuskan pendapatnya. Pernyataan pendapat atas laporan keuangan 

perusahaan diungkapkan dalam laporan audit yang mencakup paragraf, 

kalimat, frasa dan kata yang digunakan oleh auditor untuk 

mengkomunikasikan hasil audit kepada pemakai laporan auditnya. Laporan 

audit terdiri dari 3 paragraf antara lain : paragraf pengantar (introductory 

paragraph), paragraf lingkup (scope paragraph), dan paragraf pendapat 

(opinion paragraph) (Mulyadi, 2002). 

Opini audit terdapat pada paragraf pendapat yang merupakan 

informasi utama dari laporan audit. Menurut IAI (2001) opini audit terdiri 

dari 5, yaitu : 

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) 

Dalam pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor 

menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar 

dalam semua hal yang material sesuai dengan Prinsip Akuntansi 

Berterima Umum (PABU) di Indonesia. 

2. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelas 

(Unqualified Opinion with Explanatory Language) 
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Saat keadaan tertentu, auditor menambahkan suatu 

paragraf penjelas dalam laporan audit. Keadaan yang menjadi 

penyebab utama ditambahkannya suatu paragraf meliputi : 

a. Pendapat auditor sebagian didasarkan atas laporan 

auditor independen lain. 

b. Untuk mencegah agar laporan keuangan tidak 

menyesatkan karena keadaan-keadaan yang luar biasa, 

laporan keuangan disajikan menyimpang dari suatu 

prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh IAI. 

c. Jika terdapat kondisi dan peristiwa yang semula 

menyebabkan auditor yakin tentang adanya kesangsian 

mengenai kelangsungan hidup entitas, namun setelah 

mempertimbangkan rencana manajemen, auditor 

berkesimpulan bahwa rencana manajemen tersebut dapat 

secara selektif dilaksanakan dan pengungkapan 

mengenai hal itu telah memadai. 

d. Diantara periode akuntansi terdapat suatu perubahan 

material dalam penggunaan prinsip akuntansi atau 

metode dalam penerapannya. 

e. Keadaan tertentu yang berhubungan dengan laporan 

auditor atas laporan keuangan komparatif. 

f. Data keuangan kuartalan tertentu yang diharuskan oleh 

BAPEPAM namun tidak disajikan atau di-review. 
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g. Informasi tambahan yang diharuskan oleh IAI Dewan 

Standar Akuntansi Keuangan telah dihilangkan, yang 

penyajiannya menyimpang jauh dari panduan yang 

dikeluarkan oleh dewan tesebut, dan auditor tidak dapat 

melengkapi prosedur audit yang berkaitan dengan 

informasi tersebut, atau auditor tidak dapat 

menghilangkan keragu-raguan yang besar apakah 

informasi tambahan tersebut sesuai dengan panduan 

yang dikeluarkan oleh dewan tersebut. 

h. Informasi lain dalam suatu dokumen yang berisi laporan 

keuangan auditan secara material tidak konsisten dengan 

informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. 

3. Pendapat Wajar dengan Pengecualian ( Qualified Opinion) 

Pendapat wajar dengan pengecualian diberikan apabila 

auditee menyajikan secara wajar laporan keuangan, dalam 

semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi 

berterima umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal 

yang dikecualikan. Pendapat wajar dengan pengecualian 

dinyatakan dalam keadaan : 

a. Tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya 

pembatasan terhadap lingkup audit. 

b. Auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi 

penyimpangan dari prinsip akuntansi berterima umum di 
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Indonesia, yang berdampak material, dan ia 

berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat tidak 

wajar. 

4. Pendapat Tidak Wajar (Adverse Opinion) 

Pendapat tidak wajar diberikan oleh auditor apabila 

laporan keuangan auditee tidak menyajikan secara wajar laporan 

keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di 

Indonesia. 

5. Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer of Opinion) 

Pernyataan tidak memberikan pendapat jika auditor tidak 

dapat melaksanakan audit yang berlingkup memadai untuk 

memungkinkan memberikan pendapat atas laporan keuangan. 

