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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Bab ini merupakan tinjauan pustaka. Pada bab ini terdiri dari landasan teori 

yang menguraikan teori-teori yang relevan dengan penelitian, telaah penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. Masing-masing akan 

dijabarkan sebagai berikut: 

2.1 Landasan Teori 

Dalam landasan teori ini merupakan pembahasan dari teori agensi, opini 

audit, going concern, debt default, opini audit tahun sebelumnya, rasio likuiditas, dan 

rasio leverage. Berikut ini adalah masing-masing penjabarannya. 

2.1.1 Teori Agensi 

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai 

suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (prinsipal) meminta pihak lainnya (agen) 

untuk melaksanakan sejumlah pekerjaan atas nama prinsipal yang melibatkan 

pendelegasian beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen. Jika kedua 

pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut berusaha untuk memaksimalkan utilitas 

mereka maka ada kemungkinan bahwa agen tidak akan selalu bertindak untuk 

kepentingan terbaik prinsipal. Dengan tujuan memotivasi agen maka prinsipal 
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merancang kontrak sedemikan rupa sehingga mampu mengakomodasi kepentingan 

pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak keagenan. 

Kontrak yang efisien merupakan kontrak yang memenuhi dua asumsi, yaitu 

sebagai berikut:  

1. Agen dan prinsipal memiliki informasi yang simetris artinya baik agen maupun 

prinsipal memiliki kualitas dan jumlah informasi yang sama sehingga tidak 

terdapat informasi tersembunyi yang dapat digunakan untuk keuntungan dirinya 

sendiri. 

2. Risiko yang dipikul agen berkaitan dengan imbal jasanya adalah kecil yang 

berarti agen mempunyai kepastian yang tinggi mengenai imbalan yang 

diterimanya. 

Namun, pada kenyataannya agen sebagai pengelola perusahaan umumnya 

memiliki informasi yang lebih banyak mengenai kondisi perusahaan dibandingkan 

dengan prinsipal sebagai pemilik perusahaan sehingga menimbulkan terjadinya 

asimetri informasi (information asymetryc). Sehingga, untuk meminimalisasi adanya 

asimetri informasi dibutuhkan pihak ketiga yang independen sebagai mediator pada 

hubungan antara prinsipal dan agen. Pihak ketiga ini berfungsi untuk memonitori 

perilaku manajer (agen) apakah sudah bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal.   

Auditor adalah pihak yang dianggap mampu menjembatani kepentingan 

pihak prinsipal (shareholders) dengan pihak agen (manajer) dalam mengelola 

keuangan perusahaan (Setiawan, 2006) dalam (Susanto, 2009). Auditor melakukan 

fungsi monitoring pekerjaan manajer melalui sebuah sarana yaitu laporan tahunan. 
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Tugas auditor adalah memberikan opini atas laporan keuangan tersebut, mengenai 

kewajarannya. Selain itu, auditor saat ini juga harus mempertimbangkan akan 

kelangsungan hidup perusahaan. 

Apabila pada tahun sebelumnya perusahaan menerima opini audit going 

concern, maka agen selaku pihak yang mengelola perusahaan akan berusaha 

melakukan perbaikan terhadap manajemen perusahaan agar di tahun mendatang tidak 

lagi mendapat opini going concern. Apabila auditor tahun selanjutnya tidak melihat 

adanya perbaikan yang dilakukan oleh manajer akibat penerimaan opini going 

concern tahun sebelumnya, maka kemungkinan perusahaan untuk menerima opini 

going concern kembali akan semakin besar. Hal ini dikarenakan, opini audit tahun 

sebelumnya akan menjadi pertimbangan kembali untuk memberikan opini audit pada 

tahun berjalan. 

2.1.2 Opini Audit 

Opini audit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan audit. 

Laporan audit merupakan bagian terakhir dari keseluruhan proses audit. Opini audit 

diberikan oleh auditor setelah melalui beberapa tahap proses audit sehingga auditor 

dapat memberikan kesimpulan atas laporan keuangan auditee. Opini audit merupakan 

kesimpulan yang diberikan auditor atas rangkaian tugas audit dengan menitikberatkan 

pada kesesuaian antara laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berterima 

umum. 
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Menurut Mulyadi (2002:20), menyebutkan bahwa opini audit terbagi 

menjadi lima yaitu: 

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) 

Unqualified opinion merupakan pendapat yang diberikan oleh auditor jika tidak 

terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang 

signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi berterima umum 

dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan prinsip akuntansi 

berterima umum tersebut, serta pengungkapan memadai dalam laporan keuangan. 

