
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian Auditing 

Auditing adalah salah satu jasa yang diberikan oleh akuntan publik yang 

diperlukan untuk memeriksa kewajaran laporan keuangan sehingga laporan 

keuangan yang dihasilkan tersebut dapat dipercaya oleh para pemakai laporan 

keuangan. Oleh karena itu, penulis mengemukakan beberapa definisi menurut 

para ahli. 

Pengertian auditing menurut Arens, et. al (2008 : 4), yaitu: 

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about 

information to determine and report on the degree of correspondence 

between the information and established criteria. Audting should be done 

by a competent independent person.” 

 

 

Pernyataan di atas mengungkapkan bahwa audit merupakan proses 

pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti atas informasi untuk menemukan 

dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang telah 

ditetapkan. Audit seharusnya dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan 

independen. 

 

 

 



Menurut Mulyadi (2002 : 9), pengertian auditing adalah : 

“Suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti 

secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan 

kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian 

antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah 

ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang 

berkepentingan.” 

 

Berdasarkan pengertian-pengertian auditing di atas, beberapa kata kunci 

yang terkait dengan pengertian auditing adalah sebagai berikut: 

1. Proses yang sistematis (Systematical Process) 

Proses audit terdiri dari serangkaian langkah atau prosedur yang logis, 

terstruktur, dan terorganisasi dengan baik. 

2. Asersi (Assertion) dan kriteria yang ditetapkan (Established Criteria) 

Proses Auditing membutuhkan suatu informasi. Asersi dapat dikatakan 

sebagai informasi mengenai sesuatu yang akan dievaluasi. Selain itu, 

proses auditing harus didukung oleh standar atau kriteria yang 

ditetapkan yang menunjukkan kondisi seharusnya. 

3. Pegumpulan dan evaluasi bukti (Evidence) 

Bukti adalah suatu informasi yang dikumpulkan dan digunakan oleh 

auditor untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara 

informasi dengan kriteria yang ditetapkan. Bukti dapat diperoleh dari 

hasil wawancara, observasi, dokumen perusahaan, dan hasil 

pengamatan fisik. 

 

 



4. Kompeten, Independen, dan Objektif 

Untuk melaksanakan tugas audit, seorang auditor harus memiliki 

kompetensi untuk memahami standar atau kriteria yang digunakan 

selama penugasan. Selain itu auditor harus memiliki sifat independen 

yang mampu membebaskan diri dari berbagai kepentingan pihak yang 

berkaitan dengan penugasan audit, sehingga akan menimbulkan 

perilaku yang objektif, dalam arti audior tidak akan memihak dan 

tidak bias dalam mengemukakan pendapat. 

5. Laporan kepada pihak yang berkepentingan (Reporting) 

Laporan audit merupakan hasil akhir dari proses auditing. Isi laporan 

audit adalah pernyataan pendapat atau simpulan mengenai kesesuain 

antara informasi dengan kriteria yang ditetapkan. 

 

2.1.2 Tujuan Audit 

Menurut Mulyadi (2002 : 73), tujuan umum audit atas laporan keuangan 

adalah: 

“Untuk menyatakan pendapat apakah laporan keuangan klien 

disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai 

dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Karena kewajaran 

laporan keuangan sangat ditentukan integritas berbagai asersi 

manajemen yang terkandung dalam laporan keuangan.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 2.1 

Hubungan Asersi Manajemen dengan Tujuan Umum Audit 

Asersi Manajemen Tujuan Umum Audit 

Keberadaan atau keterjadian Aktiva dan kewajiban entitas ada pada 

tanggal tertentu, dan begitu juga 

dengan transaksi pendapatan dan 

biaya. 

Kelengkapan Semua transaksi dan akun yang 

seharusnya telah disajikan dalam 

laporan keuangan. 

Hak dan Kewajiban Aktiva adalah hak entitas dan utang 

adalah kewajiban entitas pada tanggal 

tertentu. 

Penilaian dan Alokasi Komponen aktiva, kewajiban, 

pendapatan dan biaya telah disajikan 

dalam laporan keuangan pada jumlah 

yang semestinya. 

Penyajian dan pengungkapan Komponen tertentu laporan keuangan 

telah digolongkan, digambarkan, dan 

diungkapkan secara semestinya. 

Sumber: Mulyadi (2002:74) 

2.1.3 Proses Audit atas Laporan Keuangan 

Menurut Mulyadi (2002 : 121), tahap-tahap audit atas laporan keuangan 

meliputi: (1) Penerimaan penugasan audit; (2) Perencanaan Audit; (3) 

Pelaksanaan pengujian audit; dan (4) Pelaporan audit. 

Berikut ini merupakan penjelasan mengenai proses audit di atas: 

1. Penerimaan Penugasan Audit 

Langkah awal pekerjaan audit atas laporan keuangan berupa 

pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak penugasan audit 

dari klien. Enam langkah yang perlu ditempuh oleh auditor di dalam 



mempertimbangkan penerimaan penugasan audit dari calon kliennya, 

yaitu: 

a. Mengevaluasi integritas manajemen 

b. Mengidentifikasi keadaan khusus dan risiko luar biasa 

c. Menilai kompetensi untuk melakukan audit 

d. Mengevaluasi independensi 

e. Menentukan kemampuan untuk menggunakan kecermatan 

f. Membuat surat penugasan audit. 

2. Perencanaan Audit 

Setelah menerima penugasan audit dari klien, langkah berikutnya 

adalah perencanaan audit. Ada delapan tahap yang harus ditempuh, 

yaitu: 

a. Memahami bisnis dan industri klien 

b. Melaksanakan prosedur analitis 

c. Mempertimbangkan tingkat materialitas awal 

d. Mempertimbangkan risiko bawaan 

e. Mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap 

saldo awal dan jangka waktu penugasan klien berupa audit tahun 

pertama 

f. Mengembangkan strategi awal terhadap asersi signifikan. 

g. Me-review informasi yang berhubungan dengan kewajiban-

kewajiban legal klien 

h. Memahami struktur pengendalian intern klien. 



