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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang akan dilakukan ini merujuk pada beberapa penelitian 

terdahulu yang dilakukan : 

 

1. Sussanto & Aquariza (2012) 

Analisis Pengaruh Opini Audit Tahun Sebelumnya, Kualitas Auditor, 

Profitabilitas, Likuiditas dan Solvabilitas Terhadap Pemberian Opini Audit Going 

Concern pada Perusahaan Consumer Goods Industry yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia adalah topik dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menguji beberapa faktor yang dijadikan indikator utama dalam pemberian opini audit 

going concern. 

Penelitian ini menggunakan dua (2) variabel yaitu variabel Dependen dan 

variabel Independen. Variabel Independen adalah opini audit tahun sebelumnya, 

kualitas auditor, profitabilitas, likuiditas dan solvablilitas. Variabel Dependen adalah 

Opini Audit Going Concern. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

perusahaan sektor Consumer Goods Industry yang terdaftar dalam Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada tahun 2009 sampai dengan 2011 dan hanya ada 84 perusahaan 

yang dimasukkan oleh peneliti selama periode penelitian (3 tahun) sebagai sampel 

dikarenakan peneliti menggunakan purposive sampling dengan kriterianya yaitu total 

perusahaan Consumer Goods Industry yang terdaftar di BEI tahun 2009 – 2011, 
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Delisting selama tahun 2009 - 2011 dan laporan keuangan perusahaan tidak lengkap 

diterbitkan selama tahun pengamatan yaitu tahun 2009 – 2011.  

Hasil dari penelitian ini adalah opini audit tahun sebelumnya dan solvabilitas 

yang paling mempengaruhi auditor untuk memberikan opini audit going concern. 

Hal ini dikarenakan kedua faktor tersebut memiliki nilai signifikan lebih kecil dari 

0,05 yaitu sebesar 0,004 dan 0,048. Terbukti bahwa apabila perusahaan pada tahun 

sebelumnya memperoleh opini going concern maka pada tahun berikutnya 

kemungkinan besar auditor akan memberikan opini going concern. Rasio solvabilitas 

yang makin besar menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang buruk dikarenakan 

tidak dapat melunasi kewajiban jangka panjangnya sehingga dapat menimbulkan 

ketidakpastian mengenai kelangsungan hidup perusahaan oleh sebab itu maka auditor 

cenderung memberikan opini audit going concern. Kualitas auditor, profitabilitas dan 

likuiditas tidak mempengaruhi auditor untuk memberikan opini audit going concern. 

Persamaan dari peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang adalah sama – 

sama berfokus untuk ingin mengetahui apakah faktor – faktor yang mempengaruhi 

pemberian opini audit going concern dan sama – sama menggunakan data dari Bursa 

Efek Indonesia (BEI). Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan sekarang adalah 

tahun pengamatan dikarenakan jika tahun pengamatan yang berbeda maka bisa 

terjadi hasil yang berbeda dan peneliti terdahulu menggunakan lima (5) variabel 

yaitu opini tahun sebelumnya, kualitas auditor, profitabilitas, likuiditas dan 

solvabilitas dan perusahaan yang digunakan adalah perusahaan manufaktur. 
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2. Yulius Kurnia Susanto (2009) 

 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Opini Audit Going 

Concern pada Perusahaan Publik Sektor Manufaktur adalah topik dari penelitian ini. 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti – bukti 

nyata tentang (1) kondisi keuangan perusahaan yang buruk membuat auditor 

cenderung memberikan opini audit going concern, (2) Current ratio, Quick ratio, 

Cash flow from operations dan Return on assets yang rendah membuat auditor 

cenderung memberikan opini audit going concern, (3) Debt to equity, Long term debt 

to total assets dan Debt to total assets yang tinggi membuat auditor cenderung 

memberikan opini audit going concern, (4) KAP non big four cenderung 

memberikan opini audit going concern, (5) Auditor cenderung memberikan opini 

audit going concern yang sama dengan opini audit tahun sebelumnya, (6) Debt 

default membuat auditor cenderung memberikan opini audit going concern, (7) 

Perusahaan yang melakukan opinion shopping cenderung menghindari pemberian 

opini audit going concern. 

Peneliti menggunakan dua (2) variabel yaitu variabel Dependen dan variabel 

Independen. Variabel Independen adalah kondisi keuangan, rasio keuangan (Current 

Ratio, Quick Ratio, Return on Asset, Debt to Equity, Long Term Debt to Total Asset 

dan Debt to Asset), kualitas audit, opini audit tahun sebelumnya, debt default dan 