Laporan keuangan dianggap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil 

usaha suatu organisasi, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, jika 

memenuhi kondisi sebagai berikut: 

a. Prinsip akuntansi berterima umum digunakan untuk menyusun laporan 

keuangan. 

b. Perubahan penerapan prinsip akuntansi berterima umum dari periode ke 

periode telah cukup dijelaskan. 

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)  

Unqualifed Opinion with Explanatory Language diberikan jika keadaan tertentu 

mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelasan (atau bahasa penjelasan 
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lain) dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi unqualified opinion yang 

dinyatakan oleh auditor. 

3. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (Qualified Opinion) 

Kondisi tertentu mungkin memerlukan unqualified opinion yang menyatakan 

bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, 

posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang 

berlaku umum, kecuali untuk dampak hal yang berkaitan dengan yang dikecualikan. 

4. Pendapat Tidak Wajar (Adverse Opinion) 

Adverse opinion menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara 

wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang 

berlaku umum. Opini ini dinyatakan bila menurut pertimbangan auditor, laporan 

keuangan secara keseluruhan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip 

akuntansi yang berlaku umum. 

5. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer of Opinion) 

Disclaimer opinion dimaksudkan bahwa auditor tidak memberikan pendapat atas 

laporan keuangan. Pernyataan tidak memberikan pendapat biasanya diberikan jika 

auditor – karena adanya pembatasan ruang lingkup – tidak dapat melaksanakan audit 

yang cukup untuk memungkinkannya memberikan pendapat atas laporan keuangan. 
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2.1.3 Going Concern 

Menurut Altman dan McGough (1974) dalam Zubaidah (2012), masalah 

going concern terbagi dua yaitu pertama masalah keuangan yang meliputi 

kekurangan (defisiensi) likuiditas, defisiensi ekuitas, penunggakan hutang, kesulitan 

memperoleh dana, kedua masalah operasi yang meliputi kerugian operasi yang terus 

menerus, prospek pendapatan yang meragukan, kemampuan operasi terancam, dan 

pengendalian yang lemah atas operasi.  

Going concern merupakan kelangsungan hidup suatu entitas (badan usaha). 

Going concern dipakai sebagai asumsi dalam pelaporan keuangan selama tidak 

terbukti adanya informasi yang menunjukkan hal yang berlawanan (contrary 

information) dalam Setyarno, Januarti dan Faisal (2006). Biasanya informasi yang 

secara signifikan dianggap berlawanan dengan asumsi kelangsungan hidup satuan 

usaha adalah berhubungan dengan ketidakmampuan 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 (PSAK No. 30). 

Hany et. al. (2003) dalam Santosa dan Wendari (2007) menyatakan going 

concern adalah kelangsungan hidup suatu badan usaha. Dengan adanya going 

concern maka suatu badan usaha dianggap akan mampu mempertahankan kegiatan 

usahanya dalam jangka panjang atau tidak akan dilikuidasi dalam jangka pendek. 

Setiawan (2006) dalam Santoso dan Wedari (2007) menyatakan bahwa going concern 

sebagai asumsi bahwa perusahaan dapat mempertahankan hidupnya (going concern) 
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secara langsung akan mempengaruhi laporan keuangan. Laporan keuangan yang 

disiapkan menggunakan dasar going concern kemungkinan akan berbeda secara 

substansial dengan laporan keuangan yang disiapkan pada asumsi bahwa perusahaan 

tidak going concern. Laporan keuangan yang disiapkan pada dasar going concern 

akan mengasumsikan bahwa perusahaan akan bertahan melebihi jangka waktu 

pendek.  

Auditor biasanya mengevaluasi apakah ada keraguan yang substansial 

mengenai kemampuan klien untuk mempertahankan kelanjutan usahanya berdasarkan 

hasil-hasil dari prosedur audit normal yang dilaksanakan dalam perencanaan, 

pengumpulan bukti untuk mendukung berbagai tujuan audit, dan penyelesaian audit 

(Boynton, Johnson, Kell. 2003) dalam Zubaidah (2012).  

