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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. LANDASAN TEORI 

1. Teori Agensi 

Teori agensi merupakan teori menggambarkan hubungan antara dua 

individu yang berbeda kepentingan yaitu prinsipal (pemilik usaha) dan 

agen (manajemen satu perusahaan). Menurut Jensen dan Meckling, (2005) 

di dalam hubungan keagenan (agency relationship) terdapat suatu kontrak 

dimana satu orang atau lebih prinsipal memerintah orang lain untuk 

melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan memberi wewenang kepada 

agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. 

Dalam kaitan teori agensi dengan penerimaan opini audit going 

concern, agen bertugas dalam menjalankan perusahaan dan menghasilkan 

laporan keuangan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban manajemen. 

Laporan keuangan  ini yang nantinya akan menunjukkan kondisi keuangan 

perusahaan dan digunakan oleh prinsipal sebagai dasar dalam pengambilan 

keputusan (Putri, 2014). 

Menurut Eisenhard (1989) dalam Putrady (2014), teori keagenan 

dilaksanakan oleh 3 buah asumsi yaitu: 
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a. Asumsi tentang sifat manusia, bahwa manusia memiliki sifat untuk 

mementingkan diri sendiri (self interest), memiliki keterbatasan 

rasionlaitas (bounded rationality), dan tidak memyukai risiko (risk 

aversion). 

b. Asumsi tentang keorganisasian, adalah adanya konflik antara anggota 

organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitasnya. 

c. Asumsi tentang informasi adalah adanya Asymmetric information (AI) 

antara prinsipal dan agen. 

Agent secara normal bertanggungjawab untuk mengoptimalkan 

keuntungan para principals. Namun disisi lalin, agen juga mempunyai 

kepentingan memaksimumkan kesejahteraan mereka pribadi. Sehingga ada 

kemungkinan besar agent tidak selalu bertindak sesuai kepentingan 

principals (Jensen dan Meckling, 1976). Sehingga bila tidak ada 

pengawasan yang memadai maka agent dapat memainkan kondisi 

perusahaan agar seolah-olah target yang diinginkan principals tercapai. 

Perbedaan kepentingan yang tidak sesuai antara principals dan agent dapat 

menimbulkan terjadinya asimetri informasi. Asimetri informasi adalah 

suatu keadaaan dimana informasi yang terdapat dalam laporan keuangan 

tidak mencerminkan kondisi perusahaan sebelumnya. 

Dalam kaitannya dengan teori agensi dengan opini audit going 

concern, agen bertugas dalam menjalankan perusahaan dan menghasilkan 

laporan keuangan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban manejemen. 

Laporan keuangan ini yang nantinya akan menunjukan kondisi keuangan 
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perusahaan. Agen sebagai pihak yang menghasilkan laporan keuangan, 

sehingga dimungkinkan agen melakukan manipulasi data atas kondisi 

perusahaan. Oleh karena itu auditor sebagai pihak yang dianggap mampu 

menjembatani kepentingan prinsipal dan agen dalam melakukan 

monitoring terhadap kinerja manajemen sesuai dengan laporan keuangan. 

Akuntan publik (auditor) juga memberikan jasa untuk menilai atas 

kewajaran laporan keuangan perusahaan yang dibuat oleh agen, dengan 

hasil akhir adalah opini audit. Opini yang dikeluarkan auditor ini haruslah 

berkualitas yang ditunjukkan dengan semakin objektif dan transparannya 

informasi keuangan perusahaan (Astuti, 2012). 

2. Opini Audit 

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik SA Seksi 110 paragraf 

01 (SPAP, 2011), tujuan auditor atas laporan keuangan oleh auditor 

independen pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang 

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

perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan standar akuntansi keuangan 

di Indonesia. Laporan auditor merupankan sarana bagai auditor untuk 

menyatakan pendapatnya, atau apabila keadaan mengharuskan, untuk 

menyatakan tidak memberikan pendapat. Baik dalam hal auditor 

menyatakan pendapat maupun menyatakan tidak memberikan pendapat, ia 

harus menyatakan apakah auditnya telah dilaksanakan berdasarkan standar 

auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. 
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Dalam melakukan auditor harus mengumpulkan bukti-bukti kewajaran 

informasi yang tercantum dalam perusahaan dengan cara memeriksa 

catatan akuntansi yang mendukung laporan tersebut. Pernyataan pendapat 

auditor harus didasarkan atas audit yang dilaksanakan berdasarkan 

auditing dan temuan-temuannya (Astuti, 2012). Laporan audit secara rinci 

diuraikan kata, kalimat, frasa, dan paragraf yang digunakan oleh auditor 

dalam mengkomunikasikan pendapatnya atas laporan keuangan auditan 

(Mulyadi, 2002). 

Laporan auditor bentuk baku terdiri dari tiga  paragraf menurut 

(Mulyadi, 2002) yaitu: 

a. Paragraf Pengantar (Introduction Paragraph) 

Paragraf ini berisi pernyataan auditor tentang laporan keuangan yang 

menjadi objek audit, pernyataan bahwa tanggung jawab tentang laporan 

keuangan berada ditanggan manajemen, dan pernyataan bahwa tanggung 

jawab tentang pernyataan pendapat atas laporan keuangan berada di 

tanggan auditor. 

b. Paragraf Lingkup (Scope Paragraph) 

Dalam paragraf ini auditor menyatakan bahwa audit atas laporan 

keuangan didasarkan atas standar auditing yang ditetapkan Ikatan 

Akuntansi Indonesia, penjelasan singkat tentang standar auditing, dan 

pernyataan tentang keyakinan auditor bahwa audit yang dilaksanakan oleh 

auditor memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas 

laporan keuangan auditan. 