3. Pelaksanaan Pengujian Audit 

Tahap ini disebut juga dengan pekerjaan lapangan yang tujuan 

utamanya adalah untuk memperoleh bukti audit tentang efektivitas 

struktur pengendalian klien dan kewajaran laporan keuangan klien. 

Secara garis besar pengujian audit dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: 

a. Pengujian analitis (Analytical Tests) 

b. Pengujian pengendalian (Tests of Control) 

c. Pengujian substantif (Substantive Tests) 

4. Pelaporan Audit 

Langkah akhir dari suatu proses pemeriksaan auditor adalah penerbitan 

laporan audit. Oleh karena itu, auditor harus menyusun laporan 

keuangan auditan (Audited Financial Statement), penjelasan laporan 

keuangan (Notes to Financial Statement) dan pernyataan pendapat 

auditor. 

 

2.1.4 Standar Auditing yang Berlaku Umum 

Standar auditing merupakan sepuluh standar yang ditetapkan dan disahkan 

oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yang terdiri dari standar umum, 

standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Standar auditing adalah 

pedoman umum audit atas laporan keuangan historis. Berdasarkan SPAP (PSA 

No. 1 SA Seksi 150, 2011), standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan 

oleh Institut Akuntan Publik Indonesia adalah sebagai berikut : 

 



1. Standar Umum 

a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki 

keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.  

b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, 

independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. 

c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor 

wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan 

seksama.   

2. Standar Pekerjaan Lapangan 

a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan 

asisten harus disupervisi dengan semestinya.  

b. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh 

untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup 

pengujian yang akan dilakukan.  

c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui 

inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi 

sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan 

keuangan yang diaudit. 

3. Standar Pelaporan 

a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah 

disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. 

b. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, 

ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan 



laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan 

prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.  

c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang 

memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. 

d. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat 

mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi 

bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat 

secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus 

dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan 

keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas 

mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan 

tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor. 

 

2.1.5 Laporan Auditor 

Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (2011), tujuan audit 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 merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan 

pendapatnya, atau apabila keadaan mengharuskan, untuk menyatakan tidak 

memberikan pendapat. Laporan auditor menyatakan bahwa pemeriksaan telah 

dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan yang disertai dengan pendapat 



mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan yang diaudit. Oleh sebab itu, 

laporan audit adalah tahapan akhir dari keseluruhan proses audit. 

Menurut Mulyadi (2002), terdapat lima tipe opini auditor, yaitu: 

1. Pendapat Wajar tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) 

Dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, maka auditor menyatakan 

bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal 

yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum di 

Indonesia.Laporan audit wajar tanpa pengecualian diterbitkan bila 

kondisi-kondisi berikut terpenuhi : 

a. Semua laporan neraca, laba-rugi, perubahan ekuitas, dan laporan 

arus kas terdapat dalam laporan keuangan. 

b. Dalam pelaksanaan perikatan, seluruh standar umum dapat 

dipenuhi oleh auditor. 

c. Bukti cukup dapat disimpulkan oleh auditor, dan auditor telah 

melaksanakan perikatan sedemikian rupa sehingga memungkinkan 

untuk melakukan tiga standar pekerjaan lapangan. 

d. Laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi 

berterima umum di Indonesia. 

e. Tidak ada keadaan yang mengharuskan auditor untuk menambah 

paragraf penjelas atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit. 

2. Pendapat Wajar tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas atau 

modifikasi kata-kata (Unqualified Opinion Report 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 paragraf penjelas atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit 

baku adalah: 

a. Ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi yang diterima 

umum. 

b. Keraguan besar tentanggoing concern. 

c. Auditor setuju dengan 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) 

Pendapat wajar dengan pengecualian diberikan apabila auditee 

menyajikan secara wajar laporan keuangan, dalam semua hal yang 

material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di 

Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang dikecualikan. Pendapat 

wajar dengan pengecualian diberikan kepada perusahaan yang berada 

dalam kondisi sebagai berikut: 

a. Tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan 

terhadap lingkup audit. 



b. Auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari 

prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, yang berdampak 

material, dan diaberkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat 

tidak wajar. 

4. Pendapat tidak Wajar (Adverse Opinion) 

Pendapat tidak wajar diberikan oleh auditor apabila laporan keuangan 

auditee tidak menyajikan secara wajar laporan keuangan sesuai 

dengan prinsip akuntansi berterima umum. Jika laporan keuangan 

diberi pendapat tidak wajar oleh auditor maka informasi yang 

disajikan klien dalam laporan keuangan sama sekali tidak dapat 

dipercaya, sehingga tidak dapat dipakai oleh pemakai informasi 

keuangan untuk mengambil keputusan. 

5. Pernyataan tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer Opinion) 

Auditor menyatakan tidak memberikan pendapat jika dia tidak 

melaksanakan audit yang berlingkup memadai atau adanya 

pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkup audit untuk 

memungkinkan auditor memberikan pendapat atas laporan keuangan. 

Pendapat ini juga diberikan apabila auditor dalam kondisi tidak 

independen dalam hubungannya dengan klien. 

Perbedaan antara pernyataan tidak memberikan pendapat dengan 

pendapat tidak wajar adalah pendapat tidak wajar ini diberikan dalam 

keadaan auditor mengetahui adanya ketidakwajaran dalam laporan 

keuangan klien sedangkan auditor menyatakan tidak memberikan 



pendapat karena ia tidak cukup memeroleh bukti mengenai kewajaran 

keuangan auditee atau karena ia tidak independen dalam hubungannya 

dengan klien. 

Pada saat auditor menetapkan bahwa ada keraguan yang pasti terhadap 

kemampuan klien untuk melanjutkan usahanya sebagai going concern, 

audior diijinkan untuk memilih apakah mengeluarkan opini wajar 

tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas atau opini disclaimer. 