Opinion Shopping. Variabel Dependen adalah Opini Audit Going Concern. Sampel 

yang digunakan oleh peneliti adalah perusahaan manufaktur yang terdapat dalam 

Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2005 sampai 2008 dan hanya ada 65 

perusahaan yang dimasukkan oleh peneliti sebagai sampel dikarenakan peneliti 
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menggunakan purposive sampling dengan kriteria perusahaan manufaktur yang 

terdapat di BEI secara konsisten pada tahun 2005 sampai 2008, perusahaan yang 

Laporan Keuangannya tidak berakhir per 31 Desember secara konsisten selama 

periode penelitian, perusahaan yang Laporan Keuangannya tidak menggunakan mata 

uang rupiah secara konsisten selama periode penelitian, perusahaan yang tidak 

mengalami kesulitan keuangan (financial distress) atau dengan kata lain perusahaan 

yang menghasilkan laba secara konsisten selama periode penelitian, perusahaan yang 

laporan auditor independen bukan Unqualified Opinion dan Unqualified Opinion 

with Explanatory Paragraph mengenai Going Concern secara konsisten selama 

periode penelitian dan perusahaan yang datanya tahun 2008 belum diupload pada 

website www.idx.co.id.  

Hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti adalah kondisi keuangan yang 

buruk, return on assets yang rendah, debt to total assets dan opini audit tahun 

sebelumnya adalah variabel yang mempengaruhi auditor untuk memberikan opini 

audit going concern sedangkan current ratio, quick ratio, cash flow from operation, 

debt to equity, long term debt to total assets, debt default, kualitas audit dan opinion 

shopping tidak mempengaruhi auditor untuk memberikan opini audit going concern. 

Persamaan dari peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang adalah sama – 

sama berfokus untuk ingin mengetahui apakah ada faktor – faktor yang 

mempengaruhi pemberian opini audit going concern dan sama – sama menggunakan 

data dari Bursa Efek Indonesia (BEI) pada perusahaan manufaktur. Perbedaan dari 

penelitian terdahulu dengan sekarang adalah tahun pengamatan dikarenakan jika 

http://www.idx.co.id/
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tahun pengamatan yang berbeda maka bisa terjadi hasil yang berbeda dan peneliti 

sekarang tidak menggunakan rasio sebagai salah satu variabel. 

 

3. Indira Januarti dan Ella Fitrianasari (2008) 

Analisis Rasio Keuangan dan Non Keuangan yang Mempengaruhi Auditor 

dalam memberikan Opini Audit Going Concern pada Auditee (Studi Empiris pada 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEJ tahun 2000 – 2005 adalah topik dari 

penelitian ini. Penelitian memiliki tujuan untuk memperoleh bukti apakah rasio 

keuangan auditee atau perusahaan (rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio 

aktivitas, rasio leverage, rasio pertumbuhan penjualan dan rasio nilai pasar) dan rasio 

non keuangan auditee (ukuran perusahaan, reputasi KAP, auditor-client tenure, opini 

audit tahun sebelumnya dan audit lag) berpengaruh terhadap pemberian opini audit 

going concernoleh auditor pada auditee. 

Penelitian ini menggunakan dua (2) jenis variabel yaitu variabel Dependen 

dan Variabel Independen. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah rasio 

likuiditas, rasio profitabilitas, rasio aktivitas, rasio leverage, rasio pertumbuhan 

penjualan, rasio nilai pasar, ukuran perusahaan, reputasi KAP, opini audit going 

concern tahun sebelumnya, audit clienttenuredan audit lag. Variabel Dependen yang 

digunakan adalah opini audit going concern. Penentuan sampel dilakukan dengan 

kriteria perusahaan manufaktur yang listing di BEJ tahun 2000 – 2005, perusahaan 

sudah terdaftar di BEJ sebelum tanggal 1 Januari 2000, saham perusahaan aktif 

diperdagangkan selama periode pengamatan, menerbitkan laporan keuangan auditan 

selama tahun 2000 – 2005 dan mengalami laba bersih setelah pajak yang bernilai 
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negatif sekurang – kurangnya 3 periode laporan keuangan selama periode 

pengamatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

berupa laporan keuangan tahunan dan data lainnya yang dikeluarkan oleh BEJ dan 

sumber – sumber lainnya. Data tersebut dikumpulkan melalui teknik observasi dan 

analisis terhadap isi atau pesan dari suatu dokumen. Pengujian hipotesis dengan 

menggunakan analisis regresi logistik. 

Hasil dari penelitian adalah hanya ada satu rasio keuangan (rasio likuiditas) 

dan dua rasio non keuangan (opini audit tahun sebelumnya dan audit lag) yang 

memiliki pengaruh signifikan terhadap pengeluaran opini audit going concern oleh 

auditor pada auditee pada tingkat signifikansi 5% sedangkan variabel lainnya tidak 

signifikan. 

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama 

– sama berfokus pada pengaruh apa saja yang mempengaruhi auditor memberikan 

opini audit going concern dan sampel perusahaan yang dipakai adalah perusahaan 

manufaktur. Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan yang sekarang adalah data 

yang diambil, kalau penelitian terdahulu data diambil dari BEJ sedangkan penelitian 

sekarang mengambil data dari BEI dan tahun pengamatan juga berbeda sehingga 

hasil dan jumlah sampel juga berbeda. 