14 
 

c. Paragaraf Pendapat (Opinion Paragraph) 

Paragraf ketiga dari audit baku tersebut diatas disebut dengan istilah 

paragraf pendapat. Dalam paragraf ini auditor menyatakan pendapat atas 

laporan keuangan auditan.  

Auditor dapat memilih tipe pendapat yang ingin dinyatakan atas 

laporan keuangan auditan menurut (Mulyadi, 2002) yaitu: 

a. Pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) 

Dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor menyatakan 

bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang 

material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai 

dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Ini adalah 

pendapat yang dinyatakan dalam bentuk baku. 

b. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas 

(unqualified opinion with explanatory language) 

Keadan yang menjadi penyebab utama ditambahkannya suatu paragraf 

penjelas atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit baku adalah: 

1) Ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi berterima umum. 

2) Keraguan besar tentang kelangsungan hidup entitas. 

3) Aditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang 

dikeluarka oleh dewan standar akuntansi keuangan. 

4) Penekanan atas suatu hal. 

5) Laporan audit yang melibatkan auditor lain. 

 



15 
 

 
 

c. Pendapat wajar dengan pengecualian (qualified opinion) 

Melalui pendapat wajar dengan pengecualian, auditor menyatakan 

bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang 

material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas sesuai dengan 

prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-

hal yang dikecualikan. Pendapat wajar dengan pengecualian dinyatakan 

dalam keadaan: 

1) Tidak ada bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan 

terhadap ruang lingkup audit. 

2) Auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari 

prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, yang berdampak 

material, dan ia berkesinambungan untuk tidak manyatakan pendapat 

tidak wajar. 

d. 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. 

e. Tidak memberikan pendapat (disclaimer of opinion) 

Auditor menyatakan bahwa ia tidak menyatakan pendapat atas laporan 

keuangan klien. Pernyataan tidak memberikan pendapat diberikan oleh 

auditor jika auditor tidak melaksanakan audit yang berlingkup memadai 

untuk memungkinkan auditor memebrikan pendapat atas laporan 

keuangan. Pernyataan tidak memberikan pendapat juga dapat diberikan 
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oleh auditor jika ia dalam kondisi tidak independen dengan hubungannya 

dengan klien. 

3. Going Concern 

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik SA Seksi 341 paragraf 2 

(IAI, 2012) mendefinisikan going concern sebagai kesangsian kemampuan 

suatu usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya selama 

periode waktu yang pantas, yaitu tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal 

laporan keuangan auditan. Sedangkan menurut (Belkoui : 271) going 

concern adalah sautu dalil yang menyatakan bahwa kesatuan usaha akan 

menjalankan terus operasinya dalam jangka waktu yang cukup lama untuk 

mewujudkan proyeknya, tanggung jawab serta aktifitas-aktifitasnya yang 

tidak berhenti.  

Menurut PSA No.30 Seksi 341 paragraf 1 (SPAP, 2011) menyatakan 

bahwa going concern dipakai sebagai asumsi dalam pelapor keuangan 

sepanjang tidak terbukti adanya informasi yang secara signifikan dianggap 

berlawanan. Biasanya informasi yang secara signifikan berlawanan dengan 

asumsi kelangsungan suatu badan usaha dalam memenuhi kewajiban pada 

saat jatuh tempo tanpa melakukan penjualan sebagian besar aktivitas 

kepada pihak luar melalui bisnis biasa, restrukturisasi hutang, perbaikan 

operasi yang dipaksakan dari luar dan kegiatan serupa yang lain. 

a. Tanggung jawab auditor atas going concern 

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik SA Seksi 341 paragraf 3 

(SPAP, 2011) dinyatakan bahwa auditor bertanggungjawab untuk 
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mengevaluasi apakah terhadap kesagsian besar terhadap kemampuan 

entitas dalam mempertahankan kelangsuangan hidupnya dalam periode 

waktu yang pantas, tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan 

keuangan yang sedang diaudit dengan cara berikut ini: 

1) Auditor mempertimbangkan apakah hasil prosedur yang dilaksanakan 

dalam auditnya,dapat mengidentifikasi keadaan atau peristiwa secara 

keseluruhan memepertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka 

waktu pantas. Mugkin diperlukan untuk memperoleh informasi 

tambahan mengenai kondisi dan peristiwa beserta bukti-bukti yang 

mendukung informasi yang mengurangi kesangsian auditor. 

2) Jika auditor yakin bahwa terdapat kesangsian besar mengenai 

kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya 

dalam jangka waktu yang pantas ia harus: 

a) Memperoleh informasi mengenai rencana manajemen yang 

ditujukan untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa 

tersebut, dan 

b) Menentukan apakah kemungkinan bahwa rencana tersebut dapat 

secara efektif  dilaksanakan. 

3) Setelah auditor mengevaluasi rencana manajemen ia mengambil 

kesimpulan apakah ia harus memiliki kesangsian besar mengenai 

kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya 

dalam jangka waktu yang pantas. 
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Menurut Standar Profesional Akuntan Publik SA Seksi 341 paragraf 4 

(SPAP, 2011) menyatakan bahwa auditor tidak bertanggung jawab untuk 

memprediksi kondisi atau peristiwa yang akan datang. Fakta bahwa entitas 

kemungkian akan berakhir kelangsungan hidupnya setelah menerima 

laporan dari auditor yang tidak memperlihatkan kesangsian besar, dalam 

jangka waktu satu tahun setelah tanggal laporan keuangan, tidak berarti 

dengan sendirinya menunjukkan kinerja audit yang tidak memadai. 

b. Opini audit going concern 

Opini audit going concern yang merupakan opini audit modifikasi 

yang diberikan auditor bila terdapat keraguan atas kemampuan going 

concern perusahaan atau terdapat ketidak pastian yang signifikan atas 

kelangsungan hidup perusahaan dalam menjalankan operasinya dalam 

kurun waktu yang pantas, tidak lebih dari satu tahun setelah tanggal 

laporan keuangan yang sedang diaudit (SPAP, 2011). 

