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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Teori Agensi 

 Menurut Jensen dan Meckling (Susanto; 2009) menggambarkan hubungan 

agensi sebagai suatu kontrak di bawah satu atau lebih prinsipal yang melibatkan 

agen untuk melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan melakukan 

pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Agen diberi 

wewenang oleh pemilik dalam melaksanakan operasional perusahaan, sehingga 

agen lebih banyak mempunyai informasi dibandingkan dengan pemilik. 

Ketimpangan informasi ini biasa disebut asymetri information. Manajemen 

biasanya menyembunyikan informasi yang tidak diharapkan oleh pemilik, 

sehingga terdapat kecenderungan dalam memanipulasi laporan keuangan 

perusahaan. Hal ini dapat memicu terjadinya konflik keagenan. Berdasarkan hal 

tersebut dibutuhkan pihak ketiga yang independen sebagai mediator pada 

hubungan antara prinsipal dan agen dalam hal ini adalah akuntan publik (auditor).  

 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). 
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2.2 Auditing 

2.2.1 Pengertian Auditing 

Auditing adalah salah satu jasa yang diberikan oleh akuntan publik yang 

diperlukan untuk memeriksa kewajaran laporan keuangan, sehingga laporan 

keuangan dapat dipercaya oleh para pemakai laporan keuangan.    

Menurut Arens, Elder, dan Randal (2008), auditing adalah : 

“Pengumpulan serta pengevaluasian bukti-bukti atas informasi untuk 

menemukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan 

kriteria-kriteria yang telah ditetapkan”.  

 

Pengertian auditing menurut Mulyadi (2002) adalah :   

“Suatu proses yang 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 

berkepentingan”. 

 

Berdasarkan pengertian-pengertian auditing tersebut, 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 terorganisir. 

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

Untuk melakukan audit harus tersedia informasi dalam bentuk yang 

dapat diverifikasi dan beberapa standar (kriteria) yang dapat 

digunakan auditor untuk mengevaluasi informasi tersebut. Kriteria 

yang ditetapkan untuk melakukan audit bervariasi tergantung pada 

informasi yang sedang diaudit. 
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3. Pengumpulan dan evaluasi bukti (Evidence) 

Bukti adalah setiap informasi yang digunakan auditor untuk 

menentukan kesesuaian informasi dengan kriteria yang telah 

ditetapkan. Bukti memiliki beberapa jenis seperti kesaksian lisan 

pihak yang diaudit, komunikasi tertulis dengan pihak luar, observasi 

oleh auditor, dan data elektronik.  

4. Kompeten, independen, dan objektif 

Auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang 

digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah 

bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat 

setelah memeriksa bukti. Auditor harus memiliki sikap mental 

independen sehingga akan menimbulkan perilaku yang objektif, dalam 

arti auditor tersebut tidak akan memihak dan tidak bias dalam 

mengemukakan pendapat.   

5. Laporan kepada pihak yang berkepentingan (Reporting)  

Laporan audit (audit report) merupakan tahap terakhir dalam proses 

auditing yang memuat pendapat atau kesimpulan mengenai 

kesesuaian antara asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan. 

 

2.2.2 Standar Auditing yang Berlaku umum 

Bersdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik PSA No. 1 SA Seksi 

150 (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2011), standar auditing yang telah 
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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, waktu, 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  
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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.   

 

2.2.3 Laporan Auditor 

Laporan auditor merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan 

pendapatnya, atau apabila keadaan mengharuskan untuk menyatakan tidak 
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memberikan pendapat. Laporan auditor merupakan hal yang penting dalam 

penugasan audit dan assurance karena mengkomunikasikan temuan-temuan 

auditor. Para pengguna laporan keuangan mengandalkan laporan auditor untuk 

memberikan kepastian atas laporan keuangan perusahaan. Laporan audit adalah 

tahapan akhir dari keseluruhan proses audit.  

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik PSA No. 2 SA Seksi 110 

(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”. 

 

Terdapat lima tipe opini audit menurut Standar Profesional Akuntan 

Publik PSA No. 2 SA Seksi 508 (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2011) :  

1. Pendapat Wajar tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) 

Pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan 

keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, 

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

dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. laporan audit wajar 

tanpa pengecualian diterbitkan bila kondisi-kondisi berikut terpenuhi : 

a. Semua laporan neraca, laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan 

laporan arus kas sudah termasuk dalam laporan keuangan. 

b. Ketiga standar umum telah dipatuhi dalam semua hal yang 

berkaitan dengan penugasan. 
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c. Bukti audit yang cukup memadai telah terkumpul dan auditor telah 

melaksanakan penugasan audit ini dengan cara yang 

memungkinkannya untuk menyimpulkan bahwa ketiga standar 

pekerjaan lapangan telah dipenuhi. 

d. Laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan Standar 

Akuntansi Keuangan di Indonesia. 

e. Tidak terdapat situasi yang membuat auditor merasa perlu untuk 

menambahkan sebuah paragraf penjelasan 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 or Modified Wording)  

Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas atau 

modifikasi kata-kata menyatakan bahwa keadaan tertentu mungkin 

mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf penjelasan (atau 

bahasa penjelasan yang lain) dalam laporan auditnya. Penyebab 

penambahan paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata pada 

laporan wajar tanpa pengecualian adalah sebagai berikut : 

a. Tidak adanya aplikasi yang konsisten dari prinsip-prinsip 

akuntansi yang berlaku umum. 

b. Keraguan yang substansial mengenai going concern. 

c. Auditor setuju dengan penyimpangan dari prinsip akuntansi 

yang dirumuskan. 
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d. Penekanan pada suatu hal atau masalah. 

e. Laporan yang melibatkan auditor lain. 

3. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (Qualified Opinion) 

Pendapat wajar dengan pengecualian, menyatakan bahwa laporan 

keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, 

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

dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, kecuali untuk 

dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.  

4. Pendapat tidak Wajar (Adverse Opinion) 

Pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak 

menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas 

entitas tertentu sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di 

Indonesia. 

5. Pernyataan tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer Opinion) 

Pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor 

tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Pernyataan tidak 

memberikan pendapat diterbitkan apabila auditor tidak dapat 

menyakinkan dirinya sendiri bahwa laporan keuangan secara 

keseluruhan telah disajikan secara wajar. 

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik PSA No. 29 SA Seksi 508 

(Institut Akuntan Publik Indonesia, 2011), laporan auditor bentuk baku yang 

meliputi satu periode akuntansi disajikan sebagai berikut :    
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Laporan Auditor Independen 

 

[Pihak yang dituju oleh auditor] 

 

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan (neraca) perusahaan KXT tanggal 

31 Desember 20X2 serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan 

ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. 

Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung 

jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan 

audit kami. 

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut 

Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan 

dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan 

keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas 

dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan 

dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi 

yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta 

penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin 

bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat. 

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan 

secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan perusahaan KXT 

tanggal 31 Desember 20X2, dan hasil usaha, serta arus kas untuk tahun yang 

berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di 

Indonesia.   

 

[Tanda tangan, nama rekan, nomor izin akuntan publik, nomor izin kantor 

akuntan publik] 

 

[Tanggal]    

 

2.3 Laporan Keuangan 

2.3.1 Pengertian Laporan keuangan  

Laporan keuangan adalah laporan yang berisi informasi keuangan sebuah 

organisasi. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan merupakan hasil 

proses akuntansi yang dimaksudkan sebagai sarana mengkomunikasikan 

informasi keuangan terutama kepada pihak eksternal. Menurut Standar Akuntansi 

Keuangan No. 1, laporan keuangan bertujuan umum (selanjutnya disebut laporan 
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keuangan) adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 

bersama sebagian besar pengguna laporan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2012). 

Laporan keuangan menurut Fahmi (2011) adalah :  

“Suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu 

perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai 

gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut”. 

 

Laporan keuangan merupakan alat untuk memperoleh informasi mengenai 

posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan. Laporan 

keuangan diharapkan akan membantu para pengguna laporan keuangan untuk 

membuat keputusan ekonomi. 

 

2.3.2 Tujuan Laporan Keuangan 

 Tujuan laporan keuangan menurut Fahmi (2011), adalah : 

“Untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang 

kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter”. 

 

Tujuan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan No. 1 

(Ikatan Akuntan Indonesia, 2012), adalah : 

“Memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan 

arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna 

laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan 

menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan 

sumber daya yang dipercayakan kepada mereka”. 

 

2.3.3 Komponen Laporan Keuangan 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan No. 1 (Ikatan Akuntan Indonesia, 

2012), laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut 

ini: 
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a. Laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode. 

b. Laporan laba rugi komprehensif selama periode. 

c. Laporan perubahan ekuitas selama periode. 

d. Laporan arus kas selama periode. 

e. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi 

penting dan informasi penjelasan lain. 

f. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan 

ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara 

retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan 

keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan 

keuangannya. 

 

2.3.4 Pemakai Laporan Keuangan 

Menurut Fahmi (2011), ada beberapa pihak yang selama ini memiliki 

kepentingan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan, yaitu : 

a. Investor 

Investor membutuhkan informasi untuk membantu menentukan 

apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. 

Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan 

mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar 

dividen. 
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b. Karyawan 

Karyawan tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan 

profitabilitas perusahaan. Mereka tertarik dengan informasi yang 

memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja. 

c. Pemberi pinjaman 

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta 

bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo. 

d. Pemasok dan kreditur usaha lainnya 

Pemasok dan kreditur usaha lainnya tertarik dengan informasi yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang 

terhutang 

akan dibayar pada saat jatuh tempo. 

e. Pelanggan 

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai 

kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam 

perjanjian jangka panjang dengan perusahaan. 

f. Pemerintah 

Pemerintah berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan aktivitas 

perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur 

aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar 

untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. 



20 

 

 

g. Masyarakat 

Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan 

informasi kecenderungan (trend) dan perkembangan terakhir 

kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya. 

 

2.4 Kualitas Audit 

De Angelo (1981) mendenifisikan kualitas audit sebagai berikut: 

“audit quality as the market-assessed joint probability that a given auditor 

will both detect material misstatements in the client’s financial statements 

and report the material misstatements. Audit quality is a function of the 

auditor’s ability to detect material misstatements (technical capabilities) 

and reporting the errors (auditor independence)”. 