 

4. Praptitorini & Januarti (2007) 

Analisis Pengaruh Kualitas Audit, Debt Default, dan Opinion Shopping 

terhadap Penerimaan Opini Going Concern adalah topik dari penelitian ini. 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menemukan bukti empiris apakah faktor kualitas 
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audit, opinion shopping dan debt default berpengaruh terhadap kemungkinan 

penerimaan opini going concern pada perusahaan financial distress. 

Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu kualitas auditor, 

opinion shopping dan debt default. Variabel dependen adalah opini audit going 

concern. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh auditee 

manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Sampel dalam penelitian ini 

diperoleh dengan metode purposive sampling, dengan kriteria yaitu total perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEJ antara tahun 1997 – 2002, terdaftar setelah tanggal 

1 Januari 1997, delisting selama periode penelitian (1997 – 2002), mengalami laba 

bersih setelah pajak yang negatif sekurang – kurangnya selama periode penelitian 

(1997 – 2002) dan data tidak tersedia 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kualitas audit yang diproksi 

dengan auditor industry specialization  tidak berpengaruh signifikan terhadap 

penerimaan opini audit going concern. Tetapi arah koefisiennya menunjukkan arah 

positif sesuai dengan hipotesis, berarti bahwa auditor spesialis berusaha 

mempertahankan reputasinya dengan bersikap obyektif terhadap opini yang 

dikeluarkannya serta pengklasifikasian auditor spesialis di Indonesia belum ada, 

sehingga pengaruhnya terhadap kualitas audit belum dapat dibuktikan. Variabel debt 

default berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan opini audit going 

concern.  

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama 

– sama berfokus pada pengaruh apa saja yang mempengaruhi auditor memberikan 

opini audit going concern dan sampel perusahaan yang dipakai adalah perusahaan 
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manufaktur. Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan yang sekarang adalah data 

yang diambil, kalau penelitian terdahulu data diambil dari BEJ sedangkan penelitian 

sekarang mengambil data dari BEI dan tahun pengamatan juga berbeda sehingga 

hasil dan jumlah sampel juga berbeda 

 

5. Setyarno, Januarti, & Faisal (2006) 

Topik penelitian ini adalah Pengaruh Kualitas Audit, Kondisi Keuangan 

Perusahaan, Opini Audit Tahun Sebelumnya, Pertumbuhan Perusahaan terhadap 

Opini Audit Going Concern. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah kualitas 

audit meningkatkan kemungkinan sebuah perusahaan yang mengalami kesulitan 

keuangan (financial distress) menerima pendapat wajar dengan pengecualian 

(qualified opinion) untuk kelangsungan usahanya (going concern). 

Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu kualitas audit, kondisi 

keuangan perusahaan, opini audit tahun sebelumnya dan pertumbuhan perusahaan. 

Variabel dependen adalah opini audit going concern. Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah seluruh auditee manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Jakarta 

(BEJ). Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan metode purposive sampling, 

dengan kriteria yaitu auditee sudah terdaftar di BEJ sebelum 1 januari 2000, auditee 

tidak keluar (delisting) dari BEJ selama periode penelitian (2000-2004), menerbitkan 

laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen dari tahun 2000-2004 

dan mengalami laba bersih setelah pajak yang negatif sekurangnya dua periode 

laporan keuangan selama periode pengamatan (tahun 2000-2004). Data dalam 

penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan 
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auditan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada 

tahun 2000-2004 yang telah dipublikasikan dan tersedia di database pojok BEJ 

UNDIP, JSX Statistics 2000-2004 serta Indonesian Capital Market Directory 

(ICMD) tahun 2001 dan 2004. 

Hasil pengujian dengan menggunakan regresi logistik memberikan bukti 

empiris bahwa variabel kondisi keuangan perusahaan dan opini audit tahun 

sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern. 

Variabel kualitas audit dan pertumbuhan perusahaan tidak menunjukkan pengaruh 

yang signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern 

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama 

– sama berfokus pada pengaruh apa saja yang mempengaruhi auditor memberikan 

opini audit going concern dan sampel perusahaan yang dipakai adalah perusahaan 

manufaktur. Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan yang sekarang adalah data 

yang diambil, kalau penelitian terdahulu data diambil dari BEJ sedangkan penelitian 

sekarang mengambil data dari BEI dan tahun pengamatan juga berbeda sehingga 

hasil dan jumlah sampel juga berbeda 

 

LandasanTeori 

Teori Keagenan 

Menurut Jensen and Meckling (1976) dalam  Susanto (2009) menggambarkan 

hubungan agensi sebagai suatu kontrak di bawah satu atau lebih principal yang 

melibatkan agen untuk melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan 

melakukan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Baik 
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prinsipal maupun agen diasumsikan orang ekonomi rasional dan semata-mata 

termotivasi oleh kepentingan pribadi. Shareholders atau prinsipal mendelegasikan 

pembuatan keputusan mengenai perusahaan kepada manajer atau agen. 