Auditor menetapkan penerimaan opini audit going concern apabila 

dalam proses audit ditemukan kondisi dan peristiwa yang menggarah pada 

kesangsian terhadap kelangsungan hidup perusahaan.  

Berikut ini adalah contoh kondisi dan peristiwa yang menggarah pada 

kesangsian atas kelangsungan hidup perusahaan (SA Seksi 341: paragraf 

6) : 

a) Trend negative-sebagai contoh, kerugian operasi yang berulang kali 

terjadi, kekurangan modal kerja, arus kas negatif dari kegiatan usaha, 

rasio keuangan penting yang jelek, 
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b) Petunjuk lain tentang kemungkinan kesulitan keuangan-sebagai contoh, 

kegagalan dalam memenuhi kewajiaban utangnya atau perjanjian 

serupa, penunggakan pembayaran deviden, penolakan oleh pemasok 

terhadap pengajuan permintaan pembelian kredit biasa, restrukturisasi 

utang, kebutuhan untuk mencari sumber atau metode pendanaan baru, 

atau penjualan sebagian besar asset. 

c) Masalah intern-sebagai contoh, pemogokan kerja atau kesulitan 

hubungan perburuhan yang lain, ketergantungan besar atas sukses 

proyek tertentu, komitmen jangka panjang yang tidak bersifat 

ekonomis, kebutuhan untuk secara signifikan memperbaiki operasi. 

d) Masalah luar yang terjadi-sebagai contoh, pengaduan gugatan 

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

kemungkinan membahayakan kemampuan entitas 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. 

Arens (1997) dalam Wahyuningsih (2015) menyatakan beberapa 

faktor yang menimbulkan ketidakpastian menggenai kelangsungan  hidup 

perusahaan adalah: 

1) Kerugian usaha yang besar secara berulang atau kekurangan modal 

kerja. 
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2) Ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajiban pada saat 

jatuh tempo dalam jangka pendek. 

3) Kehilangan pelanggan utama terjadi bencana yang tidak diasuransikan 

seperti gempa bumi atau banjir atau permasalah perburuhan yang 

tidak jelas. 

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

terjadi yang dapat membahayakan kemampuan perusahaan untuk 

beroperasi. 

Dalam SA Seksi 341 (SPAP, 2011) menyatakan apabila auditor tidak 

mengsangsikan kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan 

kelangsungan hidupnya (going concern) dalam jangka waktu pantas, maka 

auditor memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Bila kesangsian 

terhadap kelangsungan hidup usaha benar-benar ada, maka auditor harus 

mempertimbangkan untuk mengeluarkan opini audit going concern. SA 

Seksi 341, SPA No. 30 (SPAP, 2011) memuat pertimbangan bagi auditor 

dalam menerbitkan opini audit going concern terhadap kelangsungan 

usaha suatu entitas. Menurut SPAP tersebut opini audit yang termasuk 

dalam opini going concern (GC) yaitu pendapat wajar tanpa pengecualian 

dengan bahasa penjelas (unqualified opinion with explanation language), 

pendapat wajar dengan pengecualian (qualified opinion), pendapat tidak 

wajar (adverse opinion), dan tidak memberikan pendapat (disclaimer of 

opinion). 
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Apabila auditor mensangsikan kemampuan satuan usaha dalam 

mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas, 

maka auditor wajib mengevaluasi rencana manajemen. Selanjutnya auditor 

akan memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa 

penjelas jika rencana manajemen perusahaan dapat secara efektif 

dilaksanakan untuk mengatasi dampak dari kondisi dan peristiwa yang 

menyebabkan kesangsian auditor tentang kelangsungan usahanya. Apabila 

auditor menggangap bahwa rencana manajemen tidak dapat secara efektif 

mengurangi dampak negatif  kondisi atau peristiwa tersebut maka auditor 

menyatakan tidak memberikan pendapat. Opini wajar dengan pengecualian 

diberikan kepada auditee apabila auditor mensangsikan kelangsungan 

hidup perusahaan dan auditor berkesimpulan bahwa manajemen tidak 

memuat pengungkapan dan mengenai sifat, dampak, kondisi dan peristiwa 

yang menyebabkan auditor mensangsikan kelangsungan hidup perusahaan. 

Jika pengungkapan didalam rencan manajemen tidak memadai 

pengungkapanya dan tidak dilakukan penyesuaian padahal dampaknya 

sangat material dan dapat menyimpang dari prinsip akuntansi berterima 

umum, maka auditor akan memberikan opini tidak wajar (Pratiwi, 2013). 

Pertimbangan auditor dalam memberikan opini going concern dalam hal 

keberlangsungan usaha suatu entitas dapat dilihat dalam gambar dibawah 

ini: 
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Panduan Bagi Auditor dalam Memberikan Opini Going Concern 

 

Ya 

 

 

 

Ya     

 Ya         Ya   Tidak    Tidak 

      

Tidak    Ya    

  Tidak 

 

    Ya    

     Tidak 

Ya 

   

        

 

Gambar 2.1. Sumber : Seksi 341 paragraf 19 (SPAP, 2011) 

Apakah ada kondisi 

dan/atau peristiwa yang 

berdampak terhadap 

kelangsungan hidup 

entitas? 

Apakah rencana 

manajemen dapat 

dilaksanakan? 

Apakah ada rencana 

manajemen? 

Apakah cukup 

pengungkapan? 

Apakah auditor sangsi 

atas kelangsungan hidup 

entitas? 