Pendapat ini juga diberikan apabila ia dalam kondisi tidak 

independen dalam hubungannya dengan klien. 

Dalam melakukan proses audit, auditor dituntut tidak hanya melihat 

sebatas pada hal-hal yang ditampakan dalam laporan keuangan saja, 

melainkan mewaspadai pada hal-hal potensial yang dapat mengganggu 

kelangsungan hidup suatu entitas, sehingga auditor harus bertanggungjawab 

atas kelangsungan hidup suatu entitas meskipun dalam batas waktu tertentu. 

Suatu entitas dianggap going concern apabila perusahaan dapat melanjutkan 

usahanya dan memenuhi kewajibannya dengan menjual asset dalam jumlah 

yang besar, perbaikan operasi yang dipaksakan dari luar, menstrukturi 

hutang, atau dengan kegiatan serupa lain. 
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 Evaluasi tehadap kelangsungan usaha perusahaan meliputi (SA seksi 341): 

1. Auditor mempertimbangkan apakah seluruh hasil prosedur yang 

dilaksanakan menunjukan adanya kesangsian besar mengenai 

kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya 

dalam waktu pantas (tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan 

keuangan yang sedang diaudit). 

2. Jika auditor yakin bahwa terdapat kesangsian besar mengenai 

kemampuan entitas dalm mempertahankan kelangsungan hidupnya 

dalam jangka waktu pantas, auditor harus : 

a. Memperoleh informasi mengenai rencana manajemen yang 

ditunjukan untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa 

tersebut. 

b. Menentukan apakah kemungkinan bahwa rencana tersebut 

dapat secara efektif dilaksanakan. 

c. 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. 

2.1.4  Going Concern 

Going concern adalah kelangsungan hidup suatu entitas. Dengan 

adanya going concern maka suatu entitas dianggap akan mampu 

mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka panjang, tidak akan 
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dilikuidasi dalam jangka waktu pendek. Laporan audit dengan modifikasi 

mengenai going concern merupakan suatu indikasi bahwa dalam penilaian 

auditor terdapat risiko 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 masa dating (Yunida dan Wardhana, 2013). 

Going concern (kelangsungan hidup) adalah keberlangsungan hidup 

suatu badan usaha dan merupakan asumsi dalam pelaporan keuangan suatu 

entitas. Asumsi going concern berarti badan usaha dianggap mampu 

mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu panjang dan tidak 

akan dilikuidasi dalam jangka waktu pendek. (Warnida, 2011). 

Kelangsungan hidup entitas dipakai sebagai asumsi dalam pelaporan 

keuangan sepanjang tidak terbukti adanya informasi menunjukan hal yang 

berlawanan. Biasanya, informasi yang secara signifikan berlawanan dengan 

asumsi kelangsungan hidup entitas adalah berhubungan dengan 

ketidakmampuan entitas dalam memenuhi kewajibannya pada saat jatuh 

tempo tanpa melakukan penjualan sebagian besar aktiva kepada pihak luar 

melalui bisnis biasa, retruksturisasi utang, perbaikan operasi yang 

dipaksakan dari luar, dan kegiatan serupa lain (IAI, 2001). Kelangsungan 

hidup suatu entitas selalu dihubungkan dengan kemampuan manajemen 

untuk membawa entitas tersebut untuk bertahan selama mungkin. 

2.1.5  Opini Audit Going Concern 
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Going concern adalah kelangsungan hidup suatu badan usaha. 

Going concern juga digunakan sebagai asumsi dalam pelaporan keuangan 

sepanjang tidak terbukti adanya informasi yang menunjukan hal berlawanan 

(contrary information). Biasanya informasi yang signifikan dianggap 

berlawanan dengan asumsi kelangsungan hidup satuan usaha adalah 

berhubungan dengan tidak kemampuan satuan usaha dalam memenuhi 

kewajiban pada saat jatuh tempo tanpa melakukan penjualan sebagian besar 

aktiva kepada pihak luar melalui bisnis biasa, restrukturisasi utang, 

perbaikan operasi yang dipaksakan dari luar dan kegiatan serupa lain. (PSA 

No. 30). 