2.1.4 Debt Default 

Kegagalan dalam memenuhi kewajiban hutang dan atau bunga merupakan 

indikator going concern yang banyak digunakan oleh auditor dalam menilai 

kelangsungan hidup suatu perusahaan. Dapat dikatakan bahwa status hutang 

perusahaan merupakan faktor pertama yang akan diperiksa oleh auditor untuk 

mengukur kesehatan keuangan perusahaan. Ketika jumlah hutang perusahaan sudah 

sangat besar, maka aliran kas perusahaan tentunya banyak dialokasikan untuk 

menutupi hutangnya, sehingga akan mengganggu kelangsungan operasi perusahaan. 

Apabila hutang ini tidak mampu dilunasi, maka kreditor akan memberikan status 

default ( Januarti, 2009). 
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Manfaat status default hutang sebelumnya juga telah diteliti oleh Chen dan 

Church (1992) yang menemukan hubungan yang kuat status default dengan opini 

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. 

2.1.5 Opini Audit Tahun Sebelumnya 

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. 

Nogler (1995) dalam Santosa dan Wedari (2007) memberikan bukti bahwa 

setelah auditor mengeluarkan opini going concern, perusahaan harus menunjukkan 

peningkatan keuangan yang signifikan untuk memperoleh opini bersih pada tahun 

berikutnya. Jika tidak mengalami peningkatan keuangan maka pengeluaran opini 

audit going concern dapat diberikan kembali. 

Susanto (2009) dalam penelitiannya juga memperkuat bukti mengenai opini 

audit going concern yang diterima tahun sebelumnya dengan opini audit going 

concern tahun berjalan. Apabila pada tahun sebelumnya auditor telah menerbitkan 

opini audit going concern, semakin besar kemungkinan auditor untuk menerbitkan 

kembali opini audit going concern pada tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan 
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bahwa auditor dalam memberikan opini audit akan mempertimbangkan opini audit 

tahun sebelumnya. Karenanya, status default dapat meningkatkan kemungkinan 

auditor mengeluarkan laporan going concern. 

2.1.6 Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendek, diantaranya adalah current ratio. Likuiditas 

mengacu pada ketersediaan sumber daya (kemampuan) perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya yang jatuh tempo secara tepat waktu. Likuiditas suatu 

perusahaan sering ditunjukkan oleh current ratio yaitu membandingkan aktiva lancar 

dengan kewajiban lancar. 

Menurut Husnan dan Pudjiastuti (2006) dalam Putri (2011), aktiva lancar 

adalah aktiva yang diharapkan berubah menjadi kas dalam jangka waktu yang singkat 

(biasanya kurang dari satu tahun), sedangkan kewajiban lancar menunjukkan 

kewajiban yang harus dipenuhi dalam waktu dekat (biasanya juga kurang dari satu 

tahun).  Rasio ini dapat memberikan sebuah ukuran likuiditas yang cepat, mudah 

digunakan dan mampu menjadi indikator terbaik sampai sejauh mana klaim dari 

kreditor jangka pendek telah ditutupi oleh aktiva yang diharapkan dapat diubah 

menjadi kas dengan cukup cepat (Brigham & Houston, 2009:95 dalam Putri, 2011). 

2.1.7 Rasio Leverage 

Leverage menunjukkan proporsi atas penggunaan utang untuk membiayai 

investasinya (Sartono, 2001:120). Leverage dapat diproksikan dengan debt ratio yaitu 

membandingkan antara total kewajiban dengan total aktiva. Rasio ini mengukur 
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tingkat persentase utang perusahaan terhadap total aktiva yang dimiliki atau seberapa 

besar tingkat persentase total aktiva dibiayai dengan utang. Semakin besar tingkat 

rasio leverage menyebabkan timbulnya keraguan akan kemampuan perusahaan untuk 

mempertahankan kelangsungan usahanya di masa depan karena sebagian besar dana 

yang diperoleh oleh perusahaan akan digunakan untuk membiayai utang dan dana 

untuk beroperasi akan semakin berkurang. 

Kreditor pada umumnya lebih menyukai debt ratio yang rendah angka 

rasionya, maka semakin besar peredaman dari kerugian yang dialami kreditor jika 

terjadi likuidasi. Semakin besar debt ratio maka akan semakin besar kemungkinan 

auditor untuk memberikan opini audit going concern (Putri, 2011). 

2.2 Telaah Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu menjabarkan mengenai hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh para peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan pemberian 

opini audit going concern telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan 

menggunakan variabel dan periode penelitian yang berbeda, seperti ditunjukkan 

berikut ini. 