SA Seksi 508 (PSA No. 

29) 

Tidak memberikan 

pendapat 

Tidak memberikan 

pendapat 

Pendapat wajar dengan 

pengecualian atau 

pendapat tidak wajar 
Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan 

paragraph penjelasan berkaitan dengan 

kelangsungan hidup entitas atau penekanan 

atas suatu hal (Emphasis of a Matter) 

Pendapat wajar tanpa 

pengecualian 
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4. Reputasi Auditor 

Reputasi auditor merupakan dimana auditor bertanggung jawab untuk 

tetap menjaga kepercayaan publik dan mejaga nama baik auditor sendiri 

serta KAP tempat auditor tersebut bekerja dengan mengeluarkan opini 

yang sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya (Verdiana dan 

Utama, 2013). Menurut peneletian Badera dan Rudyawan, 2009 dalam 

(Putri, 2014) repuitasi auditor merupakan prestasi  dan kepercayaan publik 

yang disandang auditor atas nama besar yang dimiliki auditor tersebut. 

DeAngelo (1981) menyimpulakan bahwa KAP yang lebih besar dapat 

diartikan menghasilkan kualitas audit yang lebih baik dibanding kantor 

akuntan kecil. Selain itu, KAP skala besar memiliki insentif yang lebih 

besar untuk menghindari kritikan kerusakan reputasi dibandingkan KAP 

kecil, KAP skala besar lebih cenderung untuk mengungkapkan masalah-

masalah yang ada karena mereka lebih kuat menghadapi resiko proses 

pengadilan. Argument ini menunjukkan bahwa KAP besar memiliki 

insentif lebih untuk mendeteksi dan melaporkan masalah kelangsungan 

usaha kliennya (Widyantari, 2011). 

Menurut Wikipedia (2014) dalam Wahyuningsih (2015) auditor yang 

berkualitas adalah auditor  tergolong kedalam KAP The Big Four. Kantor 

Akuntan Publik dapat digolongkan kedalam Big Four melalui suatu proses 

dimana KAP dikategorikan kedalam peringkat yang diukur berdasarkan 

jumlah karyawan dan pendapat yang diperoleh dari hasil audit. Dalam 
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penelitian Pratiwi (2013) pada tahun 2010-2011 empat KAP lokal yang 

berafiliasi dengan The Big Four Auditors sebagai berikut: 

a. KAP Purwantoro, Suherman, & Surja berafiliasi dengan 

Ernst&Young, 

b. KAP Osman Bing Satrio & Rekan berafiliasi dengan Deloite Touche 

Tohmatsu, 

c. KAP Siddharta & Widjaja berafiliasi dengan Kinsfield, Peat, 

Marwick, Goerdeller (KPMG), 

d. KAP Tanudireja, Wibisana & Rekan berafiliasi dengan Price 

WaterHouse Coopers (PWC) 

Pada tahun 2012-2014 empat KAP lokal yang berafiliasi dengan The 

Big Four Auditors sebagai berikut: 

a. KAP Purwantono, Suherman, & Surja berafiliasi dengan 

Ernst&Young, 

b. KAP Osman Bing Satrio & Eny berafiliasi dengan Deloite Touche 

Tohmatsu, 

c. KAP Siddharta & Widjaja berafiliasi dengan Kinsfield, Peat, 

Marwick, Goerdeller (KPMG), 

d. KAP Tanudireja, Wibisana & Rekan berafiliasi dengan Price 

WaterHouse Coopers (PWC). 

Berdasarkan penelitian terdahulu, proksi yang digunakan dalam 

menilai reputasi Kantor Akuntan Publik adalah dengan menggunakan 

skala Kantor Akuntan Publik, Big Four. Mc Kinley et al. (1985) dalam 
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Pratiwi (2013) menyatakan, ketika sebuah KAP mengklaim dirinya 

sebagai KAP besar seperti yang dilakukan oleh Big Four, maka mereka 

akan berusaha keras utuk menjaga nama besar tersebut dan berusaha 

menghindari tindakan-tindakan yang dapat menganggu nama besar 

mereka. 

5. Disclosure 

Disclosure adalah pengungkapan atau pemberian informasi oleh 

perusahan, baik yang positif maupun negatif, yang akan mempengaruhi 

atas suatu keputusan investasi (Astuti, 2012). Dey (1991) dalam Junaidi 

dan Hartono (2010) menyatakan bahwa pengungkapan informasi dapat 

membantu dalam memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai 

kegiatan perusahaan dan dengan demikian mengurangi konflik antara 

investor dan manajemen. Dengan demikian informasi yang tergantung 

dalam laporan keuangan harus lengkap, jelas dan dapat menggambarkan 

secara tepat mengenai kejadian-kejadian ekonomi yang berpengaruh 

terhadap hasil operasi unit usaha tersebut. 

Menurut Suwardjono (2014:580) secara umum, tujuan pengungkapan 

adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan 

pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai 

kepentingan yang berbeda-beda. Dalam implementasinya investor dan 

kreditor bervariasi dalam hal kecanggihannya. Hal ini dikarenakan pasar 

modal marupakan sarana utama pemenuhan dana dari masyarakat, 
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sehingga pengungkapan dapat diwajibkan untuk melindungi, informative 

dan melayani kebutuhan khusus. 