Opini audit going concern merupakan opini audit yang dikeluarkan 

oleh auditor untuk mengevaluasi apakah ada kesangsian tentang 

kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya (IAI, 

2001). Auditor menetapkan penerimaan opini audit going concern apabila 

dalam proses audit ditemukan kondisi dan peristiwa yang mengarah pada 

kesangsian terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Laporan audit dengan 

memodifikasi mengenai going concern merupakan suatu indikasi bahwa 

dalam penilaian auditor terdapat risiko 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 dimasa yang akan datang.  

ANALISIS PENGARUH OPINI ...,ANGGA YULIANTO NUGROHO,AKUNTANSI,UMP 2016



Opini audit memodifikasi mengenai going concern merupakan opini 

audit yang dalam pertimbangan auditor terdapat ketidakmampuan atau 

ketidakpastian signifikan atas kelangsungan hidup perusahaan dalam 

menjalankan operasinya pada kurun waktu yang pantas, tidak lebih dari satu 

tahun sejak tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit (IAI, 2001). 

Bila kesangsian terhadap kelangsungan hidup usaha benar-benar 

ada, maka auditor harus mempertimbangkan untuk mengeluarkan opini 

audit going concern. Menurut SPAP opini audit yang termasuk dalam opini 

going concern adalah pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa 

penjelas, pendapat wajar dengan pengecualian, pendapat tidak wajar, dan 

tidak memberikan pendapat. Panduan bagi auditor dalam menerbitkan opini 

going concern dijelaskan sebagai berikut (IAI, 2001) : 

1. Jika auditor yakin terdapat keraguan mengenai kemampuan satuan 

usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka 

waktu yang pantas, maka auditor harus memperoleh informasi 

mengenai rencana manajemen yang ditunjukan untuk mengurangi 

dampak kondisi dan peristiwa tersebut dan menetapkan 

kemungkinan bahwa rencana tersebut secara efektif dilaksanakan. 

2. Jika manajemen tidak memiliki rencana untuk mengurangi dampak 

kondisi dan peristiwa terhadap kemampuan suatu usaha dalam 

mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka auditor 

mempertahankan untuk memberikan pernyataan tidak memberikan 

pendapat (disclaimer opinion). 
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3. Jika manajemen memiliki rencana untuk mengurangi dampak 

kondisi dan peristiwa diatas maka auditor menyimpulkan 

(berdasarkan pertimbangannya) atas efektifitas rencana tersebut : 

a. Jika auditor berkesimpulan bahwa rencana tersebut tidak 

efektif, maka auditor menyatakan tidak memberikan 

pendapat (disclaimer opinion). 

b. Jika auditor berkesimpulan rencana tersebut efektif dank lien 

mengungkapkan dalam catatan laporan keuangan, auditor 

menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified 

opinion with emphasis of matter paragraph). 

c. Jika auditor berkesimpulan rencana tersebut efektif akan 

tetapi klien tidak mengungkapkan dalam catatan laporan 

keuangan, auditor memberikan pendapat tidak wajar 

(qualified/adverse opinion). 

2.1.6  Opini Audit Tahun Sebelumnya 

Opini audit tahun sebelumnya adalah opini yang diterima auditee 

pada tahun sebelumnya atau satu tahun sebelum tahun penelitian. Opini 

audit tahun sebelumnya dikelompokan menjadi dua, yaitu auditee dengan 

going concern audit opinion (GCAO) dan non going concern audit opinion 

(NGCAO). Beberapa penelitian menemukan bahwa auditor lebih sering 

mengeluarkan opini audit going concern jika tahun sebelumnya adalah opini 

audit going concern. Perusahaan yang menerima opini audit going concern 

pada tahun sebelumnya akan dianggap memiliki masalah kelangsungan 
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hidupnya, sehingga semakin besar kemungkinan bagi auditor untuk 

mengeluarkan opini audit going concern pada tahun berjalan. Solikhah 

(2010) berpendapat bahwa opini audit going concern tahun sebelumnya ini 

akan menjadi faktor pertimbangan penting auditor untuk mengeluarkan 

kembali opini audit going concern pada tahun berikutnya. Apabila auditor 

menerbitkan opini audit going concern tahun sebelumnya maka akan 

semakin besar kemungkinan perusahaan akan menerima kembali opini audit 

going concern pada tahun berjalan. 