 

Dari pengertian tentang kualitas audit di atas bahwa kualitas audit sebagai 

kemungkinan (probability) dimana auditor akan menemukan dan melaporkan 

pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi klien. Adapun kemampuan untuk 

menemukan salah saji yang material dalam laporan keuangan perusahaan 

tergantung dari kompetensi auditor sedangkan kemampuan untuk melaporkan 

temuan salah saji tersebut tergantung pada independensinya. 

Akuntan publik atau auditor independen dalam menjalankan tugasnya 

harus memegang prinsip-prinsip profesi. Menurut Simamora (2002) ada 8 prinsip 

yang harus dipatuhi akuntan publik yaitu : 

1. Tanggung jawab profesi 

Setiap anggota harus menggunakan pertimbangan moral dan 

professional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. 
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2. Kepentingan publik 

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam 

kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, 

dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. 

3. Integritas 

Setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan 

integritas setinggi mungkin. 

4. Objektivitas 

Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan 

kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. 

5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional 

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan hati-

hati, kompetensi dan ketekunan serta mempunyai kewajiban untuk 

mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional. 

6. Kerahasiaan 

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang 

diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai 

atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan. 

7. Perilaku Profesional 

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi 

yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. 
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8. Standar Teknis 

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan standar 

teknis dan standar profesional yang relevan. 

Opini auditor merupakan sumber informasi bagi pihak di luar perusahaan 

sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan. Hanya auditor yang berkualitas 

yang dapat menjamin bahwa laporan  (informasi) yang dihasilkannya  reliable. 

Selama ini penelitian mengenai kualitas auditor banyak dikaitkan dengan ukuran 

KAP dan reputasi KAP (Praptitorini dan Januarti, 2007). Namun berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Craswell dkk (Praptitorini dan Januarti; 2007) 

reputasi auditor kurang bernilai ketika dalam suatu industri terdapat auditor 

spesialis. Untuk industri yang memiliki teknologi akuntansi khusus, auditor 

spesialis akan memberikan jaminan kualitas audit yang lebih tinggi dibandingkan 

auditor yang tidak spesialis. 

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa auditor menawarkan 

berbagai tingkat kualitas audit untuk merespon adanya variasi permintaan klien 

terhadap kualitas audit. Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai kualitas 

auditor yang diproksikan dengan auditor skala besar menemukan bukti bahwa 

kualitas audit tidak mempengaruhi auditor dalam memberikan opini audit going 

concern. Hal ini berarti bahwa perusahaan yang menggunakan jasa Kantor 

Akuntan Publik yang berkualitas tidak dapat menentukan apakah perusahaan akan 

mendapatkan unqualified opinion atau tidak. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Setyarno, Januarti, dan Faisal (2006), serta Santosa 
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dan Wedari (2007) yang menyatakan bahwa Kantor Akuntan Publik baik big four 

maupun non big four akan selalu bersikap objektif dalam memberikan pendapat. 

Kualitas audit sebagai suatu kemungkinan (joint  probability) dimana 

seorang auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam 

sistem akuntansi kliennya. Kemungkinan dimana auditor akan menemukan salah 

saji tergantung pada kemampuan teknikal auditor sementara tindakan melaporkan 

salah saji tergantung pada independensi auditor tersebut. Kualitas audit ini sangat 

penting karena kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan 

yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan (DeAngelo, 1981). 

Faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah pendidikan, struktur audit, 

kemampuan pengawasan (supervisor), profesionalisme, dan beban kerja. Semakin 

lama audit tenure, kualitas audit akan semakin menurun. Sedangkan kualitas audit 

akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah klien, reputasi auditor, 

kemampuan teknis, dan keahlian yang meningkat (Hardiningsih, 2010). 

 

2.5 Kondisi Keuangan Perusahaan 

Altman (2000) menemukan bahwa tingkat prediksi kebangkrutan dengan 

menggunakan suatu model prediksi mencapai tingkat keakuratan 82% dan 

menyarankan penggunaan model prediksi kebangkrutan sebagai alat bantu auditor 

untuk memutuskan kemampuan perusahaan mempertahankan kelangsungan 

hidupnya. Fanny dan Saputra (2005) menemukan bahwa penggunaan model 

prediksi kebangkrutan yang dikembangkan oleh Altman mempengaruhi ketepatan 

pemberian opini audit. Penelitian yang dilakukan oleh Setyarno, Januarti, dan 
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Faisal (2006) juga berhasil membuktikan bahwa model prediksi kebangkrutan 

Altman berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. Hal ini 

menunjukkan bahwa perusahaan yang terancam bangkrut berpeluang 

mendapatkan opini audit going concern dari auditor.  

Kondisi keuangan perusahaan adalah suatu tampilan secara utuh atas 

keuangan perusahaan selama periode atau kurun waktu tertentu. Kondisi 

keuangan perusahaan menggambarkan kesehatan perusahaan sesungguhnya 

(Meriani dan Krisnadewi, 2012). Masalah  going concern  banyak ditemukan pada 

perusahaan yang sakit. Semakin buruk kondisi perusahaan maka semakin besar 

kemungkinan pengungkapan opini audit  going concern, begitu pula sebaliknya 

(McKeown dkk, 1991 dalam Meriani dan Krisnadewi, 2012). 