Evans (2003) dalam Suwardjono (2014 : 581) mengidentifikasikan 

tiga pengungkapan yang dilakukan perusahaan, yaitu: 

a. Adequate Disclosure (Pengungkapan Cukup) 

Adequate disclosure merupakan konsep yang sering digunakan, yaitu 

pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang 

berlaku, sehingga angka-angka yang disajikan dapat diinterpretasikan 

dengan benar oleh investor. 

b. Fair Disclosure (Pengungkapan Wajar) 

Fair disclosure secara tidak langsung merupakan tujuan etis agar 

membarikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan 

dengan menyediakan informasi yang layak terhadap pembaca 

potensial. 

c. Full disclosure (Pengungkapan Penuh) 

Full disclosure menyangkut kelengkapan penyajian informasi yang 

diungkapkan secara relevan. Scott (1997) dalam Suwardjono (2014) 

menunjukan dua manfaat pengungkapan penuh yang dapat dicapai 

secara simultan, yaitu terdapat kemungkinan investor membuat 

keputusan investasi menjadi lebih baik dan meningkatkan kemampuan 

pasar modal untuk investasi langsung yang paling produktif. 

Menurut Suwardjono (2014: 583) pengungkapan (disclosure) yang 

disampaikan oleh perusahaan dapat dibagi menjadi dua macam tipe, yaitu: 
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a. Pengungkapan Wajar (Mandatory Disclosure)  

Pengungkapan wajib (mandatory disclosure) merupakan 

pengungkapan informasi yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku 

dalam hal ini adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Badan 

Pengawasan Pasar Modal (BAPEPAM) dan Lembaga Keuangan. 

b. Pengungkapan Sukarela (Voluntary Disclosure) 

Pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) yaitu pengungkapan 

yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan publik. 

Pengungkapan sukarela merupakan pilihan bebas manajemen dengan 

pertimbangan kebijakan tertentu untuk menyampaikan informasi yang 

releven kepada pengguna laporan keuangan terkait dengan aktivitas-

aktivitas perusahaan. 

Kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi perusahaan publik telah 

diatur oleh pemerintah dalam Keputusan BAPEPAM dan Lembaga 

Keuangan Nomor: KEP-431/BL/2012 Peraturan Nomor X.K.6 tentang 

kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan 

publik. 

6. Audit Client Tenure 

Audit client tenure merupakan jangka waktu perikatan yang terjalin 

antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan auditee yang sama. 

Kecemasan akan kehilangan sejumlah fee yang cukup besar akan 

menimbulkan keraguan bagi auditor untuk menyatakan opini audit going 

counsen ( Widyantari, 2011). Karena antara auditor dengan klien sudah 
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terikat hubungan yang nyaman dan saling menguntungkan sehingga 

kualitas audit manjadi rendah. Hilangnya independensi auditor dapat di 

lihat dari kesulitan auditor dalam memberikan opini going concern untuk 

kliennya (Pratiwi, 2013). 

Dalam laporan yang di keluarkan oleh Bagian Praktek Securities of 

Exchange Comission (SEC) Komite Eksekutip (American institute of 

certified public accountants ( AICPA), 1992 dalam Widyantari, 2012 di 

nyatakan beberapa argument yang di buat tentang audit tenure. Argument 

ini menyatakan bahwa dalam jangka panjang hubungan antara auditor dan 

perusahaan lain akan menyebabkan masalah bagi :  

a) Auditor mempunyai hubungan yang semakin dekat dengan 

manajemen klien yang menyebabkan auditor untuk mengidentifikasi 

masalah manajemen dan kehilangan skeptisisme profesional. 

b) Auditor mungkin menganggap pengujian yang di lakukan sebagai 

pengulangan dari perikatan sebelumnya sehingga auditor merasa 

sudah mengetahui lebih dulu hasil dari pengujian tersebut. Hal ini 

menyebabkan auditor kurang mampu untuk mengevaluasi perubahan 

penting dalam kondisi klien. 

c) Auditor mungkin berkeinginan untuk menyelesaikan masalah 

perusahaan klien dalam rangka mempertahankan hubungannya dengan 

klien. Memenuhi keinginan manajemen klien mungkin menjadi 

prioritas auditor, di bandingkan mengikuti standar profesional.  
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Maka dari itu untuk menjaga independensinya beberapa Negara 

menetapkan peraturan mengenai rotasi KAP (Dewayanto, 2011). Peraturan 

di Indonesian melalui keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No: KEP-

310/BL/2008 dalam Peraturan No. VIII.A.2 tentang independensi Akuntan 

Publik yang memberikan jasa dipasar modal, menyebutkan bahwa Kantor 

Akuntan Publik mempunyai pengendalian mutu dengan tingkat keyakinan 

yang memadai bahwa Kantor Akuntan Publik dan karyawan dapat 

menjaga sikap independen. Peaturan Mentri Keuangan Nomor: 

17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik disebutkan bahwa pemberian 

jasa audit umumnya atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan 

oleh KAP paling lama enam tahun buku berturut-turut dan oleh seorang 

akuntan publik paling lama tiga tahun berturut-turut. 

7. Ukuran Perusahaan 

Menurut Ferry dan Jones (1979) dalam Alichia (2013) ukuran 

perusahaan adalah suatu skala dimana dapat di klasifikasikan besar 

kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain total aktiva, total 

penjualan, nilai pasar saham, kapitalisasi pasar, dan lain-lain semua 

berkolerasi tinggi. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 

tiga kategori yaitu perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah 

(medium size), dan perusahaan kecil (small firm). Penentuan ukuran 

perusahaan ini di dasarkan pada total aset perusahaan. Semakin besar total 

aset sebuah perusahaan mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan 
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tersebut besar, sebaliknya semakin kecil total aset sebuah perusahaan 

mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan tersebut kecil. 

Dimana ukuran perusahaan yang diproduksikan klien dengan log 

natural total asset yang dimiliki perusahaan dalam menjaga kelangsungan 

usaha. Semakin tinggi total aset yang dimiliki, maka perusahan dianggap 

memiliki ukuran yang besar sehingga mampu mempertahankan 

kelangsungan usahanya. Perusahaan besar memiliki kemampuan yang 

lebih baik dalam menggelola perusahaan dan menghasilkan laporan 

keuangan yang lebih berkualitas (Junaidi dan Hartono, 2010). 