Wulandari (2014) melakukan penelitian mengenai “Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Auditor Dalam Memberikan Opini Audit Going Concern.” Dalam 

penelitian ini variabel dependen yaitu opini audit going concern, sedangkan yang 

termasuk variabel independen adalah reputasi KAP, kondisi keuangan perusahaan, 

opini audit tahun sebelumnya, ukuran perusahaan, rasio likuiditas, rasio profitabilitas, 
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rasio aktivitas, dan rasio leverage dengan mengambil sampel perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEJ pada tahun 2008-2011. Hasil pengujian menggunakan regresi 

logistik menunjukkan bahwa opini audit tahun sebelumnya mempengaruhi auditor 

dalam memberikan opini audit going concern. Namun hasil penelitian ini tidak 

memberikan dukungan secara empiris bahwa reputasi KAP, kondisi keuangan 

perusahaan, ukuran perusahaan, rasio pertumbuhan perusahaan, rasio likuiditas, rasio 

profitabilitas, rasio aktivitas dan rasio leverage mempengaruhi auditor dalam 

memberikan opini audit going concern. 

Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Praptitorini dan Januarti (2011) 

yang berjudul “Pengaruh Kualitas Audit, Debt Default dan Opinion Shopping 

terhadap Penerimaan Opini Going Concern.” Dalam penelitian ini variabel dependen 

yaitu opini audit going concern, sedangkan yang termasuk variabel independen 

adalah kualitas audit, debt default dan opinion shopping dengan mengambil sampel 

pada perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia dari tahun 1997-

2002. Regresi logistik digunakan untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian 

menunjukkan debt default berpengaruh signifikan sedangkan variabel lainnya 

(kualitas audit dan opinion shopping) tidak berpengaruh signifikan dengan 

penerimaan opini going concern. 

Dewayanto (2011) juga meneliti tentang “Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Penerimaan Opini Audit Going Concern Pada Perusahaan 

Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.” Dalam penelitian ini variabel 

dependen yaitu opini audit going concern, sedangkan yang termasuk variabel 
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independen adalah kondisi keuangan perusahaan, ukuran perusahaan, opini audit 

tahun sebelumnya, auditor client tenure, opinion shopping, dan kualitas auditor 

dengan mengambil sampel pada  perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2006-

2009. Data penelitian dianalisa dengan analisis regresi logistik. Hasil penelitian 

adalah ukuran perusahaan, auditor client tenure, opinion shopping dan kualitas audit 

tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini going concern. Sedangkan kondisi 

keuangan perusahaan dan opini audit sebelumnya berpengaruh terhadap penerimaan 

opini audit going concern. 

Putri (2011) juga telah melakukan penelitian mengenai “Opini Audit Going 

Concern dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi.” Dalam penelitian ini variabel 

dependen yaitu opini audit going concern, sedangkan yang menjadi variabel 

independen adalah likuiditas, leverage, profitabilitas, arus kas, ukuran perusahaan, 

pertumbuhan perusahaaan, kualitas audit, audit lag, opini audit tahun sebelumnya, 

dan auditor client tenure dengan mengambil sampel perusahaan manufaktur pada 

tahun 2000-2009. Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor leverage, dan opini 

audit tahun sebelumnya positif mempengaruhi dikeluarkannya opini audit going 

concern. Sedangkan, faktor likuiditas, profitabilitas, arus kas, ukuran perusahaan, 

pertumbuhan perusahaan, kualitas audit, audit lag dan auditor client tenure tidak 

mempengaruhi dikeluarkannya opini audit going concern. 

Warnida (2011) juga telah meneliti mengenai “Faktor yang Mempengaruhi 

Penerimaan Opini Audit Going Concern.” Dalam penelitian ini variabel dependen 

yaitu opini audit going concern, sedangkan yang menjadi variabel independen adalah 
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rasio likuiditas, rasio solvabilitas, price earning ratio, dan ukuran perusahaan dengan 

mengambil sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2006-

2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio likuiditas dan ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. Sedangkan, rasio 

solvabilitas dan price earning ratio tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini 

audit going concern. 