Bagaimanapun juga, manajer tidak selalu bertindak sesuai keinginan shareholders, 

sebagaian dikarenakan oleh adanya moral hazard. 

Menurut Jensen and Meckling (1976) dalam  Januarti (2009) dikatakan 

bahwa teori agensi adalah hubungan kontrak antara agen (manajemen) dengan 

pemilik (principal). Manajemen diberi wewenang oleh pemilik untuk melakukan 

operasional perusahaan sehingga manajemen lebih banyak mempunyai informasi 

dibandingkan pemilik. Berdasarkan asumsi diatas maka antara agen dan pemilik 

dibutuhkan orang ketiga yang bersifat independen atau tidak memihak, pihak ketiga 

tersebut adalah auditor. Tugas auditor adalah memberikan opini atas laporan 

keuangan yang dibuat oleh manajemen sebelum auditor memutuskan memberikan 

opininya, auditor juga harus mempertimbangkan kelangsungan hidup perusahaan. 

 

Opini Audit 

Menurut Mulyadi (2002) opini auditor tersebut dapat dibagi menjadi lima (5) 

yaitu : 

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion). 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 
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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 berikut ini : 

a. Prinsip akuntansi berterima umum digunakan untuk menyusun 

laporan keuangan. 

b. Perubahan penerapan prinsip akuntansi berterima umum dari periode 

ke periode telah cukup dijelaskan. 

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 Penjelas 

(Unqualified Opinion With Explanatory Language). Dalam keadaan 

tertentu, auditor menambahkan suatu paragraf penjelas (atau bahasa 

penjelas yang lain) dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi 

pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan auditan. 

Paragraf penjelas dicantumkan setelah paragraf pendapat. Keadaan yang 

menjadi penyebab utama ditambahkannya suatu paragraph penjelas atau 

modifikasi kata-kata dalam laporan audit baku adalah: 

a. Ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi berterima umum. 

b. Keraguan besar tentang kelangsungan hidup entitas. 
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c. Auditor setuju dengan 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 (Qualified Opinion).Jika auditor 

menjumpai kondisi – kondisi berikut ini, maka auditor memberikan 

pendapar wajar dengan pengecualian dalam laporan audit : 

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 di luar 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 

Pendapat ini auditor menyatakan bahwa laporan keuangan yang disajikan 

oleh klien adalah wajar, tetapi ada beberapa unsur yang dikecualikan, yang 

pengecualiannya tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara 

keseluruhan 

4. Pendapat Tidak Wajar (Adverse Opinion). Pendapat tidak wajar 

merupakan kebalikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Akuntan 

memberikan pendapat tidak wajar jika laporan keuangan klien tidak 

disusun berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum sehingga tidak 
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menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, 

dan arus kas perusahaan klien. 

5. Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer of Opinion). Jika auditor 

menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan, maka laporan audit 

ini disebut dengan laporan tanpa pendapat (no opinion report). Kondisi 

yang menyebabkan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat 

adalah : 

a. Pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkup audit 

b. Auditor tidak independen dalam hubungannya dengan kliennya 

Auditor menyatakan tidak memberikan pendapat (no opinion) karena 

auditor tidak cukup memperoleh bukti mengenai kewajaran laporan 

keuangan auditan atau karena auditor tidak independen dalam 

hubungannya dengan klien. 

 

Opini audit going concern 

Opini audit going concern adalah opini yang dikeluarkan oleh auditor untuk 

mengevaluasi apakah ada kesangsian tentang kemampuan perusahaan untuk 

mempertahankan kelangsungan hidupnya (IAI, 2011). Laporan audit dengan 

modifikasi mengenai going concern merupakan suatu indikasi bahwa dalam 

penilaian auditor terdapatrisiko auditee tidak dapat bertahan dalam bisnis. Keputusan 

tersebut melibatkan beberapa tahap analisis dari berbagai sudut pandang auditor. 

Auditor harus mempertimbangkan hasil dari operasi, kondisi ekonomi yang 
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mempengaruhi perusahaan, kemampuan membayar hutang, dan kebutuhan likuiditas 

di masa yang akan datang. 

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 sebagian besar aktiva kepada pihak luar melalui bisnis biasa, 

restrukturisasi utang, perbaikan operasi yang dipaksakan dari luar dan kegiatan 

serupa yang lain (IAI, 2011) 

Faktor mempengaruhi auditor dalam menerbitkan opini audit going concern 

Secara umum, contoh kondisi dan peristiwa jika di pertimbangkan secara 

keseluruhan, menunjukkan adanya kesangsian besar tentang kemampuan perusahaan 

dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam waktu yang pantas adalah 

sebagai berikut (IAI, 2011 Paragraf 6): 

1) Trend negatif, sebagai contoh kerugian operasi yang berulang kali 

terjadi, kekurangan modal kerja, arus kas negatif dari kegiatan 

usaha, ratio keuangan penting yang jelek. 