Mutchler (1984) dalam Alichia (2013) menyatakan bahwa auditor 

lebih sering mengeluarkan opini audit going concern pada perusahaan 

kecil karena auditor mempercayai bahwa perusahaan besar dapat 

menyelesaikan kesulitan-kesulitan keuangan yang sedang dihadapi dari 

pada perusahaan kecil. Kemampuan perusahaaan besar dalam 

mendapatkan tambahan dana karena perusahaan dianggap lebih 

mempunyai operasional dan tatanan entitas yang lebih baik, sehingga 

nantinya berdampak baik pada pencapaian target. 

 

B. PENELITIAN TERDAHULU 

Penelitian Verdiana dan Utama (2013) yang berjudul “Pengaruh 

Reputasi Auditor, Disclosure, Audite Client Tenure pada Kemungkinan 

Pengungkapan Opini Audit Going Concern”. Populasi dalam penelitian ini 

adalah perusahaan real estate dan property yang terdaftar di BEI tahun 
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2009-2012. Sampel ditentukan dengan purposive sampling dengan jumlah 

sampel sebanyak 100 karena penelitian dilakukan selama 4 tahun. Hasil 

pengujian menunjukan bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh 

signifikan pada kemungkinana pengungkapan opini audit going concern. 

Disclosure bepengaruh positif dan singnifikan pada kemungkinan 

pengungkapan opini audit going concern. Interaksi antara reputasi auditor 

dan audit client tenure tidak berpengaruh signifikan pada kemungkinan 

pengungkapan opini audit going concern, sedangkan interaksi antara audit 

client tenure dan disclosure berpengaruh signifikan pada kemungkinan 

pengungkapan opini audit going concern. 

Penelitian yang dilakukan Putri (2014) yang berjudul “Pengaruh 

Opinion Shoping, Reputasi Auditor, Disclosure, dan Ukuran Perusahaan 

Terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern”. Populasi dari 

penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada 

tahun 2011-2013. Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan metode 

purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 72 selama periode 

2011-2013. Hasil menunjukan berdasarkan hasil uji regresi logistik 

(logistic regression) menunjukan bahwa opinion shopping, reputasi 

auditor, disclosure, ukuran perusahaan secara statistik berpengaruh 

signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern. 

Penelitian yang dilakukan oleh Muttaqin dan Sudarno (2012) yang 

berjudul “Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Dan Faktor Non Keuangan 

Terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern”. Populasi dalam 
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penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

tahun 2008-2010. Teknik pengambilan sampel penelitian ini dilakukan 

metode purposive sampling, Sehingga sampel yang diperoleh sebanyak 75 

selama periode 2008-2010. Hasil berdasarkan hasil uji regresi logistik 

(logistic regression) menunjukkan bahwa likuiditas, rasio aktivitas, 

leverage, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, reputasi auditor, 

opinion shopping tidak berpengaruh terhadap going concern audit report. 

Sedangkan profitabilitas, rasio nilai pasar, opini tahun lalu, auditor client 

tenure, audit lag berpengaruh terhadap going concern audit report. 

Penelitian yang dilakukan oleh Januarti (2009) yang berjudul 

“Analisis Pengaruh Faktor Perudsahaan, Kulaitas Auditor, Kepemilikan 

Perusahaan Terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern 

(Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di BEI Tahun 1997-2006). 

Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI tahun 1997-2006. Penelitian sampel yang dilakukan menggunakan 

metode purposive sampling sehingga menghasilkan sampel 78 perusahaan. 

Dari data yang diolah dapat disimpulkan bahwa variabel yang 

mempengaruhi pemberian opini audit going concern adalah variabel 

default, in sales (size), lamanya perikatan (audit client tenure), opini tahun 

sebelumnya (prior opinion) dan kualitas auditor (specialization). Variabel 

yang tidak mempengaruhi pemberian opini going concern adalah audit lag, 

opinion shopping, financial distress kepemilikan manajerial dan 

kepemilikan institusional. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Junaidi dan Hartono (2010) yang 

berjudul “Faktor Non Keuangan Pada Opini Going Concern”. Populasi 

dalam penelitian ini adalah perusahaan yang listing di BEI tahun 2003-

2008. Penelitian sampel yang dilakukan menggunakan purposive sampling 

sehingga menghasilkan sampel 89 perusahaan selama periode 2003-2008. 

Hasil berdasarkan uji regresi logistic menunjukkan bahwa tenure, reputasi 

auditor, disclosure, ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan 

terhadap opini going concern oleh auditor. 

Penelitian yang dilakukan oleh Alichia (2013) yang berjudul 

“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Perusahaan, Dan Opini 

Audit Tahun Sebelumnya Terhadap Opini Audit Going Concern”. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI tahun 2009-2011. Penelitian sampel yang dilakukan menggunakan 

metode purposive sampling sehingga menghasilkan 54 perusahaan selama 

tahun 2009-2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan negatif terhadap opini audit going concern, 

sedangkan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh signifikan negatif 

terhadap opini audit going concern. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ardika dan Ekayani (2012) yang 

berjudul “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan 

Penerimaan Opini Audit Going Concern pada Perusahaan Manufaktur 

yang Terdaftar di BEI Periode 2007-2011”. Populasi dalam penelitian ini 

adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2007-2011. 
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Penelitian sampel yang digunakan dengan metode purposive sampling 

sehingga menghasilkan sampel 110 perusahaan selama periode penelitian 

5 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan 

dan audit client tenure berpengaruh negatif pada penerimaan opini audit 

going concern. Sedangkan leverage dan opini audit tahun sebelumya 

berpengaruh positif pada penerimaan opini audit going concern. 