Sampai dengan saat ini, Z Score model ini masih lebih banyak digunakan 

oleh para peneliti, praktisi, serta para akademis di bidang akuntansi dibandingkan 

model prediksi kebangkrutan lainnya (Altman, 2000). Hasil penelitian yang 

dikembangkan Altman, yaitu :  

Z = 1.2Z1 + 1.4Z2 + 3.3Z3 + 0.6Z4 + 0.999Z5  

Keterangan : 

Z1 = working capital/total asset  

Z2 = retained earnings/total asset  

Z3 = earnings before interest and taxes/total asset  

Z4 = market capitalization/book value of debt  

Z5 = sales/total asset 
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Model yang telah dikembangkan oleh Altman ini mengalami suatu revisi. 

Revisi yang dilakukan oleh Altman merupakan penyesuaian yang dilakukan agar 

model prediksi kebangkrutan ini tidak hanya untuk perusahaan-perusahaan 

manufaktur yang go public melainkan  juga dapat diaplikasikan untuk perusahaan-

perusahaan di sektor swasta. 

Z’ = 0.717Z + 0.874Z2 + 3.107Z3 + 0.420Z4 + 0.998Z5  

Keterangan : 

Z1 = working capital/total asset  

Z2 = retained earnings/total asset  

Z3 = earnings before interest and taxes/total asset   

Z4 = book value of equity/book value of debt  

Z5 = sales/total asset  

Z score yang dikembangkan Altman dapat digunakan untuk menentukan 

kecenderungan kebangkrutan dan digunakan sebagai ukuran dari keseluruhan 

kinerja keuangan perusahaan. Definisi dari kelima rasio yang dikembangkan 

Altman tersebut adalah sebagai berikut :  

1. Z1 = Net Working Capital to Total Assets  

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

modal kerja bersih dari keseluruhan total aset yang dimilikinya. Rasio 

ini dihitung dengan membagi modal kerja bersih dengan total aset. 

Modal kerja bersih diperoleh dengan cara aset lancar dikurangi dengan 

liabilitas lancar. Modal kerja bersih yang negatif kemungkinan besar 

akan menghadapi masalah dalam menutupi liabilitas jangka 
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pendeknya karena tidak tersedianya aset lancar yang cukup untuk 

menutupi liabilitas tersebut.  

2. Z2 = Retained Earnings to Total Assets  

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba ditahan dari total aset perusahaan. Laba ditahan merupakan laba 

yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham.  

3. Z3 = Earning Before Interest and Tax to Total Assets  

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba dari aset perusahaan sebelum pembayaran bunga dan pajak. 

4. Z4  = Market Value of Equity to Book Value of Debt  

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban dari nilai pasar modal sendiri (saham biasa).  Nilai pasar 

ekuitas sendiri diperoleh dengan mengalikan jumlah lembar saham 

biasa yang  beredar dengan harga pasar per lembar saham biasa. Nilai 

buku utang diperoleh dengan menjumlahkan liabilitas lancar dengan 

liabilitas jangka panjang.  

5. Z5 = Sales to Total Assets  

Rasio ini menunjukkan apakah perusahaan menghasilkan volume 

bisnis yang cukup dibandingkan investasi dalam total asetnya. Rasio 

ini mencerminkan efisiensi manajemen dalam menggunakan 

keseluruhan aset perusahaan untuk menghasilkan penjualan dan 

mendapatkan laba. 
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Untuk menghitung Z Score dapat dilakukan dengan menghitung angka-

angka kelima rasio yang diambil dari laporan keuangan. Dengan cara mengalikan 

angka-angka tersebut dengan koefisien yang diturunkan Altman, kemudian 

hasilnya dijumlahkan (Darsono dan Ashari, 2005). Kriteria yang digunakan untuk 

memprediksi kebangkrutan perusahaan dengan model diskriminan adalah dengan 

melihat zone of ignorance yaitu daerah nilai Z, dimana dikategorikan sebagai 

berikut: 

Tabel 2.1 

Kriteria Titik Cut Off  Model Z Score 

Kriteria Nilai Z 

Tidak bangkrut/sehat jika Z lebih dari (>) 2,99 

Bangkrut jika Z kurang dari (<) 1,81 

Daerah Rawan Bangkrut (grey area) 1,81-2,99 

Sumber: Darsono dan Ashari, 2005 

 

2.6 Opini Audit Tahun Sebelumnya 

Opini audit going concern pada tahun sebelumnya akan menjadi faktor 

pertimbangan penting auditor untuk mengeluarkan kembali opini audit going 

concern pada tahun berikutnya. Apabila auditor menerbitkan opini audit going 

concern pada tahun sebelumnya maka akan semakin besar kemungkinan 

perusahaan akan menerima kembali opini audit going concern pada tahun berjalan 

(Santosa dan Wedari, 2007). 