Pemberian opini going concern oleh auditor juga tidak lepas dari 

opini audit yang diberikan tahun sebelumnya, karena kegiatan usaha pada 

suatu perusahaan untuk tahun tertentu tidak lepas dari keadaan yang terjadi 

pada tahun sebelumnya. Opini auditor merupakan sumber informasi bagi 

pihak diluar perusahaan sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan 

(Yunida, 2013). 

2.1.7  Kualitas Auditor 

Kualitas audit dapat diartikan sebagai bagus tidaknya suatu 

pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor. Berdasarkan Standar 

Profesional Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor 

dikatakan berkualitas, jika memenuhi ketentuan atau standar pengauditan. 

Standar pengauditan mencakup mutu professional, auditor independen, 

pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan 

laporan audit. 
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Auditee quality oleh Kane dan Velury (2005) dalam Yunida (2013), 

didefinisikan sebagai tingkat kemampuan kantor akuntan publik dalam 

memahami bisnis klien. Banyak faktor yamg memainkan peran tingkat 

kemampuan tersebut seperti nilai akuntansi yang dapat menggambarkan 

keadaan ekonomi perusahaan, termasuk fleksibiltas penggunaan dari 

generally accepted accounting principles (GAAP) sebagai suatu aturan 

standar, kemampuan bersaing secara kompetitif yang digambarkan pada 

laporan keuangan dan hubungannya dengan risiko bisnis, dan lain 

sebagainya. 

Audit sendiri dalam arti luas didefinisikan sebagai suatu proses 

sistimatis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif 

mengenai asersi-asersi tentang kegiatan dan kejadian ekonomi untuk 

menetapkan tingkat kesesuaian asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang 

telah ditetapkan, serta menyampaikan hasil-hasil kepada para pengguna 

yang berkepentingan (Taylor dan Glezen, 1991) dalam Aiisiah (2012). Dari 

pendapat tersebut dapat digambarkan hal-hal penting sebagai berikut : 

a. Audit harus dilakukan secara sistimatis. Hal ini berarti audit tersebut 

dilakukan secara terencana dan menggunakan orang-orang yang 

memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang memadai sebagai 

auditor, serta mampu menjadi independensi dalam sikap mental baik 

dalam penampilan maupun dalam tindakan. 
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b. Harus memperoleh bukti-bukti untuk dapat membuktikan hasil 

investigasi serta mengevaluasi apakah informasi keuangan telah 

sesuai dengan kriteria dan standar akuntansi yang telah ditetapkan. 

c. Menetapkan tingkat kesesuaian atau kewajaran antara asersi-asersi 

dalam laporan keuangan klien dengan kriteria atau standar yang 

telah ditetapkan. Kriteria atau standar yang dimaksud adalah sesuai 

prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

d. Menyampaikan hasil-hasil auditannya kepada para pengguna yang 

berkepentingan (misalkan kepada managerial ownership), sehingga 

para pengguna yang berkepentingan dengan informasi tersebut akan 

dapat membuat keputusan ekonomi. 

2.1.8  Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam mencari keuangan. Rasio ini juga memberikan ukuran 

tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukan oleh 

laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi, intinya adalah 

penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan (Kasmir, 2011). 

Dalam penelitian ini ukuran rasio profitabilitas menggunakan return on 

asset (ROA). 

Return on asset (ROA) merupakan rasio yang menunjukan hasil atas 

jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan atas suatu ukuran tentang 

aktiva yang digunakan dalam perusahaan atas suatu ukuran tentang aktivitas 

manajemen (Kasmir, 2011). 
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2.1.9  Likuiditas 

Kasmir (2011) mendefinisikan rasio likuiditas atau sering disebut 

dengan nama rasio modal kerja sebagai rasio yang digunakan untuk 

mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Caranya adalah dengan 

membandingkan komponen yang ada di neraca, yaitu total aktiva lancar 

dengan total utang jangka pendek. Penilaian dapat dilakukan untuk 

beberapa periode sehingga terlihat perkembangan likuiditas perusahaan dari 

waktu ke waktu. Penelitian ini akan menggunakan rasio lancar (current 

ratio) sebagai ukuran rasio likuiditas. 