Penelitian yang dilakukan oleh Asututi (2012) yang berjudul 

“Pengaruh Faktor Keuangan Dan Non Keuangan Terhadap Penerimaan 

Opini Audit Going Concern”. Populasi dalam penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2006-2010. Penelitian 

sampel diperoleh secara purposive sampling sehingga menghasilkan 85 

perusahan. Hasil penelitian menunjukan debt default, reputasi auditor dan 

audit lag berpengaruh terhadap pemberian opini going concern oleh 

auditor. Sedangkan financial distress, disclosure dan opini shopping tidak 

berpengaruh terhadap pemberian opini going concern oleh auditor. 

Penelitian yang dilakukan oleh Widyantari (2011) yang berjudul 

“Opini Audit Going Concern Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi: 

Studi Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia”. Populasi 

dalam penelitian perusahaan manufaktur di BEI  periode 2000-2009. 

Sampel yang diperoleh menggunakan metode purposive sampling 

sehingga menghasilkan jumlah sampel sebesar 300 perusahaan selama 

tahun 2000-2009. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah likuiditas, 

profitabilitas, arus kas, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, audit 
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client tenure berpengaruh negatif pada opini audit going concern. 

Sedangkan leverage, kualitas audit, audit lag, audit tahun sebelumnya 

berpengaruh positif pada opini audit going concern. 

Penelitian yang dilakukan oleh Januarti dan Fitrianasari (2008) yang 

berjudul “Analisis Rasio Keuangan Dan Rasio Non Keuangan yang 

Mempengaruhi Auditor Dalam Memberikan Opini Audit Going Concern 

Pada Auditee”. Populasi dalam penelitian perusahaan manufaktur di BEJ 

tahun 2000-2008. Penelitian sampel dikelompokkan sesuai opini audit 

yang diterimanya sebanyak 282 perusahaan selama tahun 2000-2005. 

Hasil yang diperoleh menunjukkan rasio likuiditas, rasio profitabilitas, 

rasio pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, auditor-client tenure 

berpengaruh negatif terhadap pemberian opini audit going concern oleh 

auditor pada auditee. Sedangkan rasio leverage, reputasi KAP, opini audit 

going concern yang diterima auditee tahun sebelumnya, audit lag 

berpengaruh positif terhadap pemberian opini audit going concern oleh 

auditor pada auditee. 

 

C. RERANGKA PEMIKIRAN  

Model penelitia yang menggambarkan suatu kerangka pemikiran yang 

utuh sehingga akan mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan 

di perumusan masalah, penelitian dapat dilihat pada gambar 2.2: 
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                           Gambar 2.2 Model Penelitian 

 

 

Perusahaan Real Estate dan Property yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2010-2014 

Variabel Dependen Variabel Independen 

Opini Audit Going 
Concern 

Reputasi 

Auditor 
Disclosure  Audit 

Client 

Tenure 

Ukuran 

Perusahaan  

Opini audit going 

concern yang 

merupakan opini audit 

modifikasi yang 

diberikan auditor bila 

terdapat karaguan atas 

kemampuan going 

concern perusahaan 

atau terdapat ketidak 

pastian yang signifikan 

atas kelangsungan 

hidup perusahaan 

dalam menjalankan 

operasinya dalam 

kurun waktu yang 

pantas, tidak lebih dari 

satu tahun setelah 

tanggal pelaporan 

keuangan yang sedang 

diaudit (SPAP, 2011).  

Reputasi 

auditor mer- 

upakan dim-

ana auditor 

bertanggjaw-

ab untuk tet-

ap menjaga 

kepercayaan 

publik & me- 

njaga nama 

baik auditor 

sendiri serta 

KAP tempat 

auditor 

tersebut ber- 

kerja dengan 

mengeluark-

an opini 

yang sesuai 

dengan ke- 

adaan peru- 

bahaan yang 

sebenarnya 

(Verdiana & 

Utama,2013)

. 

Disclosure 

adalah 

pengungkap-

an atau pem- 

berian 

informasi 

oleh per-

usahaan, baik 

yamg positif 

maupun 

negatif, yang 

akan mem- 

pengaruhi 

atas suatu ke- 

putusan in- 

vestasi 

(Astuti, 

2012). 

Audit 

clien 

tenure 

merupak-

an jangka 

waktu 

perikatan 

yang 

terjalin 

antara 

KAP 

dengan 

auditee 

yang sama 

(Widiyan-

tari, 

2011). 

Menurut 

Ferry & 

Jones 

(1979) dal-

am Alichia 

(2003) 

ukuran 

perusahaan 

adalah sua- 

tu skala di- 

mana dapat 

diklasifikas

-ikan besar 

kecilnya 

perusahaan 

menurut 

berbagai 

cara, antara 

lain total 

aktiva, total 

penjualan, 

& lain-lain 

yang ber- 

korelasi 

tinggi. 
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D. PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

1. Pengaruh Reputasi Auditor Terhadap Opini Audit Going Concern 

Reputasi auditor merupakan tanggung jawab seorang auditor untuk 

tetap menjaga kepercayaan publik dan menjaga nama baik auditor sendiri 

serta KAP tempat auditor tersebut bekerja dengan mengeluarkan opini 

yang sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya (Verdiana dan 

Utama, 2013). Menurut Junaidi dan Hartono (2010) semakin besar reputasi 

Kantor Akuntan Publik maka semakin besar kualitas audit yang 

diberikannya. Auditor sekala besar juga lebih cenderung untuk 

mengungkapkan masalah-masalah yang ada karena mereka lebih kuat 

menghadapi resiko pengendalian (Foroghi,  2012). 