 

2.1.6 Teori Agensi 

Menurut Jensen dan Meckling (Susanto; 2009) mendefinisikan 

hubungan agensi sebagai suatu kontrak di bawah satu orang atau lebih (prinsipal) 

yang melibatkan pihak lainnya (agen) untuk melaksanakan sejumlah pekerjaan 

atas nama prinsipal yang melibatkan pendelegasian beberapa wewenang 

pembuatan keputusan kepada agen.Agen diberi wewenang oleh pemilik dalam 

melaksanakan operasional perusahaan, sehingga agen lebih banyak mempunyai 

informasi dibandingkan dengan pemilik. Ketimpangan informasi ini menimbulkan 

terjadinyaasymetri information. Manajemen biasanya menyembunyikan informasi 

yang tidak diharapkan oleh pemilik, sehingga terdapat kecenderungan dalam 

memanipulasi laporan keuangan perusahaan. 

 Hendriksen (2012) menyatakan bahwa ada tiga asumsi sifat manusia 

terkait teori keagenan, yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri 

sendiri (selfinterest), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi 



masa mendatang (bounded rationality), dan (3) manusia selalu menghindari risiko 

(riskaverse). 

Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer akan cenderung 

bertindak oportunis, yaitu mengutamakan kepentingan pribadi dan hal ini memicu 

terjadinya konflik keagenan sehingga diperlukan peran pihak ketiga yaitu auditor 

independen untuk mengevaluasi pertanggungjawaban keuangan manajemen dan 

memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh 

manajemen. 

Auditor sebagai pihak ketiga yang independen diperlukan untuk 

melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen apakah telah bertindak 

sesuai dengan kepentingan prinsipal melalui laporan keuangan. Dalam hal ini 

auditor memberikan opini atas kewajaran dari laporan keuangan perusahaan dan 

mengungkap permasalahan going concern yang dihadapi perusahaan apabila 

auditor meragukan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan 

hidupnya (Rudyawan dan Badera, 2009). 

Berdasarkan pengertian-pengertian teori agensi di atas, penulis 

menyimpulkan bahwa teori agensi adalah teori yang menggambarkan sebuah 

hubungan dalam perusahaan sebagai suatu kontrak antara prinsipal dengan agen 

dalam hal terjadinya konflik kepentingan. 

 

 

 

 



2.1.7 Going Concern 

2.1.7.1 Pengertian Going Concern 

Menurut Setyarno, et. al (2006), pengertian going concern adalah: 

“Going concern adalah kelangsungan hidup suatu badan usaha. Ketika 

suatu entitas bisnis dinyatakan going concern, artinya entitas tersebut 

dinyatakan mampu untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dalam 

jangka waktu yang panjang dan tidak mengalami likuidasi dalam jangka 

waktu yang pendek”. 

 

Menurut Harahap (2007 : 68), pengertian going concern adalah: 

“Going concern adalah continuity, yaitu suatu postulat yang menganggap 

bahwa perusahaan akan terus melaksanakan operasinya sepanjang proses 

penyelesaian proyek, perjanjian, dan kegiatan yang sedang berlangsung. 

Perusahaan dianggap tidak akan berhenti, ditutup atau dilikuidasi di masa 

yang akan datang, perusahaan dianggap akan hidup dan beroperasi untuk 

jangka waktu yang tidak terbatas.” 

 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa going concern adalah 

kelangsungan hidup suatu entitas. Dengan adanya going concern maka suatu 

entitas dianggap akan mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka 

panjang atau tidak akan dilikuidasi dalam jangka pendek. 

Menurut SPAP (PSA No. 30 SA Seksi 341, 2011),going concern dipakai 

sebagai asumsi dalam pelaporan keuangan sepanjang tidak terbukti adanya 

informasi yang menunjukan hal yang berlawanan. Informasi yang secara 

signifikan berlawanan dengan asumsi kelangsungan hidup entitas adalah 

berhubungan dengan ketidakmampuan entitas dalam memenuhi kewajibannya 

pada saat jatuh tempo tanpa melakukan penjualan sebagian besar aset kepada 



pihak luar melalui bisnis biasa, restrukturisasi utang, perbaikan operasi yang 

dipaksakan dari luar, dan kegiatan serupa lain. 

Menurut Praptitorini dan Januarti, (2007 : 7), masalah going concern 

terbagi dua, yaitu masalah keuangan yang meliputi kekurangan (defisiensi) 

likuiditas, defisiensi ekuitas, penunggakan utang, kesulitan memperoleh dana, 

serta masalah operasi yang meliputi kerugian operasi yang terus-menerus, prospek 

pendapatan yang meragukan, kemampuan operasi terancam, dan pengendalian 

yang lemah atas operasi. 

 

2.1.7.2 Opini Audit Going Concern 

Opini audit going concern merupakan opini yang dikeluarkan auditor 

untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan 

hidupnya. Pihak manajemen bertanggung jawab untuk menentukan kelayakan dari 

persiapan laporan keuangan menggunakan dasar going concern dan auditor 

bertanggung jawab untuk meyakinkan dirinya bahwa penggunaan dasar going 

concern oleh perusahaan adalah layak dan diungkapkan secara memadai dalam 

laporan keuangan. 

Menurut Arens, et. al (2008 : 66), opini audit going concern merupakan 

opini yang dikeluarkan oleh auditor dalam pertimbangan auditor pada situasi 

kemungkinan bahwa klien tidak dapat meneruskan operasinya atau memenuhi 

kewajibannya selama periode yang wajar. Apabila auditor menyimpulkan bahwa 

terdapat keraguan yang besar tentang kemampuan perusahaan untuk terus going 

concern, maka pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas harus 



diterbitkan, tanpa memperhatikan pengungkapan dalam laporan keuangan. Faktor-

faktor yang dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai kemampuan perusahaan 

untuk terus bertahan adalah sebagai berikut: 

1. Kerugian operasional atau kekurangan modal kerja yang berulang dan 

signifikan. 

2. Ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya ketika 

jatuh tempo. 

3. Kehilangan pelanggan utama, terjadi bencana yang tak dijamin oleh 

asuransi seperti gempa bumi atau banjir, atau masalah ketenagakerjaan 

yang tidak biasa. 