Peneliti sebelumnya juga dilakukan oleh Januarti (2009) mengenai “Faktor 

Perusahaan, Kualitas Auditor, Kepemilikan Perusahaan Terhadap Penerimaan Opini 

Audit Going Concern.” Dalam penelitian ini variabel dependen yaitu opini audit 

going concern, sedangkan yang menjadi variabel independen adalah kondisi 

keuangan, debt default, ukuran perusahaan, audit lag, opini audit sebelumnya,  

auditor client tenure, kualitas audit, opinion shopping, serta kepemilikan manajerial 

dan institusional dengan mengambil sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI pada tahun 1997-2006. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel default, 

ukuran perusahaan, audit client tenure, opini audit tahun sebelumnya, dan kualitas 

auditor mempengaruhi pemberian opini audit going concern, dan variabel ukuran 

perusahaan meskipun signifikan tetapi arah tandanya berkebalikan dengan yang 

dihipotesiskan. Sedangkan, variabel audit lag, opinion shopping, dan kepemilikan 

manajerial serta kepemilikan institusional tidak mempengaruhi pemberian opini 

going concern. 

Santosa dan Wedari (2007) juga meneliti tentang “Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Kecenderungan Penerimaan Opini Audit Going Concern.” Dalam 
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penelitian ini variabel dependen yaitu opini audit going concern, sedangkan yang 

termasuk dalam variabel independen adalah kualitas audit, kondisi keuangan 

perusahaan, opini audit tahun sebelumnya, pertumbuhan perusahaan, dan ukuran 

perusahaan dengan mengambil sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

pada tahun 2001-2005. Hasil pengujian menggunakan regresi logistic menunjukkan 

bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap kecenderungan penerimaan opini 

audit going concern, kondisi keuangan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan 

penerimaan opini audit going concern ketika proksi model kebangkrutan yang 

digunakan adalah the altman model dan the springate model, opini audit tahun 

sebelumnya berpengaruh positif terhadap kecenderungan penerimaan opini audit 

going concern, pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh, ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif terhadap kecenderungan peneriman opini audit going concern. 

Rahman dan Siregar (2012) juga meneliti tentang “Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Kecenderungan Penerimaan Opini Audit Going Concern Pada 

Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.” Dalam penelitian 

ini variabel dependen yaitu opini audit going concern, sedangkan yang termasuk 

dalam variabel independen adalah kualitas audit, kondisi keuangan, opini audit tahun 

sebelumnya, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, dan utang perusahaan 

dengan mengambil sampel pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada 

tahun 2006-2010. Hasil pengujian menggunakan regresi logistik menunjukkan bahwa 

opini audit tahun sebelumnya, pertumbuhan perusahaan, dan utang perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan penerimaan opini audit going 
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concern. Sedangkan, kualitas audit, kondisi keuangan, dan ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan penerimaan opini audit going 

concern. 

Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Januarti dan Fitrianasari (2008) 

dengan judul “Analisis Rasio Keuangan dan Rasio Non Keuangan Yang 

Mempengaruhi Auditor Dalam Memberikan Opini Audit Going Concern.” Dalam 

penelitian ini yang termasuk dalam variabel independennya adalah rasio likuiditas, 

rasio profitabilitas, rasio aktivitas, rasio leverage, sales growth, market value, ukuran 

perusahaan, reputasi kap, laporan audit sebelumnya, auditor client tenure, dan audit 

lag dengan mengambil sampel pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ 

pada tahun 2000-2005. Hasil pengujian menggunakan regresi logistik menunjukkan 

bahwa rasio likuiditas, opini audit tahun sebelumnya, dan audit lag berpengaruh 

signifikan terhadap opini audit going concern. sedangkan, rasio profitabilitas, rasio 

aktivitas, rasio leverage, sales growth, market value, ukuran perusahaan, reputasi kap, 

dan auditor client tenure tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern. 

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis  

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu di atas menunjukkan bahwa 

penentuan variabel sebagai faktor-faktor pengaruh terhadap Opini Audit Going 

Concern nampak berbeda dan kelompok yang dijadikan obyek penelitian juga 

berbeda-beda. Hal tersebut yang mendasari untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi auditor dalam memberikan Opini Audit 

Going Concern. Sehubungan dengan hal tersebut dalam penelitian ini menggunakan 
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beberapa faktor dari variabel-variabel Debt Default, Opini Audit tahun sebelumnya, 

Rasio Likuiditas, dan Rasio Leverage terhadap pemberian Opini Audit Going 

Concern, maka dapat dibuat kerangka konseptual dan rangkaian hipotesis sebagai 

berikut: 

VARIABEL INDEPENDEN   VARIABEL DEPENDEN 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Teoritis 

2.4 Pengembangan Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu seperti yang telah 

dipaparkan di atas, maka penelitian ini akan mencoba menguji debt default, opini 

audit tahun sebelumnya, rasio likuiditas, dan rasio leverage terhadap pemberian opini 

audit  going concern  dengan rumusan hipotesis sebagai berikut: 