Auditee yang menerima opini audit going concern pada tahun sebelumnya 

akan dianggap memiliki masalah kelangsungan hidup, sehingga semakin besar 

kemungkinan bagi auditor untuk mengeluarkan opini audit going concern pada 

tahun berjalan (Januarti, 2009). Beberapa penelitian mengemukakan bahwa 
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auditor lebih sering mengeluarkan opini audit going concern jika opini tahun 

sebelumnya adalah opini audit going concern, oleh karena itu opini audit tahun 

sebelumnya berpengaruh positif terhadap opini audit going concern. 

 

2.7 Pertumbuhan Perusahaan 

Perusahaan yang mempunyai pertumbuhan laba yang tinggi cenderung 

memiliki laporan sewajarnya, sehingga potensi untuk mendapatkan opini yang 

baik (opini non going concern) akan lebih besar (Santosa dan Wedari, 2007). 

Dalam penelitian ini pertumbuhan perusahaan diukur dengan rasio 

pertumbuhan penjualan. Rasio ini mengukur seberapa baik perusahaan 

mempertahankan posisi ekonominya, baik dalam industrinya maupun dalam 

kegiatan ekonomi secara keseluruhan (Weston dan Copeland, 1992 dalam 

Setyarno, Januarti, dan Faisal, 2006). Penjualan merupakan kegiatan operasi 

utama auditee. Auditee yang mempunyai rasio pertumbuhan penjualan yang 

positif mengindikasikan bahwa auditee dapat mempertahankan posisi ekonominya 

dan lebih dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya (going concern).  

Penjualan yang terus meningkat dari tahun ke tahun akan memberi peluang 

auditee untuk memperoleh peningkatan laba. Semakin tinggi rasio pertumbuhan 

penjualan auditee, akan semakin kecil kemungkinan auditor untuk menerbitkan 

opini audit going concern. Rasio pertumbuhan penjualan digunakan untuk 

mengukur kemampuan auditee dalam pertumbuhan tingkat penjualan : 

Pertumbuhan Penjualan = Penjualan bersiht – penjualan bersiht-1 

     Penjualan bersiht-1 
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 Kebangkrutan merupakan salah satu dasar bagi auditor untuk memberikan 

opini audit going concern, perusahaan yang mengalami pertumbuhan perusahaan 

yang negatif memiliki kecenderungan untuk menerima opini audit going concern  

(Santosa dan Wedari, 2007). 

 

2.8  Going Concern 

2.8.1 Pengertian Going Concern 

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 

(Setyarno, Januarti, dan Faisal, 2006). 

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik PSA No. 30 SA Seksi 341, 

going concern dipakai sebagai asumsi dalam pelaporan keuangan sepanjang tidak 

terbukti adanya informasi yang menunjukan hal yang berlawanan. Biasanya, 

informasi yang secara signifikan berlawanan dengan asumsi kelangsungan hidup 

entitas adalah berhubungan dengan ketidakmampuan entitas dalam memenuhi 

kewajibannya pada saat jatuh tempo tanpa melakukan penjualan sebagian besar 

aset kepada pihak luar melalui bisnis biasa, restrukturisasi utang, perbaikan 

operasi yang dipaksakan dari luar, dan kegiatan serupa lain (Institut Akuntan 

Publik Indonesia, 2011). 
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2.8.2 Opini Audit Going Concern 

Opini audit going concern merupakan opini yang dikeluarkan auditor 

untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan 

hidupnya. Laporan audit dengan modifikasi mengenai going concern merupakan 

suatu indikasi bahwa dalam penilaian auditor terdapat risiko perusahaan tidak 

dapat bertahan dalam bisnis. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik PSA 

No. 30 SA Seksi 341, auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah 

terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan 

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

tahun sejak laporan keuangan yang sedang diaudit (Institut Akuntan Publik 

Indonesia, 2011). 

Auditor harus mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar mengenai 

kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka 

waktu pantas dengan cara sebagai berikut:  

a. Auditor mempertimbangkan apakah hasil prosedur yang dilaksanakan 

dalam perencanaan audit, pengumpulan bukti audit untuk berbagai 

tujuan audit, dan penyelesaian auditnya, dapat mengidentifikasi 

keadaan atau peristiwa yang, secara keseluruhan, menunjukkan 

adanya kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam 

mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas. 

Mungkin diperlukan untuk memperoleh informasi tambahan mengenai 

kondisi dan peristiwa beserta bukti-bukti yang mendukung informasi 

yang mengurangi kesangsian auditor. 
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b. Jika auditor yakin bahwa terdapat kesangsian mengenai kemampuan 

entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka 

waktu pantas, ia harus :  

1. Memperoleh informasi mengenai rencana manajemen yang 

ditujukan untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa 

tersebut. 

2. Menentukan apakah kemungkinan bahwa rencana tersebut dapat 

secara efektif dilaksanakan. 

c. Setelah auditor mengevaluasi rencana manajemen, ia mengambil 

kesimpulan apakah ia memiliki kesangsian mengenai kemampuan 

entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka 

waktu pantas. 