Current ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang 

segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, 

seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban 

jangka pendek yang segera jatuh tempo. Perhitungan rasio lancar dilakukan 

dengan cara membandingkan antara total aktiva lancar dengan utang lancar 

(Kasmir, 2011). 

2.1.10  Solvabilitas 

Kasmir (2011) mendefinisikan rasio solvabilitas atau leverage ratio 

yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai 

dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung 

perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan 

bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek 
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maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan. Dalam penelitian 

ini ukuran solvabilitas akan menggunakan debt to total asset ratio. 

Debt to total asset ratio merupakan rasio yang digunakan untuk 

menilai utang dengan aset. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan 

antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh aset. Rasio ini 

berguna untuk mengetahui jumlah danayang disediakan peminjam 

(kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi 

untuk mengetahui setiap modal rupiah modal sendiri yang disajikan untuk 

jaminan utang (Kasmir, 2011). 

2.2  Penelitian Terdahulu  

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Peneliti 

(Tahun) 
Judul Hasil 

Nurul 

Utaminingsih 

(2014) 

Pengaruh Kondisi Keuangan, 

Return on Asset, Kualitas 

Auditor, dan Opini Audit Tahun 

Sebelumnya Terhadap 

Penerimaan Opini Audit Going 

Concern. 

Return on Asset berpengaruh 

negatif Terhadap Penerimaan 

Opini Audit Going concern. 

Sedangkan Kualitas Audit, 

Opini Tahun Sebelumnya, dan 

Kondisi Keuangan 

berpengaruh positif Terhadap 

Penerimaan Opini Audit 

Going Concern. 

Muhamad 

Panji 

Kurniawan 

(2014) 

Analisis Pengaruh Rasio 

Ukuran Perusahaan, Likuiditas, 

dan Solvabilitas Terhadap 

Opini Audit Going Concern. 

Profitabilitas dan Ukuran 

Perusahaan berpengaruh 

negatif Terhadap Opini Audit 

Going Concern. 

Likuiditas tidak berpengaruh 

Terhadap Opini Audit Going 

Concern. 

Solvabilitas berpengaruh 

positif  Terhadap Opini Audit 

Going Concern. 

Endra Ulkri 

Arma 

Pengaruh Profitabilitas, 

Likuiditas, dan Pertumbuhan 

Profitabilitas dan Likuiditas 

berpengaruh negatif Terhadap 
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(2013) Perusahaan Terhadap 

Penerimaan Opini Audit Going 

Concern. 

Penerimaan Opini Audit 

Going Concern. 

Pertumbuhan Perusahaan 

berpengaruh positif Terhadap 

Penerimaan Opini Audit 

Going Concern. 

Hana 

Khoirunnisa 

Naulida 

(2015) 

Pengaruh Kualitas Audit, 

Kondisi Keuangan Perusahaan, 

Opini Audit Tahun 

Sebelumnya, Pertumbuhan 

Pasar, dan Ukuran Perusahaan 

Terhadap Kecenderungan 

Penerimaan Opini Audit Going 

Concern. 

Kualitas Audit, Kondisi 

Keuangan Perusahaan, Opini 

Audit Tahun Sebelumnya, 

Pertumbuhan Pasar, dan 

Ukuran Perusahaan 

berpengaruh positif Terhadap 

Kecenderungan Penerimaan 

Opini Audit Going Concern. 

Rezkhy 

Noverio 

(2011) 

Analisis Pengaruh Kualitas 

Auditor, Likuiditas, 

Profitabilitas, dan Solvabilitas 

Terhadap Opini Audit Going 

Concern. 

Kualitas Auditor dan 

Solvabilitas berpengaruh 

positif Terhadap Opini Audit 

Going Concern. 