2) Petunjuk lain tentang kemungkinan kesulitan keuangan, sebagai 

contoh kegagalan dalam memenuhi kewajiban utangnya atau perjanjian 

serupa, penunggakan pembayaran deviden, penolakan oleh pemasok 

terhadap pengajuan permintaan pembelian kredit biasa restrukturisasi 
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utang, kebutuhan untuk mencari sumber atau metode pendanaan baru 

atau penjualan sebagian besar aktiva. 

3) Masalah intern, sebagai contoh pemogokan kerja atau kesulitan 

hubungan perburuhan yang lain, ketergantungan besar atas sukses projek 

tertentu, komitmen jangka panjang yang tidak bersifat ekonomis, 

kebutuhan untuk mencari sumber atau metode pendanaan baru atau 

penjualan sebagian besar aktiva. 

4) Masalah luar yang terjadi, sebagai contoh pengaduan gugatan 

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

yang kemungkinan membahayakan kemampuan perusahaan untuk 

beroperasi, kehilangan franchise, lisensi atau paten penting, kehilangan 

pelanggan atau pemasok utama, kerugian akibat bencana besar seperti 

gempa bumi, banjir, kekeringan, yang tidak diasuransikan atau 

diasuransikan namun dengan pertanggungan yang tidak memadai. 

 

Ukuran Perusahaan 

Perusahaan skala besar dengan pertumbuhan yang positif memberikan tanda 

bahwa kemungkinan untuk menjadi bangkrut kecil. Ukuran perusahaan dilihat dari 

nilai aktivanya. Perusahaan besar dianggap dapat mempertahankan kelangsungan 

usahanya. Hasil penelitian McKeown et.al (1991), Mutchler et.al (1997) dalam 

Indira dan Fitrianasari (2008) menyimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif dan 

signifikan antara ukuran perusahaan dengan penerimaan opini audit going concern. 

Penelitian (Ramadhany, 2004 dan Setyarno, Januarti dan Faisal 2006) 



23 
 

 
 

Debt Default 

PSA 30 dalam penelitian Praptitorini dan Januarti (2007) indikator going 

concern yang banyak digunakan dalam memberikan keputusan opini audit adalah 

kegagalan dalam memenuhi kewajiban hutangnya (default). Debt default 

didefinisikan sebagai kegagalan debitor (perusahaan) untuk membayar hutang pokok 

dan atau bunganya pada waktu jatuh tempo (Chen dan Church, 1992). Indikator 

going concern yang banyak digunakan auditor dalam memberikan keputusan opini 

audit adalah kegagalan dalam memenuhi kewajiban hutangnya (default) menurut 

PSA (Pernyataan Standar Auditor) 30. Semenjak auditor lebih cenderung disalahkan 

karena tidak berhasil mengeluarkan opini going concern setelah peristiwa – peristiwa 

yang menyarankan bahwa opini seperti itu mungkin telah sesuai, biaya kegagalan 

untuk mengeluarkan opini going concern ketika perusahaan dalam keadaan default, 

tinggi sekali. Karenanya, diharapkan status default dapat meningkatkan 

kemungkinan auditor mengeluarkan laporan going concern. 

Manfaat status default hutang sebelumnya telah diteliti oleh Chen dan Church 

(1992) dalam penelitian Praptitorini dan Januarti (2007) yang menemukan hubungan 

yang kuat status default terhadap opini going concern. Hasil penelitan yang 

dilakukan Praptitorini & Januarti (2007) sangat berlawanan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Susanto (2009) yang mengatakan bahwa debt default berpengaruh 

positif terhadap pemberiaan opini audit going concern (Praptitorini & Januarti, 2007) 

tetapi dalam penelitian dari Susanto (2009) mengatakan bahwa Debt default tidak 

mempengaruhi pemberian opini audit going concern. Susanto (2009) mengatakan 

bahwa auditor dalam memberikan opini audit going concern tidak berdasarkan 
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kegagalan perusahaan untuk membayar hutang pokok dan bunga pada saaat jatuh 

tempo akan tetapi lebih cenderung melihat kondisi keuangan perusahaan secara 

keseluruhan. 

 

Kondisi Keuangan 

Kondisi financial distress perusahaan didefinisikan sebagai kondisi di mana 

hasil operasi perusahaan tidak cukup untuk memenuhi kewajiban perusahaan 

(Insolvency). Insolvency dapat dibedakan dalam 2 kategori, (Emery, Finnery, Stowe, 

2004 dalam Suroso 2006), yaitu: 

1. Technical Insolvency 

Bersifat sementara dan munculnya karena perusahaan kekurangan kas 

untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek. 