4. Pengadilan, perundang-undangan, atau hal-hal serupa lainnya yang 

sudah terjadi dan dapat membahayakan kemampuan entitas untuk 

beroperasi. 

 

Standar Profesional Akuntan Publik (2011 : 341) memberikan 

pedoman kepada auditor tentang dampak kemampuan satuan usaha dalam 

mempertahankan kelangsungan hidupnya terhadap opini auditor sebagai 

berikut: 

1. Jika auditor yakin terdapat keraguan mengenai kemampuan satuan 

usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka 

waktu yang pantas, maka auditor harus: 



a. Memperoleh informasi mengenai rencana manajemen yang 

ditujukan untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa 

tersebut. 

b. Menetapkan kemungkinan bahwa rencana tersebut secara efektif 

dilaksanakan. 

2. Jika manajemen tidak memiliki rencana untuk mengurangi dampak 

kondisi dan peristiwa terhadap kemampuan satuan usaha dalam 

mempertahankan kelangsungan hidunya, maka auditor 

mempertimbangkan untuk memberikan pernyataan tidak memberikan 

pendapat (disclaimer opinion). 

3. Jika manajemen memiliki rencana untuk mengurangi dampak kondisi 

dari peristiwa di atas, maka auditor menyimpulkan (berdasarkan 

pertimbangannya) atas efektivitas rencana tersebut, 

a. Jika auditor berkesimpulan bahwa rencana tersebut tidak efektif, 

maka auditor menyatakan tidak memberikan pendapat (disclaimer 

opinion). 

b. Jika auditor berkesimpulan bahwa rencana tersebut tidak efektif 

dan klien mengungkapkan keadaan tersebut dalam catatan atas 

laporan keuangan, maka auditor menyatakan pendapat wajar tanpa 

pengecualian (unqualified opinion). 

c. Jika auditor berkesimpulan bahwa rencana tersebut efektif, tetapi 

klien tidak mengungkapkannya dalam catatan atas laporan 



keuangan, maka auditor menyatakan pendapat tidak wajar (adverse 

opinion). 

 

Berikut ini beberapa kondisi yang dapat dijadikan dasar 

pertimbangan dalam pemberian opini audit going concern (SPAP PSA 

No. 30 SA Seksi 341, 2011): 

1. Trend negatif 

 Sebagai contoh, kerugian operasi yang berulang kali terjadi, 

kekurangan modal kerja, arus kas negatif dari kegiatan usaha, 

rasiokeuangan penting yang buruk.  

2. Petunjuk lain tentang kemungkinan kesulitan keuangan 

Sebagai contoh, kegagalan dalam memenuhi kewajiban utangnya atau 

perjanjian serupa, penunggakan pembayaran dividen, penolakan oleh 

pemasok terhadap pengajuan permintaan pembelian kredit biasa, 

restrukturisasi utang, kebutuhan untuk mencari sumber atau metode 

pendanaan baru, atau penjualan sebagian besar aset.  

3. 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.  

4. Masalah luar yang telah 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.  

 

2.1.7.3 Prosedur Audit dalam Menilai Going Concern 

Prosedur audit adalah petunjuk yang lengkap untuk pengumpulan jenis 

bahan bukti, audit tertentu yang diperoleh pada waktu tertentu selama audit. 

Auditor tidak perlu merancang prosedur audit dengan tujuan tunggal untuk 

mengidentifikasi kondisi going concern. Hasil prosedur audit yang dirancang dan 

dilaksanakan untuk mencapai tujuan audit yang lain harus cukup untuk tujuan 

tersebut. Berikut adalah contoh prosedur yang dapat mengidentifikasi kondisi 

going concern : 

a. Prosedur analitis 

b. Penelaahan peristiwa kemudian 

c. Penelaahan kepatuhan terhadap syarat-syarat utang dan perjanjian 

penarikan utang. 

d. Pembacaan notulen rapat pemegang saham, dewan komisaris, dan 

komite atau panitia penting yang dibentuk. 



e. Pengajuan pertanyaan kepada penasihat hukum auditee tentang perkara 

pengadilan, tuntutan, dan pendapatnya mengenai hasil suatu perkara 

pengadilan yang melibatkan auditee. 

f. Konfirmasi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa 

dan pihak ketiga mengenai rincian perjanjian penyediaan atau 

pemberian bantuan keuangan. 

Opini audit going concern dalam penelitian ini merupakan variabel dummy 

sehingga kode 1 diberikan untuk perusahaan yang mendapat opini audit going 

concern dan kode 0 diberikan untuk perusahaan yang tidak mendapatkan opini 

audit going concern. 

2.1.8 Kualitas Audit 

2.1.8.1 Pengertian Kualitas Audit 

Berdasarkan teori agensi yang mengasumsikan bahwa manusia selalu 

mengutamakan keinginannya, maka kehadiran pihak ketiga yang independen 

sebagai mediator pada hubungan antara prinsipal dan agen sangat dibutuhkan, 

dalam hal ini adalah auditor independen. Menurut Li Dang, 2004 (dalam 

Praptitorini dan Januarti, 2007), investor akan lebih cenderung tertarik pada 

data akuntansi yang dihasilkan dari kualitas audit yang tinggi. 

Istilah “kualitas audit” mempunyai arti yang berbeda-beda bagi setiap 

orang. Para pengguna laporan keuangan berpendapat bahwa kualitas audit yang 

dimaksud terjadi jika auditor dapat memberikan jaminan bahwa tidak ada salah 

saji yang material atau kecurangan dalam laporan keuangan auditee. 



Menurut De Angelo, 1981 dalam Alim dkk., 2007, kualitas audit adalah : 

“Kualitas audit adalah probabilitas dimana seorang auditor menemukan 

dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi 

kliennya.” 

 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) 

yang besar akan berusaha untuk menyajikan kualitas audit yang lebih besar 

dibandingkan dengan KAP yang kecil. 

Menurut Rusell (2000) menyatakan kualitas audit sebagai berikut: 

“Quality auditing is part of the quality assurance function. It is important 

to ensuring quality because it is used to compare actual conditions with 

requirement and to report those results to management”. 