Opini going concern dapat diberikan jika seorang auditor melihat terdapat 

kesangsian yang besar pada sebuah perusahaan dalam mempertahankan 

kelangsungan usahanya. Auditor dapat mengidentifikasi informasi mengenai 

kondisi atau peristiwa tertentu yang jika dipertimbangkan secara keseluruhan, 

menunjukkan adanya kesangsian besar tentang kemampuan entitas dalam 

mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas. Signifikan 

atau tidaknya kondisi atau peristiwa tersebut akan tergantung atas keadaan, dan 

beberapa diantaranya kemungkinan hanya menjadi signifikan jika ditinjau 

bersama-sama dengan kondisi atau peristiwa yang lain. Menurut Standar 

Profesional Akuntan Publik PSA No. 30 SA Seksi 341 (Institut Akuntan Publik 
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Indonesia, 2011), berikut ini beberapa kondisi yang dapat dijadikan dasar 

pertimbangan dalam pemberian opini audit going concern : 

1. Trend negatif 

 Sebagai contoh, kerugian operasi yang berulang kali terjadi, 

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

keuangan 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, 
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yang tidak diasuransikan atau diasuransikan, namun dengan 

pertanggungan yang tidak memadai.  

 Contoh paragraf penjelas tentang kelangsungan hidup usaha menurut 

Standar Profesional Akuntan Publik PSA No. 30 SA Seksi 341 (Institut Akuntan 

Publik Indonesia, 2011) : 

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas 

menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan 

PT KXT tanggal 31 Desember 20x2, dan hasil usaha serta arus kas untuk 

tahun yang berakhir pada taanggal tersebut sesuai dengan Standar 

Akuntansi Keuangan di Indonesia. 

Laporan keuangan terlampir telah disusun dengan anggapan perusahaan 

akan melanjutkan usahanya secara berkelanjutan. Seperti yang diuraikan 

dalam catatan X atas laporan keuangan, perusahaan telah mengalami 

kerugian yang berulangkali dari usahanya dan mengakibatkan saldo 

ekuitas negatif serta pada tanggal 31 Desember 20x2, jumlah liabilitas 

lancar perusahaan melebihi jumlah asset sebesar Rp YYY. Rencana 

manajemen untuk mengatasi masalah ini juga telah diungkapkan dalam 

catatan X. laporan keuangan terlampir tidak mencakup penyesuaian yang 

berasal dari masalah tersebut. 

 

2.9 Kerangka Pemikiran 

 Auditor mempunyai peranan penting dalam menjembatani antara 

kepentingan investor dan kepentingan perusahaan sebagai pemakai dan penyedia 

laporan keuangan. Data-data perusahaan akan mudah dipercaya oleh investor dan 

pemakai laporan keuangan apabila laporan keuangan yang mencerminkan kinerja 

dan kondisi keuangan perusahaan telah mendapat pernyataan wajar tanpa 

pengecualian dari auditor. Dengan menggunakan laporan yang telah diaudit, para 

pemakai laporan keuangan dapat mengambil keputusan dengan benar.  

 Kelangsungan hidup usaha (going concern) selalu dihubungkan dengan 

kemampuan dan tanggung jawab manajemen dalam mengelola perusahaan agar 
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dapat bertahan hidup. Going concern adalah kelangsungan hidup suatu entitas. 

Dengan adanya going concern maka suatu entitas dianggap akan mampu 

mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka panjang, tidak akan dilikuidasi 

dalam jangka pendek.  Laporan audit dengan modifikasi mengenai going concern 

merupakan suatu indikasi bahwa dalam penilaian auditor terdapat risiko auditee 

tidak dapat bertahan dalam bisnis. 

 Asumsi going concern merupakan dasar yang penting untuk penyusunan 

laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. 

Apabila auditor menyimpulkan bahwa terdapat keraguan yang besar mengenai 

kemampuan perusahaan untuk going concern, maka pendapat wajar tanpa 

pengecualian dengan paragraf penjelasan harus diterbitkan tanpa memperhatikan 

pengungkapan dalam laporan keuangan (Arens, Elder, dan Beasley, 2008). 

Opini audit going concern merupakan opini yang dikeluarkan auditor 

untuk memastikan bahwa perusahaan mampu mempertahankan kelangsungan 

hidupnya. Pengeluaran opini audit going concern berguna bagi pengguna laporan 

keuangan dalam membuat keputusan yang tepat dalam berinvestasi. Menurut 

Standar Profesional Akuntan Publik PSA No. 30 SA Seksi 341, auditor 

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 

keuangan yang sedang diaudit (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2011). 

Opini auditor merupakan sumber informasi bagi pihak di luar perusahaan 

sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan. Auditor bertanggung jawab 
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untuk menyediakan informasi berkualitas tinggi yang bermanfaat dalam 

pengambilan keputusan para pemakai laporan keuangan. Auditor yang 

mempunyai kualitas audit yang baik lebih cenderung akan mengeluarkan opini 

audit going concern apabila klien mempunyai masalah mengenai going concern. 

Opini audit yang diberikan oleh auditor mempunyai kandungan informasi, 

oleh karena itu informasi yang ada harus mencerminkan keadaan yang 

sesungguhnya. Informasi yang berkualitas hanya dapat diberikan oleh auditor 

yang berkualitas pula. DeAngelo (1981) menyatakan bahwa auditor berskala besar 

memiliki insentif yang lebih untuk menghindari kritikan kerusakan reputasi 

dibandingkan dengan auditor skala kecil. 