Profitabilitas dan Likuiditas 

berpengaruh negatif Terhadap 

Opini Audit Going Concern. 

 

2.3  Kerangka Pemikiran 

Tanggungjawab auditor dalam memberikan pendapatnya sangatlah 

mempengaruhi eksistensi suatu perusahaan. Pendapat yang dikeluarkan 

tanpa adanya rekayasa pada laporan 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 perusahaan yang bisa terganggu atas kelangsungan 

hidupnya, namun auditor dan kantor akuntannya juga akan mendapat nama 

buruk dimata masyarakat. Inilah alasan mengapa auditor memiliki tanggung 

jawab terhadap pemberian opini audit going concern suatu perusahaan. 
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Menurut teori agensi adanya akuntan publik (auditor) yang bertugas 

menilai laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen dapat 

meminimalisir adanya manipulasi laporan keuangan yang dibuat oleh 

manajemen. Auditor disini sebagai pihak independen yang menghubungkan 

antara pemilik perusahaan dengan manajemen. Dengan adanya auditor 

sebagai pihak yang independen maka manajemen akan berpikir ulang jika 

akan melakukan kecurangan dalam laporan keuangan. 

Dalam teori sinyal, jika kesulitan dalam membedakan mana 

perusahaan yang berkualitas rendah maupun yang berkualitas tinggi dapat 

dihindari, karena setiap manajer perusahaan yang kualitas perusahaannya 

lebih tinggi akan mampu memberikan sinyal-sinyal yang lebih baik kepada 

auditor dibandingkan dengan perusahaan dengan kualitas rendah. Dengan 

demikian, sinyal yang disampaikan oleh manajer akan menjadi 

pertimbangan bagi auditor dalam memberikan opininya.  

Hal-hal yang perlu diperhatikan bagi auditor dalam meberikan opini 

atas kelangsungan hidup perusahaan diantaranya adalah opini audit tahun 

sebelumnya, kualitas auditor, profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. 
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Gambar 2.1 

Model Penelitian 
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2.4  Pengembangan Hipotesis 

2.4.1  Pengaruh Opini Audit Tahun Sebelumnya Terhadap 

Pemberian Opini Audit Going Concern. 

  Menurut teori sinyal, perusahaan yang menerima opini audit 

going concern pada tahun sebelumnya akan memberikan sinyal-

sinyal kepada auditor untuk memberikan kembali opini audit going 

concern pada tahun berjalan. Opini audit going concern yang telah 

diterima auditee pada tahun sebelumnya akan menjadi faktor 

pertimbangan yang penting bagi auditor dalam memberikan opini 

audit going concern pada tahun berjalan jika kondisi keuangan 

auditee tidak menunjukan tanda-tanda perbaikan atau tidak adanya 

rencana manajemen yang dapat direalisasikan untuk memperbaiki 

kondisi perusahaan. Apabila perusahaan yang menerima opini audit 

Opini Audit Tahun 

Sebelumnya 

Kualitas Auditor 

Profitabilitas 

Likuiditas 

Solvabilitas 

Opini Audit 

Going Concern 

ANALISIS PENGARUH OPINI ...,ANGGA YULIANTO NUGROHO,AKUNTANSI,UMP 2016



going concern pada tahun sebelumnya akan dianggap memiliki 

masalah kelangsungan hidupnya, maka akan semakin besar 

kemungkinan auditor untuk memberikan kembali opini audit going 

concern pada tahun berjalan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Utaminingsih (2014) memberikan bukti bahwa opini audit tahun 

sebelumnya berpengaruh positif terhadap opini audit going concern. 

Sejalan dengan penelitian Khoirunnisa (2015) yang menyatakan 

bahwa opini audit tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap 

opini audit going concern. Konsisten dengan penelitian terdahulu, 

maka hipotesis yang diajukan adalah : 

 H1 : Opini audit tahun sebelumnya berpengaruh positif

 terhadap pemberian opini auidit going concern. 

2.4.2  Pengaruh Kualitas Auditor Terhadap Pemberian Opini Audit 

Going Concern.  