 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa seorang auditor harus 

mempunyai kemampuan untuk menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu 

pelanggaran yang kemudian akan diterjemahkan ke dalam kertas kerja audit. 

Sejauh ini penelitian mengenai kualitas audit banyak dikaitkan dengan ukuran 

KAP dan reputasi KAP (Januarti, 2000).  

Penelitian De Angelo (dalam Eko, Indira dan Faisal, 2006:5) 

menyatakan bahwa auditor skala besar memiliki insentif yang lebih untuk 

menghindari kritikan kerusakan reputasi dibandingkan pada auditor skala kecil. 

Auditor skala besar juga lebih cenderung untuk mengungkapkan masalah-masalah 

yang ada karena mereka lebih kuat menghadapi risiko proses pengadilan. 

Pernyataan tersebut berarti bahwa perusahaan yang menggunakan jasa Kantor 

Akuntan Publik skala besar memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk 

memberikan opini audit going concern apabila terbukti klien terdapat masalah 

untuk melangsungkan usahanya dibandingkan dengan skala kecil. 



Craswell et al. (1995) dalam Fanny dan Saputra (2005) menyatakan bahwa 

klien biasanya mempersepsikan bahwa auditor yang berasal dari Kantor Akuntan 

Publik besar dan yang memiliki afiliasi dengan Kantor Akuntan Publik 

internasionallah yang memiliki kualitas yang lebih tinggi karena auditor tersebut 

memiliki karakteristik yang dapat dikaitkan dengan kualitas, seperti pelatihan, 

pengakuan internasional, serta adanya peer review. Johnstone (1991) 

menunjukkan bahwa kualitas auditor meningkat sejalan dengan besarnya Kantor 

Akuntan Publik tersebut. DeAngelo (1981) mengatakan bahwa peningkatan 

kualitas audit akan mempertinggi skala Kantor Akuntan Publik yang juga akan 

berpengaruh pada klien dalam memilih Kantor Akuntan Publik. Ukuran auditor 

berhubungan positif dengan kualitas auditor. 

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, maka kualitas audit 

diproksikan dengan menggunakan ukuran KAP. Ukuran KAP ini dibedakan 

menjadi dua yaitu KAP big four dan KAP non big four. Variabel ini diukur 

berdasarkan penelitian sebelumnya, Santosa dan Wedari (2007), menggunakan 

variabel dummy di mana kode 1 untuk Kantor Akuntan Publik yang termasuk 

dalam KAP big four, sedangkan kode 0 untuk Kantor Akuntan Publik di luar KAP 

non big four. 

 

2.1.8.2 Dimensi Kualitas Audit 

Menurut Sawyer, 2006 : 262, laporan hasil audit yang berkualitas adalah 

sebagai berikut: 

1. Objektif 



Laporan yang faktual, tidak berprasangka dan terbebas dari distorsi. 

Berbagai temuan, kesimpulan dan rekomendasi haruslah dilakukan 

tanpa ada suatu prasangka. 

2. Jelas 

Laporan yang dapat menggambarkan pemindahan dari apa yang ada 

dipikiran auditor kedalam pikiran pembacanya. Kejelasan suatu 

laporan dapat ditingkatkan dengan cara menghindari penggunaan 

bahasa teknis yang tidak diperlukan dan pemberian berbagai informasi 

yang cukup mendukung. 

3. Akurat 

Laporan audit harus secara akurat atau tepat menyampaikan kondisi 

yang sebenarnya terjadi di lapangan. 

4. Singkat 

Laporan audit menggunakan kata-kata, kalimat dan alinea yang 

memberikan kontribusi bagi tersampainya topik utama dari suatu 

laporan. 

5. Konstruktif 

Laporan yang berdasarkan isi dan sifatnya akan membantu pihak yang 

akan diperiksa dan organisasi serta menghasilkan perbaikan yang 

dibutuhkan oleh manajemen. 

6. Lengkap 

Laporan yang berisikan persetujuan dari pihak yang berwenang, 

sasaran dilakukannya pemeriksaan, aktivitas-aktivitas yang diperiksa, 



hasil temuan pemeriksaan, rekomendasi-rekomendasi berdasarkan 

hasil temuan pemeriksaan dan tindakan lanjut. 

7. Tepat waktu 

Laporan yang penerbitannya tidak memerlukan penundaan dan 

mempercepat kemungkinan berbagai tindakan efektif. 

 

2.1.9 Debt Default 

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik, 2001 : 341, indikator 

going concern yang banyak digunakan auditor 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 dalam Praptitorini dan Januarti, 2007:7). 

Status hutang perusahaan merupakan faktor pertama yang akan diperiksa 

oleh auditor untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan. Ketika jumlah hutang 

perusahaan sangat besar, maka aliran kas perusahaan banyak dialokasikan untuk 

membayar hutangnya dan berakibat mengganggu kelangsungan operasi 

perusahaan. Jika hutang ini tidak dapat dilunasi oleh perusahaan, maka kreditor 

akan memberikan status default. 

Manfaat status default hutang sebelumnya telah diteliti oleh Chen dan 

Church dalam Praptitorini dan Januarti, 2007:7 yang menemukan hubungan 

yang kuat status default terhadap opini going concern. Chen dan Church juga 



menyatakan bahwa perusahaan yang bermasalah memiliki salah satu dari kriteria 

berikut: 

a. Laba bersih yang negatif 

b. Ekuitas yang negatif 

c. Arus kas yang negatif 

d. Modal kerja yang negatif 

e. Laba operasi yang negatif 

f. Laba ditahan yang negatif. 

Hasil temuannya juga menyatakan bahwa kesulitan dalam menaati 

persetujuan utang, fakta-fakta pembayaran yang lalai atau pelanggaran perjanjian, 

memperjelas masalah going concern suatu perusahaan (Chen dan Church dalam 

Setyarno, 2006:4). Debt Defauit ini diukur berdasarkan penelitian sebelumnya, 

Praptitorini dan Januarti (2007), dengan menggunakan variabel dummy. Kode 1 

diberikan jika perusahaan dalam status debt default, dan 0 jika tidak debt default. 