Kondisi keuangan perusahaan menggambarkan tingkat kesehatan 

perusahaan yang sebenarnya. Rudyawan dan Badera (2009) menyatakan bahwa 

semakin baik kondisi keuangan perusahaan semakin kecil kemungkinan auditor 

memberikan opini audit going concern. Auditor hanya memberikan opini audit 

going concern jika perusahaan mengalami kesulitan melanjutkan kelangsungan 

usahanya. Fanny dan Saputra (2005) menunjukkan bahwa model prediksi Altman 

merupakan model prediksi terbaik diantara model prediksi kebangkrutan lainnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Setyarno, Januarti, dan Faisal (2006) juga 

berhasil membuktikan bahwa model prediksi kebangkrutan Altman berpengaruh 

terhadap penerimaan opini audit going concern. Hal ini menunjukan bahwa 

perusahaan yang terancam bangkrut berpeluang mendapatkan opini audit going 

concern dari auditor. 
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Santosa dan Wedari (2007) memberikan bukti bahwa setelah auditor 

mengeluarkan opini audit going concern, perusahaan harus menunjukan 

peningkatan keuangan yang signifikan untuk memperoleh opini bersih pada tahun 

berikutnya. Jika tidak mengalami peningkatan keuangan maka pengeluaran opini 

audit going concern dapat diberikan kembali. 

Perusahaan yang mendapat opini audit going concern pada tahun 

sebelumnya cenderung untuk memperoleh opini yang sama pada tahun berjalan. 

Berdasarkan penelitian Santosa dan Wedari (2007) menunjukan opini audit tahun 

sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberian opini audit 

going concern. Apabila pada tahun sebelumnya auditor memberikan opini audit 

going concern, maka kemungkinan auditor untuk memberikan opini audit going 

concern pada tahun berjalan semakin besar.   

Setyarno, Januarti, dan Faisal (2006) menyebutkan bahwa pertumbuhan 

perusahaan diproksikan dengan rasio pertumbuhan penjualan. Rasio ini mengukur 

seberapa baik perusahaan mempertahankan posisi ekonominya, baik dalam 

industrinya maupun dalam kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Penjualan 

merupakan kegiatan operasi utama auditee. Auditee yang mempunyai rasio 

pertumbuhan penjualan yang positif mengindikasikan bahwa auditee dapat 

mempertahankan posisi ekonominya dan lebih dapat mempertahankan 

kelangsungan hidupnya (going concern). Penjualan yang terus meningkat dari 

tahun ke tahun akan memberi peluang auditee untuk memperoleh peningkatan 

laba. Semakin tinggi rasio pertumbuhan penjualan auditee, akan semakin kecil 

kemungkinan auditor untuk menerbitkan opini audit going concern. 



37 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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2.10 Hipotesis 

 Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah : 

H1 : Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap kemungkinan penerimaan 

opini audit going concern. 

H2 : Kondisi keuangan perusahaan berpengaruh negatif terhadap kemungkinan   

penerimaan opini audit going concern. 

H3 :  Opini audit tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap kemungkinan 

penerimaan opini audit going concern. 

H4 :  Pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif terhadap kemungkinan 

penerimaan opini audit going concern. 
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2.11 Pengaruh Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen 

2.11.1 Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Opini Audit Going Concern 

Berikut ini merupakan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan 

kualitas audit, yaitu : 

1. Setyarno, Januarti, dan Faisal (2006) 

Hasil pengujian hipotesis menemukan bukti bahwa kualitas audit tidak 

berpengaruh terhadap kemungkinan atas penerbitan opini audit going 

concern oleh auditor kepada auditee. 

2. Santosa dan Wedari (2007) 

Hasil pengujian hipotesis menemukan bukti bahwa kualitas audit tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan penerimaan opini 

audit going concern. Kantor Akuntan Publik, baik yang berskala besar 

maupun yang berskala kecil akan selalu bersikap objektif dalam 

memberikan pendapat.  

3. Praptitorini dan Januarti (2007) 

Hasil pengujian hipotesis menemukan bukti bahwa kualitas audit tidak 

berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit going 

concern, dimana probabilitas variabel ini sebesar 0,2888 pada tingkat 

signifikansi 5%. 
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2.11.2 Pengaruh Kondisi Keuangan Perusahaan Terhadap Opini Audit 

Going Concern 

Berikut ini merupakan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan 

kondisi keuangan perusahaan, yaitu : 

1. Setyarno, Januarti, dan Faisal (2006) 

Hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa kondisi keuangan 

perusahaan yang diproksikan model prediksi kebangkrutan Z score 

altman berpengaruh negatif terhadap pemberian opini audit going 

concern. Hal ini menunjukan bahwa auditor hampir tidak pernah 

mengeluarkan opini going concern pada perusahaan yang tidak 

mengalami kesulitan keuangan (financial distress). 

2. Santosa dan Wedari (2007) 

Hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa Altman Model 

berpengaruh signifikan. Semakin baik kondisi keuangan perusahaan 

maka semakin kecil kemungkinan auditor memberikan opini audit 

going concern, karena auditor hanya akan memberikan opini audit 

going concern jika perusahaan dikatakan bangkrut atau sakit 

melanjutkan kelangsungan hidup usahanya. 