2. Bankruptcy Insolvency 

Bersifat lebih serius dan munculnya ketika total nilai hutang melebihi nilai 

total aset perusahaan atau nilai ekuitas perusahaan negatif. Banyak faktor 

yang dapat menyebabkan perusahaan menghadapi financial distress yaitu 

antara lain kenaikan biaya operasi, ekspansi berlebihan, ketinggalan 

teknologi, kondisi persaingan, kondisi ekonomi, kelemahan manajemen 

perusahaan dan penurunan aktifitas perdagangan industri. 

Kondisi ekonomi yang buruk, membuat kebanyakan perusahaan yang 

mengalami financial distress adalah akibat dari kelemahan manajemen (Whitaker, 

1999). Menurut Martin (1995) dalam Ramadhany (2004), kebangkrutan didefinisikan 

ke dalam beberapa pengertian, yaitu: 
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1. Economic distress, berarti perusahaan kehilangan uang atau pendapatan 

sehingga tidak mampu menutup biaya sendiri karena tingkat laba yang 

lebih kecil dari biaya modal atau nilai sekarang dan arus kas perusahaan 

lebih kecil dari kewajiban. Kegagalan terjadi bila arus kas perusahaan 

sebenarnya jauh di bawah arus kas yang diharapkan atau tingkat 

pendapatan atas biaya historis dan investasinya lebih kecil daripada biaya 

modal perusahaan yang dikeluarkan untuk sebuah investasi. 

2. Financial distress, berarti kesulitan dana untuk menutup kewajiban 

perusahaan atau kesulitan likuiditas yang diawali dengan kesulitan ringan 

sampai pada kesulitan yang lebih serius, yaitu jika hutang lebih besar 

dibandingkan dengan aset.  

Definisi financial distress yang lebih pasti sulit dirumuskan tetapi terjadi dari 

kesulitan ringan sampai berat. Indikator yang menunjukkan apakah suatu perusahaan 

mengalami financial distress antara lain ditandai dengan adanya pemberhentian 

tenaga kerja atau hilangnya pembayaran dividen, serta arus kas yang lebih kecil 

daripada hutang jangka panjang (Whitaker, 1999), atau jika selama 2 tahun 

mengalami laba bersih operasi negatif dan selama lebih dari 1 tahun tidak melakukan 

pembayaran dividen, sedangkan Wahyujati (2000) mendefinisikan financial 

distress jika perusahaan mengalami net income negatif selama 3 tahun. 

Menurut McKeown et al., (1991) dalam Setyarno (2006) menemukan bukti 

bahwa auditor hampir tidak pernah mengeluarkan opini going concern pada 

perusahaan yang tidak mengalami financial distress (kebangkrutan). Carcello dan 

Neal dalam Setyarno (2006) menyatakan bahwa semakin buruk kondisi keuangan 
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perusahaan maka semakin besar juga perusahaan menerima opini audit going 

concern. Mengacu pada penelitian yang dilakukan Fanny dan Saputra (2005) dalam 

Setyarno, Januarti dan Faisal (2006) penelitian ini terdapat empat (4) model prediksi 

kebangkrutan untuk mengukur kondisi keuanganyaituThe Zmijeski Model, The 

Altman Model, Revised Altman Model dan Springate Model. 

Beberapa penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa model prediksi 

kebangkrutan menggunakan rasio – rasio keuangan lebih akurat dibandingkan 

pendapat auditor dalam memilah – milah perusahaan bangkrut dan tidak bangkrut 

(Altman dan McGough,1974;Koh dan Killough,1990;Koh,1991 dalam Januarti, 

Faisal, & Setyarno, 2006). Keempat model prediksi kebangkrutan tersebut yaitu : 

1. The Zmijeski Model (1984) 

Zmijeski (1984) menggunakanan alisis rasio yang mengukur kondisi 

keuangan perusahaan dengan metode rasio leverage dan likuiditas untuk 

model prediksinya 

2. The Altman Model (1968) 

Altman (1968) menemukan bahwa perusahaan dengan profitabilitas serta 

solvabilitas yang rendah sangat berpotensi mengalami kebangkrutan. 

Altman mengembangkan model kebangkrutan dengan menggunakan dua 

puluh dua (22) rasio keuangan yang diklasifikasikan kedalam lima 

kategori yaitu likuiditas, profitabilitas, leverage, rasio uji pasar dan 

aktivitas. 
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3. Revised Altman Model (1993) 

Model yang dikembangkan sebelumnya mengalami revisi yang tujuannya 

adalah agar model prediksinya tidak hanya digunakan pada perusahaan 

manufaktur tetapi juga dapat digunakan untuk perusahaan selain 

manufaktur. 

4. The Springate Model (1978) 

Springate menggunakan analisis multidiskriminan untuk memprediksi 40 

perusahaan sampelnya. 