Pada laporan keuangan, status debt default dapat dilihat dalam laporan auditor 

independennya. 

 

2.1.10 Opinion Shopping 

Opinion shopping didefinisikan oleh SEC sebagai aktivitas mencari 

auditor yang mau mendukung perlakuan akuntansi yang diajukan oleh manajemen 

untuk mencapai tujuan pelaporan perusahaan.  



Menurut Teoh, 1992 (dalam Praptitorini dan Januarti, 2007), 

perusahaan biasanya menggunakan pergantian auditor (auditor switching) untuk 

menghindari penerimaan opini going concern dengan dua cara, yaitu: 

1. Perusahaan dapat mengancam melakukan pergantian auditor. 

Kekhawatiran untuk diganti mungkin dapat mengikis independensi 

auditor, sehingga tidak mengungkapkan masalah going concern. 

Argumen ini disebut ancaman pergantian auditor. 

2. Ketika auditor tersebut independen, perusahaan akan 

memberhentikan akuntan publik (auditor) yang cenderung 

memberikan opini going concern, atau sebaliknya akan menunjuk 

auditor yang cenderung memberikan opini going concern. Argumen 

ini disebut opinion shopping. 

Tujuan pelaporan dalam opinion shopping dimaksudkan untuk 

meningkatkan (memanipulasi) hasil operasi atau kondisi keuangan perusahaan, 

opinion shopping menyebabkan dampak negatif. 

Pengukuran opinion shopping menggunakan metode yang diterapkan oleh 

Lennox (dalam Praptitorini dan Januarti, 2007:10) dengan menggunakan dua 

tahap, yaitu: 

1. Variabel dummy 

Kode 1 diberikan pada perusahaan yang melakukan pergantian auditor ketika 

mendapat opini audit going concern. Kode 0 diberikan pada perusahaan yang 

tidak melakukan pergantian auditor ketika mendapat opini going concern. 



2. Jika kemungkinan mendapat opini going concern tetapi tidak mengganti 

auditor lebih besar daripada mendapat opini going concern lalu mengganti 

auditor, maka terjadi opinion shopping. 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Keberadaan entitas bisnis merupakan ciri dari sebuah lingkungan ekonomi 

yang dalam jangka panjang bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup 

(going concern) usahanya melalui asumsi going concern (Praptitorini dan 

Januarti, 2007).  Kelangsungan hidup usaha selalu dihubungkan dengan 

kemampuan manajemen dalam mengelola perusahaan agar bertahan hidup. 

Going concern (kelangsungan hidup) adalah kelangsungan hidup suatu 

badan usaha dan merupakan asumsi dalam pelaporan keuangan suatu entitas 

sehingga jika suatu entitas mengalami kondisi yang sebaliknya, entitas tersebut 

menjadi bermasalah (Petronela, dalam Santosa dan Wedari, 2007:141). 

Going concern disebut juga sebagai kontinuitas yang merupakan asumsi 

akuntansi yang memperkirakan suatu bisnis akan berlanjut dalam jangka waktu 

yang tidak terbatas. 

Dengan adanya asumsi going concern maka suatu entitas dianggap akan 

mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka panjang dan tidak akan 

dilikuidasi dalam jangka pendek. Laporan audit wajar tanpa pengecualian dengan 

paragraf penjelas mengenai going concern merupakan suatu indikasi bahwa dalam 

penelitian auditor menemukan risiko auditee tidak dapat mempertahankan 

kegiatan usahanya. 



Kondisi keuangan perusahaan menggambarkan tingkat kesehatan 

perusahaan yang sebenarnya. Banyaknya kasus manipulasi data keuangan yang 

dilakukan oleh perusahaan besar seperti Enron, Worldcom, Xerox dan lain-lain 

yang pada akhirnya bangkrut, menyebabkan profesi akuntan publik banyak 

mendapat kritikan. Auditor dianggap ikut andil dalam memberikan informasi yang 

salah sehingga banyak pihak yang merasa dirugikan. Atas dasar banyaknya kasus 

tersebut, maka American Institute of Certified Public Accountant (1988) 

mensyaratkan bahwa auditor harus mengemukakan secara eksplisit apakah 

perusahaan klien akan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya sampai 

setahun kemudian setelah pelaporan. Meskipun auditor tidak bertanggung jawab 

terhadap kelangsungan hidup sebuah perusahaan tetapi dalam melakukan audit, 

kelangsungan hidup perlu menjadi pertimbangan auditor dalam memberikan opini 

audit. 

Auditor mempunyai peranan penting dalam menjembatani antara 

kepentingan investor dan kepentingan perusahaan sebagai pengguna dan penyedia 

laporan keuangan. Data-data perusahaan akan lebih mudah dipercaya oleh 

investor dan pengguna laporan keuangan lainnya apabila laporan keuangan 

tersebut mencerminkan kinerja dan kondisi keuangan perusahaan telah mendapat 

pernyataan wajar tanpa pengecualian dari auditor. Dengan menggunakan laporan 

yang telah diaudit, para pengguna laporan keuangan dapat mengambil keputusan 

dengan benar sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. 

Selain itu, auditor juga bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah 

terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan 



kelangsungan hidupnya dalam periode waktu pantas, tidak lebih dari satu tahun 

sejak tanggal laporan audit (SPAP PSA No. 30 SA Seksi 341, 2011). 

Opini auditor merupakan sumber informasi bagi pihak di luar perusahaan 

sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan. Pengeluaran opini audit going 

concern ini sangat berguna bagi para pemakai laporan keuangan untuk membuat 

keputusan yang tepat dalam berinvestasi, karena ketika seorang investor akan 

melakukan investasi ia perlu untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan 

terutama yang menyangkut tentang kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Oleh 

karena itu auditor bertanggung jawab untuk mengeluarkan opini audit going 

concern yang konsisten dengan keadaan sesungguhnya. 

Hanya auditor yang berkualitas yang dapat menjamin bahwa laporan 

(informasi) yang dihasilkannya reliabel. Selama ini , penelitian mengenai kualitas 

auditor banyak dikaitkan dengan ukuran KAP, yaitu KAP big four dan KAP non 

big four. 