Menurut teori agensi, pemberian opini audit going concern 

bukanlah tugas yang mudah bagi auditor. KAP besar cenderung 

akan menghasilkan audit yang lebih berkualitas dibandingkan 

dengan KAP kecil. Auditor berkualitas tinggi akan mampu 

mendeteksi karakteristik perusahaan yang tidak bagus dan 

menyampaikannya kepada publik. Auditor berkualitas tinggi akan 

lebih tepat dalam memberikan status opini audit going concern 

kepada suatu perusahaan. Aiisiah (2012) menjelaskan audit sebagai 

salah satu teknik paling kuat dalam pemantauan keselamatan dan 
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cara yang efektif untuk menghindari rasa puas dan menyorot 

perlahan memburuknya kondisi, terutama bila audit fokus tidak 

hanya pada kepatuhan namun efektivitasnya. Pengalaman, 

pengetahuan dan akademik yang dimiliki auditor sangat 

berpengaruh terhadap besarnya Kantor Akuntan Publik (KAP). 

Dimana peningkatan kualitas dari auditan akan berpengaruh dari 

para klien untuk memilih Kantor Akuntan Publik yang bisa 

dipercaya kemampuan dalam kinerjanya. 

Auditor akan memberikan going concern pada perusahaan 

yang mengalami kesulitan atau diprediksikan mengarah pada 

kebangkrutan. Audit merupakan suatu pekerjaan yang harus 

dilakukan secara hati-hati, sedikit saja kesalahan yang dilakukan 

maka bisa berakibat fatal bagi kelangsungan hidup (going concern) 

suatu perusahaan yang dapat mengarah pada kebangkrutan, maka 

reputasi dari akuntan publik bisa mencoreng nama baik auditornya 

dan juga Kantor Akuntan Publiknya. Hasil penelitian dari 

Utaminingsih (2014) dan Khoirunnisa (2015) membuktikan bahwa 

kualitas auditor berpengaruh positif terhadap opini audit going 

concern. Sejalan dengan penelitian Noverio (2011) yang 

menyatakan bahwa kualitas auditor berpengaruh positif terhadap 

opini audit going concern. 

Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang diajukan 

adalah : 
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H2 :  Kualitas auditor berpengaruh positif terhadap 

pemberian opini audit going concern. 

2.4.3  Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pemberian Opini Audit 

Going Concern. 

  Menurut teori sinyal, perusahaan yang mempunyai laba 

tinggi akan terhindar dari kebangkrutan. Perusahaan yang 

mempunyai laba tinggi akan memberikan sinyal-sinyal kepada 

auditor untuk tidak memberikan opini audit going concern kepada 

perusahaan yang tingkat profitabilitasnya tinggi. Profitabilitas 

merupakan sebuah rasio penilaian kemampuan perusahaan dalam 

mencari keuntungan. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba akan dapat menarik para investor untuk menanamkan dananya 

guna memperluas usahanya. Semakin tinggi tingkat profitabilitas 

suatu badan usaha maka kelangsungan hidup badan usaha tersebut 

akan lebih terjamin. Profitabilitas bagi perusahaan dapat digunakan 

sebagai evaluasi atas efektivitas pengelolaan badan usaha tersebut. 

Dengan demikian setiap badan usaha akan selalu berusaha 

meningkatkan profitabilitasnya, karena semakin tinggi profitabilitas 

suatu badan usaha maka kelangsungan hidup badan usaha tersebut 

akan lebih terjamin. Semakin besar rasio profitabilitas menunjukan 

bahwa kinerja perusahaan semakin baik, sehingga auditor tidak 

memberikan opini going concern pada perusahaan yang memiliki 

laba tinggi. 
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Return On Asset (ROA) adalah ratio yang diperoleh dengan 

membagi laba/rugi bersih dengan total asset. Rasio 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 

menunjukan bahwa kinerja perusahaan semakin baik sehingga 

auditor tidak memberikan opini audit going concern pada 

perusahaan yang memiliki laba tinggi. Hasil penelitian 

Utaminingsih (2014) dan Komalasari (2004) membuktikan bahwa 

profitabilitas berpengaruh negatif terhadap opini audit going 

concern. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Panji (2014) dan 

Noverio (2011) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh 

negatif terhadap opini going concern. 

  Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan 

adalah : 

H3 :  Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap pemberian 

opini audit going concern. 

2.4.4  Pengaruh Likuiditas Terhadap Pemberian Opini Audit Going 

Concern. 

  Menurut teori sinyal, perusahaan yang mempunyai tingkat 

likuiditas tinggi akan memberikan sinyal-sinyal dalam membayar 

hutang jangka pendeknya sehingga perusahaan akan tetap mampu 
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mempertahankan kelangsungan hidupnya. Likuiditas adalah 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya. Likuiditas suatu perusahaan berhubungan erat dengan 

masalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

finansialnya yang harus segera dipenuhi. Untuk dapat memenuhi 

kewajiban tersebut, maka perusahaan harus mempunyai aktiva 

lancar yang jumlahnya harus lebih besar dari jumlah kewajiban-

kewajiban yang harus segera dipenuhi yang berupa hutang-hutang 

lancar. Suatu perusahaan jika jumlah aktiva lancarnya lebih besar 

dibandingkan dengan hutang lancar maka tingkat likuiditas 

perusahaan tersebut semakin besar. Jika semakin besar likuiditas 

perusahaan maka semakin mampu dalam membayar kewajiban-

kewajiban jangka pendeknya dengan tepat waktu sehingga auditor 

kemungkinan tidak akan memberikan opini audit dengan going 

concern. Perusahaan yang secara konsisten mengalami kerugian 

operasi biasanya mempunyai working capital yang lebih kecil bila 

dibandingkan dengan total assetnya. Hasil penelitian Arma (2013) 

dan Noverio (2011) memberikan bukti bahwa likuiditas 

berpengaruh negatif terhadap opini audit going concern.  

  Dari penjelasan diatas maka hipotesis yang diajukan adalah 

sebagai berikut : 

H4 :  Likuiditas berpengaruh negatif terhadap pemberian 

opini audit going concern. 
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2.4.5  Pengaruh Solvabilitas Terhadap Pemberian Opini Audit Going 

Concern. 

  Menurut teori sinyal, perusahaan yang mampu 

membayarkan semua kewajiban-kewajibannya baik kewajiban 

jangka pendek maupun jangka panjangnya akan terhindar dari 

kebangkrutan dan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. 

Sehingga akan memberikan sinyal-sinyal kepada auditor dalam 

memberikan pendapatnya. Solvabilitas merupakan rasio yang 

mengukur seberapa jauh kemampuan perusahaan memenuhi 

kewajiban keuangannya. Solvabilitas suatu perusahaan menunjukan 

kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban finansialnya baik 

jangka pendek maupun jangka panjang apabila sekiranya 

perusahaan dilikuidasi. Suatu perusahaan yang solvable berarti 

bahwa perusahaan tersebut mempunyai aktiva atau kekayaan yang 

cukup untuk membayar hutang-hutangnya, begitu pula sebaliknya 

jika perusahaan tidak mempunyai kekayaan yang cukup untuk 

memenuhi hutang-hutangnya disebut perusahaan perusahaan yang 

insovable. Solvabilitas mengacu pada jumlah pendanaan yang 

berasal dari utang perusahaan kepada kreditur. Rasio solvabilitas 

yang tinggi dapat berdampak buruk bagi kondisi keuangan 

perusahaan. Semakin tinggi rasio solvabilitas, semakin menunjukan 

kinerja keuangan perusahaan yang buruk dan dapat menimbulkan 

ketidakpastian mengenai kelangsungan hidup suatu perusahaan. Hal 
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ini menyebabkan perusahaan lebih berpeluang mendapatkan opini 

audit going concern. Hasil penelitian Panji (2014) dan Noverio 

(2011) membuktikan bahwa solvabilitas berpengaruh positif 

terhadap opini audit going concern. 

  Dari penjelasan diatas maka hipotesis yang diajukan adalah 

sebagai berikut : 

H5 :  Solvabilitas berpengaruh positif terhadap pemberian 

opini audit going concern. 
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