 

Kualitas Auditor 

Konsep kualitas auditor dapat dilihat dari dua (2) aspek, yaitu reputasi auditor 

dan independensi auditor dan kliennya. Penelitian De angelo (1981) dalam Januarti, 

Faisal, & Setyarno (2006) menyatakan bahwa skala besar memiliki insentif yang 

lebih untuk menghindari kritikan kerusakan reputasi dibandingkan dengan skala 

kecil. Auditor skala besar juga lebih cenderung untuk mengungkapkan masalah – 

masalah yang ada karena mereka lebih kuat menghadapi resiko proses pengadilan. 

Argumen tersebut berarti bahwa auditor besar memiliki kemungkinan atau dorongan 

yang lebih kuat untuk melaporkan masalah going concern kliennya apabila terbukti 

klien terdapat masalah untuk melangsungkan usahanya dibandingkan dengan auditor 

skala kecil. 
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Opini Audit tahun sebelumnya 

Opini audit going concern merupakan opini yang dikeluarkan auditor untuk 

memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hal 

ini telah diatur dalam IAI (2011) yang menyatakan bahwa keraguan yang besar 

tentang kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya 

(going concern) merupakan keadaan yang mengharuskan auditor menambahkan 

paragraf penjelasan dalam laporan audit walaupun tidak mempengaruhi pendapat 

wajar tanpa pengecualian. Mutchler (1985) dalam Januarti dan Ella (2008) menguji 

pengaruh ketersediaan informasi publik terhadap prediksi opini audit going concern 

dengan menggunakan discriminant analysis yang memasukkan tipe opini audit tahun 

sebelumnya mempunyai akurasi prediksi paling tinggi, yaitu 89,9 %.  

Menurut Setyarno, Januarti, dan Faisal (2006) variabel opini audit tahun 

sebelumnya menunjukkan bahwa opini audit tahun sebelumnya berpengaruh positif 

terhadap opini audit going concern. Menurut Januarti dan Ella (2008), Susanto 

(2009), Sussanto dan Aquariza (2012) menemukan bukti empiris bahwa opini audit 

going concern yang diterima auditee pada tahun sebelumnya berpengaruh secara 

signifikan terhadap kemungkinan pemberian opini audit going concern oleh auditor 

pada auditee. 

 

Kepemilikan Manajerial dan Institusional 

Kepemilikan perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan, sehingga 

mengurangi risiko terjadinya kesulitan keuangan.Short dan Keasey (1999), Morcket 

al., (1988), Mc Connell dan Servaes (1990,1995), Kole (1995) dalam Januarti (2008) 
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menyatakan bahwa terdapat hubungan antara kepemilikan manajerial dengan nilai 

perusahaan di Inggris. 

 

Kepemilikan Manajerial 

Manajer mendapat kesempatan untuk terlibat dalam kepemilikan saham 

dengan tujuan mensetarakan hak dengan pemegang saham. Melalui kebijakan ini 

manajer diharapkan menghasilkan kinerja yang baik serta mengarahkan dividen pada 

tingkat yang rendah. Meningkatnya kepemilikan manajerial maka manajer akan 

termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya sehingga dalam hal ini akan berdampak 

baik kepada perusahaan serta memenuhi keinginan dari para pemegang saham. 

Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka manajemen akan 

lebih giat untuk meningkatkan kinerjanya karena manajemen mempunyai tanggung 

jawab untuk memenuhi keinginan dari pemegang saham yang tidak lain adalah 

dirinya sendiri. Manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil suatu 

keputusan, karena manajemen akan ikut merasakan manfaat secara langsung dari 

keputusan yang diambil. Manajemen juga ikut menanggung kerugian apabila 

keputusan yang diambil oleh mereka salah, maka dari itulah dengan kepemilikan 

manajerial yang besar akan berpengaruh terhadap pengendalian dan auditor semakin 

kecil juga untuk memberi opini audit going concern  kepada perusahaan. 

 

Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan Institusional adalah proporsi saham yang dimiliki oleh pihak 

institusi pada akhir tahun yang diukur dalam prosentase (Listyani 2003 dalam Dewi, 
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2008). Tingkat saham institusional yang tinggi akan menghasilkan upaya – upaya 

pengawasan yang lebih intensif sehingga dapat membatasi perilaku opportunistic 

manajer, yaitu manajer melaporkan laba secara oportunis untuk memaksimumkan 

kepentingan pribadinya (Scott 2000 dalam Dewi, 2008). Adanya kepemilikan 

institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar 

lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili 

suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya 

terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional 

sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. 

Semakin besar kepemilikan institusi keuangan maka akan semakin besar 

kekuatan suara dan dorongan dari institusi keuangan tersebut untuk mengawasi 

manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk 

mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat. 

Pengaruh investor institusional terhadap manajemen perusahaan dapat menjadi 

sangat penting serta dapat digunakan untuk menyelaraskan kepentingan manajemen 

dengan pemegang saham. Kepemilikan Institusional juga akan memonitoring kerja 

dari manajemen sehingga manajemen tidak salah mengambil keputusan untuk 

membawa perusahaan tidak mengalami financial distress. 