Opini audit yang diberikan oleh auditor memiliki kandungan informasi. 

Oleh sebab itu informasi yang ada harus mencerminkan keadaan yang 

sesungguhnya. Informasi yang berkualitas hanya dapat diberikan oleh auditor 

yang berkualitas juga. De Angelo (dalam Praptitorini dan Januarti 2007:3) 

menyatakan bahwa auditor berskala besar memiliki insentif yang lebih untuk 

menghindari kritikan kerusakan reputasi dibandingkan auditor skala kecil. 

Chen dan Church (dalam Praptitorini dan Januarti, 2007:2), 

menemukan variabel debt default sebagai variabel yang penting dalam 

penerimaan opini audit going concern berpengaruh positif terhadap penerimaan 



opini going concern. Debt default ini berati terdapat kesulitan atau kegagalan 

perusahaan dalam melunasi seluruh kewajibannya, seperti tidak terpenuhinya 

syarat-syarat perjanjian hutang atau tidak melakukan pembayaran sesuai jadwal. 

Dampak yang tidak diharapkan dari opini audit going concern yang tidak 

diinginkan tersebut mendorong manajemen untuk mempengaruhi auditor dan 

menimbulkan konsekuensi negatif dalam pengeluaran opini going concern. 

Geiger, et. al (dalam Praptitorini dan Januarti, 2007:3) menemukan bukti 

terjadinya peningkatan pergantian auditor yang mengeluarkan opini going 

concern pada perusahaan financial disstress. Kondisi tersebut memungkinkan 

manajemen untuk berpindah ke auditor lain apabila perusahaannya terancam 

menerima opini audit going concern. Fenomena ini disebut opinion shopping. 

Manajer dapat menunda atau menghindari opini going concern dengan 

memberikan laporan keuangan yang baik untuk meyakinkan auditor atau dengan 

melakukan pergantian auditor (auditor switching) dengan harapan bahwa auditor 

baru tidak memberikan opini going concern. Penelitian Lennox (dalam 

Praptitorini dan Januarti, 2007:3) berpendapat bahwa perusahaan yang 

mengganti auditor (auditor switching) menurunkan kemungkinan mendapatkan 

opini audit yang tidak diinginkan daripada perusahaan yang tidak melakukan 

pergantian auditor. 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hubungan antara kualitas 

audit, debt default, dan opinion shopping terhadap penerimaan opini audit going 

concern dapat digambarkan sebagai berikut: 
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2.2.1 Review Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai penerimaan opini audit going concern telah dilakukan 

oleh beberapa peneliti sebelumnya yang digunakan oleh penulis sebagai rujukan 

atau acuan dalam melakukan penelitian ini, ringkasan penelitian terdahulu terdiri 

sebagai berikut : 

 Diyanti dan Untara (2010) melakukan penelitian mengenai effect of debt 

default, turnover auditors, and size its going to acceptof audit opinion going 

concern. Penelitian ini dilakuakan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia pada periode 2005-2009. Variabel debt default tidak 

berpengaruh terhadap penerimaan opini going concern. Variabel pergantian 

OPINION 

SHOPPING 

KUALITAS 

AUDIT 

DEBT DEFAULT 
OPINI AUDIT 

GOING CONCERN 



auditor berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. Variabel 

ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. 

 Haron (2010) melakukan penelitian mengenai Factors Influencing 

Auditors Going Concern Opinion. . Hasil penelitian menujukan bahwa financial 

indicators berpengaruh terhadap going concern opinion, evidence berpengaruh 

terhadap going concern opinion,dan  disclosure berpengaruh juga terhadap going 

concern opinion. 

 Praptitorini dan Januarti (2007) melakukan penelitian mengenai analisis 

pengaruh kualitas audit, debt default, dan opinion shopping terhadap penerimaan 

opini audit going concern. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 1997-2002. Hasil penelitian 

ini menunjukan bahwa variabel kualitas audit yang diproksikan dengan auditor 

industry specialization tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini 

audit going concern. Variabel debt default berhasil membuktikan bahwa debt 

default berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan opini audit going 

concern. Sedangkan untuk opinion shopping berpengaruh negatif terhadap 

penerimaan opini audit going concern 

 Sedangkan penelitian yang dilakukan Setyarno, Januarti dan Faisal (2006) 

mengenai kualitas audit, kondisi keuangan perusahaan, opini audit tahun 

sebelumya, dan pertumbuhan perusahaan terhadap opini audit going concern. 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Jakarta pada periode 2000-2004. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel 

kondisi keuangan perusahaan dan opini audit tahun sebelumnya berpengaruh 



signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern. Untuk variabel kualitas 

audit dan pertumbuhan perusahaan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan 

terhadap penerimaan opini audit going concern.  

  Adapun ringkasan hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya 

dapat dilihat dari tabel 2.2 dibawah ini : 

 

Tabel 2.2 

Tabel Ringkasan Rieview Penelitian Terdahulu 

No Nama & 

Tahun 

Judul Metode 

Penelitian 

Hasil Persamaan dan 

Perbedaan 

1 Diyanti dan 

Untara 

(2010) 

Effect of Debt 

Default, 

Turnover 

Auditors, and 

Size its 

Going to 

Accaeptance of 

Audit Opinion 

Concern 

Metode 

Asosiatif 

Variabel debt default 

tidak berpengaruh 

terhadap penerimaan 

opini going concern. 

Variabel pergantian 

auditor berpengaruh 

terhadap penerimaan 

opini audit going 

concern. Variabel 

ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap 

penerimaan opini audit 

going 

concern. 

 

Peneliti 

sebelumnya 

menggunakan 

Debt Default, 

pergantian auditor 

dan ukuran 

perusahaan 

terhadap opini 

going concern 

sedangkan penulis 

menggunakan , 

kualitas audit, 

debt default, 

opinion shopping 

terhadap opini 

going concern. 