2.4.1 Pengaruh Debt Default terhadap Opini Going Concern 

Apabila perusahaan gagal dalam membayar utang (debt default) maka 

kelangsungan usahanya menjadi diragukan, oleh sebab itu kemungkinannya auditor 

akan memberi opini audit going concern. Ramadhany (2004) menunjukkan bahwa 

Debt Default 

 
Opini Audit Tahun 

Sebelumnya 
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variabel debt default, berpengaruh terhadap pemberian opini going concern. Hasil 

penelitian tersebut konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Chen 

dan Church (1992). Penelitian Chen dan Church (1992) menemukan bukti yang kuat 

antara pemberian status debt default dengan masalah going concern. Berdasarkan 

penjelasan tersebut hipotesis yang akan diuji sebagai berikut: 

H1: Debt default berpengaruh terhadap opini audit going concern 

2.4.2 Pengaruh Opini Audit Tahun Sebelumnya terhadap Opini Audit Going 

Concern 

Beberapa penelitian menemukan bahwa auditor lebih sering mengeluarkan 

opini audit going concern jika opini audit tahun sebelumnya adalah opini audit going 

concern (Susanto 2009). Bisa dikatakan bahwa opini audit tahun sebelumnya 

berpengaruh terhadap pemberian opini audit going concern. Ada hubungan positif 

yang signifikan antara opini audit going concern yang diterima tahun sebelumnya 

terhadap opini audit going concern pada tahun berjalan. 

Apabila pada tahun sebelumnya auditor telah mengeluarkan opini audit 

going concern, kemungkinan auditor untuk mengeluarkan opini audit going concern 

pada tahun berikutnya akan semakin besar. Susanto (2009) dan Santosa dan Wedari 

(2007) menyatakan bahwa auditor dalam dalam memberikan opini audit going 

concern akan mempertimbangkan opini audit yang diberikan kepada auditee pada 

tahun sebelumnya. Berdasar hal tersebut dapat disusun hipotesis sebagai berikut: 

H2: Opini Audit Tahun Sebelumnya berpengaruh terhadap opini audit 

going concern 
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2.4.3 Pengaruh Rasio Likuiditas terhadap Opini Audit Going Concern 

Dalam penelitian Januarti dan Fitrianasari (2008) menemukan bukti bahwa 

rasio likuiditas, dengan menggunakan proksi quick ratio, berpengaruh menentukan 

opini audit going concern. Hasil koefisien yang negatif menunjukkan semakin kecil 

rasio likuiditas yang dimiliki oleh auditee maka akan semakin besar kemungkinan 

auditor untuk memberikan opini audit going concern, dan sebaliknya. Makin rendah 

nilai current ratio menunjukkan semakin rendah kemampuan perusahaan dalam 

menutupi kewajiban jangka pendeknya. Apabila perusahaan tidak mampu memenuhi 

klaim kreditor jangka pendek maka hal tersebut dapat memengaruhi kredibilitas 

perusahaan dan dapat dianggap sebagai suatu sinyal bahwa perusahaan sedang 

menghadapi masalah yang dapat mengganggu kelangsungan usahanya.  Berdasar hal 

tersebut dapat disusun hipotesis sebagai berikut: 

H3: Rasio Likuiditas berpengaruh terhadap opini audit going concern 

2.4.4 Pengaruh Rasio Leverage terhadap Opini Audit Going Concern 

Rasio leverage merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh kemampuan 

perusahaan memenuhi kewajiban keuangannya. Leverage mengacu pada jumlah 

pendanaan yang berasal dari utang perusahaan kepada kreditor. Rasio leverage diukur 

dengan menggunakan rasio debt to total assets. Rasio leverage yang tinggi dapat 

berdampak buruk bagi kondisi keuangan perusahaan. Semakin tinggi rasio leverage, 

semakin menunjukkan kinerja keuangan perusahaan yang buruk dan dapat 

menimbulkan ketidakpastian mengenai kelangsungan hidup perusahaan. Hal ini 
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menyebabkan perusahaan lebih berpeluang mendapatkan opini audit going concern. 

Dari pengujian yang dilakukan oleh Putri (2011) bahwa Leverage positif 

mempengaruhi dikeluarkannya opini audit going concern. Berdasar hal tersebut dapat 

disusun hipotesis sebagai berikut: 

H4: Rasio Leverage berpengaruh terhadap opini audit going concern 