 

2.3 Rerangka Pemikiran 

berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan landasan teori maka 

kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat di gambarkan dalam gambar 2.1 

berikut ini: 
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Gambar 2.1 

Rerangka Pemikiran 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka berikut penjelasan tentang 

pengaruh antar variabel : 

1. Pengaruh antara ukuran perusahaan dengan Penerimaan Opini Audit 

Going Concern.  

Mutchler (1985) menyatakan bahwa auditor lebih sering 

mengeluarkan modifikasi opini going concern pada perusahaan yang 

lebih kecil. Penerimaan opini audit going concern tidak akan diberikan 

pada perusahaan besar melainkan pada perusahaan kecil. Hal ini 

dikarenakan auditor mempercayai bahwa perusahaan yang lebih besar 
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dapat menyelesaikan kesulitan – kesulitan keuangan yang dihadapinya 

daripada perusahaan yang lebih kecil.  

2. Pengaruh antara Debt Default dengan Penerimaan Opini Audit Going 

Concern.  

Semenjak auditor lebih cenderung disalahkan karena tidak berhasil 

mengeluarkan opini going concern setelah peristiwa – peristiwa yang 

menyarankan bahwa opini seperti itu mungkin telah sesuai, biaya 

kegagalan untuk mengeluarkan opini going concern ketika perusahaan 

dalam keadaan default tinggi sekali. Hutang (default) yang tinggi akan 

mengakibatkan auditor akan memberikan opini going concern tetapi jika 

hutang (default) rendah maka semakin kecil juga auditor mengeluarkan 

opini going concern. 

3. Pengaruh antara Kondisi Keuangan dengan Penerimaan Opini Audit 

Going Concern. 

Kondisi keuangan mencerminkan kemampuan perusahaan memenuhi 

kewajibannya yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat dan pelunasan 

bunga pinjaman kepada kreditur (Marisi P. Purba, 2009; hal 38). 

Perusahaan yang kondisi keuangannya baik maka auditor cenderung 

untuk tidak mengeluarkan opini audit going concern. Auditor hanya 

memberikan opini audit going concern jika perusahaan mengalami 

kesulitan melanjutkan kelangsungan usahanya. 
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4. Pengaruh Kualitas Auditor dengan Penerimaan Opini Audit Going 

Concern.  

Kantor Akuntan Publik besar atau yang berafiliasi dengan kantor 

akuntan publik big four akan berupaya untuk menjaga nama mereka dan 

menghindari tindakan yang mengganggu nama besar mereka. KAP besar 

akan lebih berani memberikan opini going concern jika memang 

ditemukan adanya masalah pada perusahaan yang diaudit (Mutchler et. al 

,1997 dalam Indira dan Fitrianasari, 2008). Kantor Akuntan Publik 

(KAP) yang berafiliasi dengan KAP big four lebih banyak mengeluarkan 

opini audit going concern daripada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang 

tidak berafiliasi dengan KAP big four. 

5. Pengaruh opini audit tahun sebelumnya dengan Penerimaan Opini Audit 

Going Concern.  

Auditee (Perusahaan) yang menerima opini audit going concern pada 

tahun sebelumnya akan dianggap memiliki masalah mengenai 

kelangsungan hidupnya, maka dari itu menjadikan auditor semakin besar 

memberikan opini audit going concern pada tahun berjalan semakin 

besar. 

6. Pengaruh Kepemilikan Manajerial dengan Penerimaan Opini Audit 

Going Concern.  

Kepemilikan manajerial yang semakin besar diharapkan akan 

meningkatkan efisiensi pemakaian aktiva perusahaan. Kepemilikan 

manajerial menyebabkan manajer merasa bertanggung jawab untuk 
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membuat perusahaan tersebut dapat memperoleh laba dan dapat 

mengurangi potensi kebangkrutan. Pencegahan dalam kebangkrutan akan 

berdampak terhadap tidak diterimanya opini audit going concern. 

7. Pengaruh kepemilikan Institusional dengan Penerimaan Opini Audit 

Going Concern 

Kepemilikan institusional yang semakin besar diharapkan akan 

meningkatkan efisiensi pemakaian aktiva perusahaan. Kepemilikan 

Institusional diharapkan dapat melakukan monitoring terhadap keputusan 

manajemen, sehingga mengurangi potensi kebangkrutan. Pencegahan 

dalam kebangkrutan akan berdampak terhadap tidak diterimanya opini 

audit going concern. 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Uraian tentang latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta 

landasan teori diatas maka dari itu hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah : 

H1: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penerimaan opini audit 

going concern 

H2: Debt default berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going 

concern 

H3: Perusahaan yang mengalami financial distress berpengaruh terhadap 

penerimaan opini audit going concern 
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H4: Kualitas auditor berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going 

concern 

H5: Opini audit tahun sebelumnya berpengaruh terhadap penerimaan opini 

audit going concern 

H6:  Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penerimaan opini audit 

going concern 

H7: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penerimaan opini 

audit going concern 