De Angelo (1981) dalam Dewayanto (2011) mengatakan bahwa 

peningkatan kualitas audit akan mempertinggi skala Kantor Akuntan 

Publik yang juga akan berpengaruh pada klien dalam menilai Kantor 

Akuntan Publik. Kantor Akuntan Publik akan berusaha mempertahankan 

nama baiknya dan sebisa mungkin agar terhindar dari masalah-masalah 

yang akan merusak citra dan reputasi yang bisa merusakk KAP tersebut, 

sehingga sebuah KAP akan selalu bersikap objektif terhadap pekerjaannya, 

apabila perusahaan tersebut mengalami keraguan akan kelangsungan 

hidupnya maka opini yang akan diterimanya adalah opini audit going 

concern.   
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Penelitian yang di lakukan oleh Junaidi dan Hartono (2010), Astuti 

dan Darsono (2012), dan Foroghi (2012) berhasil membuktikan bahwa 

reputasi auditor berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit 

going concern. Selain itu menurut Choi  et al. (2010) KAP besar seperti 

big found menyediakan mutu audit yang lebih tinggi di bandingkan dengan 

KAP kecil yang belum mempunyai reputasi. Berdasarkan uraian tersebut 

dapat di ajukan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H₁: Reputasi auditor berpengaruh terhadap opini audit going concern 

2. Pengaruh Disclosure Terhadap Opini Audit Going Concern 

Disclosure dapat didefinisikan sebagai pemberian informasi oleh 

perusahaan yang mungkin mempengaruhi keputusan investasi yang dapat 

bersifat positif maupun negatif, yang akan mempengaruhi atas suatu 

keputusan investasi. Semakin tinggi disclosure level yang dilakukan 

perusahaan, maka  semakin banyak pula informasi yang ada (Almilia dan 

Retrinasari, 2007) dalam Pratiwi (2013). Semakin luasnya informasi 

keuangan yang diungkapkan oleh perusahaan yang mengalami kondisi 

keuangan yang buruk, maka auditor akan lebih mudah dalam menemukan 

bukti dalam menilai kelangsungan usaha perusahaan (Junaidi dan Hartono, 

2010).  

Penelitian yang dilakukan oleh Haron et al (2009), Junaidi dan 

Hartono (2010), Pratiwi (2013), dan Verdiana dan Utama (2013) 

membuktikan bahwa disclosure berpengaruh negatif terhadap penerimaan 

opini going concern. Hubungan yang terjadi antar disclosure dengan opini 
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going concern adalah apabila perusahaan merasa cukup baik kinerja 

keuangan perusahaannya akan semakin banyak pengungkapan yang 

dilakukan untuk menunjukan kepada masyarakat citra baiknya, namun 

perusahaan mendapatkan opini going concern atau opini yang dianggap 

dapat merusak citra perusahaannya maka perusahaan akan lebih sedikit 

melakukan pengungkapan karena tidak ingin masyarakat terlalu banyak 

tau mengenai kinerja perusahaannya sedang buruk. Berdasarkan uraian 

tersebut dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H₂ : Disclosure berpengaruh terhadap opini audit going concern 

3. Pengaruh Audit Client Tenure Terhadap Opini Audit Going 

Concern 

Audit clien tenure merupakan jangka waktu perikatan yang terjalin 

antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan auditee yang sama 

(Widyantari, 2011). Perikatan audit yang lama akan menjadikan auditor 

kehilangan independensinya, sehingga memungkinkan untuk memberikan 

opini going concern akan sulit, atau justru akan membuat KAP lebih 

memahami kondisi keuangan dan akan lebih mudah mendeteksi masalah 

going concern (Ardika dan Ekayani, 2013). 

Penelitian Januarti (2009) dan Widyantari (2012) menemukan 

hubungan negatif antara audit client tenure dengan opini going concern. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Junaidi 

dan Hartono (2010) dan Muttaqin dan Sudarno (2012) menemukan bukti 
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bahwa audit client tenure berpengaruh negatif signigfikan terhadap opini 

audit going concern. 

H₃ : Audit client tenure berpengaruh terhadap opini audit going concern 

4. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Opini Audit Going 

Concern 

Menurut Ferry dan Jones (1979 dalam Alichia (2013) ukuran 

perusahaan adalah suatu skala dimana dapat di klasifikasikan besar 

kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain total aktiva, total 

penjualan, nilai pasar saham, kapitalisasi pasar, dan lain-lain semua 

berkolerasi tinggi. Sedangkan menurut Mutchler (1985) dalam Alichia 

(2013) menyatakan bahwa auditor lebih sering mengeluarkan opini audit 

going concern pada perusahaan kecil karena auditor mempercayai bahwa 

perusahaan besar dapat menyelesaikan kesulitan-kesulitan keuangan yang 

dihadapinya dari pada perusahaan kecil. Hal ini berkaitan dengan 

kemampuan perusahaan besar dalam mendapatkan tambahan dana karena 

perusahaan besar dianggap lebih mempunyai opersaionlanya dan tatanan 

entitas lebih apik sehingga natinnya berdampak baik pada pencapaian 

target. 

Hubungan ukuran perusahaan klien dengan opini going concern 

adalah semakin besar perusahaan klien maka auditor akan menghindari 

pemberian opini going concern, karena perusahaan yang besar dianggap 

lebih mampu mengatasi kondisi buruknya dibandingkan dengan 

perusahaan kecil (Wahyuningsih, 2015). 
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Penelitian yang dilakukan oleh Januarti (2009), Muttaqin dan Sudarno 

(2012), dan Alichia (2013) menyatakan adanyan hubungan negatif antar 

ukuran perusahaan klien dengan opini going concern. 

H₄ : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap opini audit going concern 

 