2 Hasnah Factors Metode Financial indicators Peneliti 



Haron 

(2009) 

Influencing 

Auditors Going 

Concern 

Opinion 

Analisis 

Korelasional 

berpengaruh terhadap 

going concern opinion, 

evidence berpengaruh 

terhadap going concern 

opinion,dan  disclosure 

berpengaruh juga 

terhadap going concern 

opinion. 

sebelumnya 

menggunakan  

evidence, 

disclosure dan 

financial indicator 

terhadap opini 

going concern 

sedangkan penulis 

menggunakan , 

kualitas audit, 

debt default, 

opinion shopping 

terhadap opini 

going concern . 

3. Praptitorini 

dan Januarti 

(2007) 

Analisis 

Pengaruh 

Kualitas Audit, 

Debt Default,  

dan Opinion 

Shopping 

Terhadap 

Penerimaan 

Opini Audit 

Going Concern.  

Metode 

Deskriptif 

Variabel kualitas audit 

yang diproksi dengan 

auditor industry 

specialization tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap penerimaan 

opini audit going 

concern. 

Variabel debt default 

berhasil membuktikan 

bahwa debt default 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

penerimaan opini audit 

going concern. 

Peneliti 

sebelumnya 

menggunakan  

kualitas audit, 

debt default dan 

opinion shopping  

terhadap opini 

going concern 

sedangkan penulis 

menggunakan , 

kualitas audit, 

debt default, 

opinion shopping 

terhadap opini 

going concern . 

4. Setyarno, Pengaruh Metode Hasil penelitian ini Peneliti 



Januarti, 

dan faisal 

(2006) 

Kualitas Audit, 

Kondisi 

Keuangan 

Perusahaan, 

Opini Audit 

Tahun 

Sebelumnya, 

dan 

Pertumbuhan 

Perusahaan 

Terhadap 

Penerimaan 

Opini Audit 

Going Concern 

Deskriptif menunjukan bahwa 

variabel kondisi 

keuangan perusahaan 

dan opini audit tahun 

sebelumnya 

berpengaruh signifikan 

terhadap penerimaan 

opini audit going 

concern. Untuk 

variabel kualitas audit 

dan pertumbuhan 

perusahaan tidak 

menunjukkan pengaruh 

yang signifikan 

terhadap penerimaan 

opini audit going 

concern.  

Sebelumnya 

menggunakan 

kualitas audit, 

kondisi keuangan 

perusahaan, opini 

audit tahun 

sebelumya, dan 

pertumbuhan 

perusahaan 

terhadap opini 

audit going 

concern. 

Sedangkan  

penulis 

menggunakan , 

kualitas audit, 

debt default, 

opinion shopping 

terhadap opini 

going concern . 

 

2.3 Hipotesis 

2.3.1 Pengaruh Kualias Audit Terhadap Opini Audit Going Concern 

Opini auditor merupakan sumber informasi bagi pihak di luar perusahaan 

sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu auditor 



bertanggung jawab untuk mengeluarkan opini audit going concern yang konsisten 

dengan keadaan sesungguhnya. 

 Hanya auditor yang berkualitas yang dapat menjamin bahwa laporan 

(informasi) yang dihasilkannya reliabel. Selama ini penelitian mengenai kualitas 

auditor banyak dikaitkan dengan ukuran KAP, yaitu KAP big four dan KAP non 

big  four. 

Menurut DeAngelo (1981) dalam penilitian Setyarno, Januarti, dan Faisal 

(2006) menyatakan bahwa auditor skala besar memiliki insentif yang lebih untuk 

menghindari kritikan kerusakan reputasi dibandingkan pada auditor skala kecil. 

Auditor skala besar juga lebih cenderung untuk mengungkapkan masalah -

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

Argumen tersebut berarti bahwa auditor skala besar memiliki insentif lebih untuk 

mendeteksi dan melaporkan masalah going concern kliennya. 

Dari argumen tersebut, maka hipotesis yang dapat dikembangkan sebagai berikut :  

H1 : Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap kemungkinan 

penerimaan opini audit going concern. 

2.3.2 Pengaruh Debt Default Terhadap Opini Audit Going Concern 

Debt default ini berati terdapat kesulitan atau kegagalan perusahaan dalam 

melunasi seluruh kewajibannya, seperti tidak terpenuhinya syarat-syarat 

perjanjian hutang atau tidak melakukan pembayaran sesuai jadwal. Dampak yang 

tidak diharapkan dari opini audit going concern yang tidak diinginkan tersebut 



mendorong manajemen untuk mempengaruhi auditor dan menimbulkan 

konsekuensi negatif dalam pengeluaran opini going concern. 

Pada SAS 59 menyatakan bahwa default utang dan retrukturisasi utang 

sebagai indikator potensial dalam hubungannya dengan dikeluarkannya opini 

going concern. Dalam PSAK 30, indikator going concern yang banyak digunakan 

auditor dalam memberikan keputusan opini audit adalah kegagalan dalam 

memenuhi kewajiban utangnya (default). 

Dari argumen tersebut, maka hipotesis yang dapat dikembangkan sebagai berikut :  

H2 : Debt Default berpengaruh positif terhadap kemungkinan   

penerimaan opini audit going concern. 

2.3.3 Pengaruh Opinion Shopping Terhadap Opini Audit Going Concern 

Peningkatan pergantian auditor yang mengeluarkan opini going concern 

pada perusahaan financial disstress. Kondisi tersebut memungkinkan manajemen 

untuk berpindah ke auditor lain apabila perusahaannya terancam menerima opini 

audit going concern. Fenomena ini disebut opinion shopping. Penelitian Lennox 

(dalam Praptitorini dan Januarti, 2007:3) berpendapat bahwa perusahaan yang 

mengganti auditor (auditor switching) menurunkan kemungkinan mendapatkan 

opini audit yang tidak diinginkan daripada perusahaan yang tidak melakukan 

pergantian auditor. 

Dari argumen tersebut, maka hipotesis yang dapat dikembangkan sebagai berikut :  

H3 :  Opinion shopping berpengaruh positif terhadap kemungkinan 

penerimaan opini audit going concern 