3. Rudyawan dan Badera (2009) 

Hasil pengujian hipotesis menemukan bukti empiris bahwa model 

prediksi kebangkrutan (Z score altman) berpengaruh signifikan pada 

penerimaan opini audit going concern dengan tingkat signifikansi 5%. 

 



40 

 

 

2.11.3 Pengaruh Opini Audit Tahun Sebelumnya Terhadap Opini Audit 

Going Concern 

Berikut ini merupakan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan 

opini audit tahun sebelumnya, yaitu : 

1. Setyarno, Januarti, dan Faisal (2006) 

Hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa opini audit tahun 

sebelumnya berpengaruh positif terhadap opini audit going concern. 

Jika perusahaan menerima opini audit going concern yang pada tahun 

sebelumnya, maka akan mempengaruhi keputusan auditor untuk 

menerbitkan kembali opini going concern tersebut, sehingga 

kemungkinan perusahaan akan memperoleh kembali opini audit going 

concern lebih besar. 

2. Santosa dan Wedari (2007) 

Hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa opini audit tahun 

sebelumnya berpengaruh signifikan, opini audit tahun sebelumnya 

cenderung meningkatkan penerimaan opini audit going concern. Jika 

perusahaan mengalami peningkatan kondisi keuangan maka auditor 

yang semula memberikan opini audit going concern akan mengubah 

opini yang diberikan tahun berikutnya menjadi tidak memberikan 

opini going concern.  
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3. Januarti dan Fitrianasari (2008) 

Pengujian hipotesis ini menemukan bukti empiris bahwa opini audit 

going concern berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan 

pemberian opini audit going concern oleh auditor pada auditee. 

 

2.11.4 Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Opini Audit Going 

Concern 

Berikut ini merupakan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan 

pertumbuhan perusahaan, yaitu : 

1. Setyarno,  Januarti, dan Faisal (2006) 

Hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa rasio pertumbuhan 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern. 

Semakin tinggi rasio pertumbuhan pejualan auditee semakin besar 

kemungkinan auditor untuk menerbitkan opini audit going concern. 

2. Santosa dan Wedari (2007) 

Hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa pertumbuhan 

perusahaan tidak mempengaruhi pemberian opini audit going concern. 

Baik perusahaan yang menerima opini audit going concern maupun 

tidak menerima opini audit going concern memiliki pertumbuhan laba 

yang negatif. 

3. Januarti dan Fitrianasari (2008) 

Hasil pengujian hipotesis menemukan bukti empiris bahwa 

pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap 
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pemberian opini audit going concern oleh auditor pada auditee. 

Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap opini audit going 

concern jika tidak diikuti dengan peningkatan saldo laba dan 

penurunan beban utang. 

4. Rudyawan dan Badera (2009) 

Hasil pengujian hipotesis memberikan bukti empiris bahwa 

pertumbuhan perusahaan yang diproksikan dengan rasio pertumbuhan 

perusahaan tidak berpengaruh signifikan pada penerimaan opini audit 

going concern. Tidak ada jaminan bahwa perusahaan yang mengalami 

peningkatan pada laba bersihnya menunjukan bahwa perusahaan 

tersebut belum bisa lepas dari permasalahan keuangan yang 

dihadapinya. Hal ini menunjukan bahwa rasio pertumbuhan penjualan 

yang positif tidak menjamin perusahaan untuk tidak menerima opini 

audit going concern. 

 

2.11.5 Pengaruh Kualitas Audit, Kondisi Keuangan Perusahaan, Opini 

Audit Tahun Sebelumnya, dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap 

Opini Audit Going Concern 

Penelitian ini berusaha menjelaskan pengaruh kualitas audit, kondisi 

keuangan perusahaan, opini audit tahun sebelumnya, dan pertumbuhan 

perusahaan terhadap opini audit going concern pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar (listing) di Bursa efek Indonesia tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. 

Penelitian yang berhubungan dengan kualitas audit, kondisi keuangan perusahaan, 
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opini audit tahun sebelumnya, dan pertumbuhan perussahaan serta opini audit 

going concern dapat dijelaskan sebagai berikut ; 

1. Setyarno, Januarti, dan Faisal (2006) 

Tentang pengaruh kualitas audit, kondisi keuangan perusahaan, opini 

audit tahun sebelumnya, dan pertumbuhan perusahaan terhadap opini 

audit going concern. Hasil pengujian dengan menggunakan regresi 

logistik memberikan bukti empiris bahwa variabel  kondisi keuangan 

perusahaan dan opini audit tahun sebelumnya berpengaruh signifikan 

terhadap penerimaan opini audit  going concern. Untuk variabel 

kualitas audit dan pertumbuhan perusahaan tidak menunjukkan 

pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan opini audit going 

concern. 

2. Santosa dan Wedari (2007) 

Tentang analisis faktor-faktor yng mempengaruhi kecenderungan 

penerimaan opini audit going concern dengan menggunakan regresi 

logistik memberikan bukti empiris bahwa kualitas audit dan 

pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini 

audit going concern. Sedangkan kondisi keuangan perusahaan dengan 

menggunakan The Altman Model, opini audit tahun sebelumnya, dan 

ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini 

audit going concern. 

3. Praptitorini dan Januarti (2007) 
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Tentang analisis pengaruh kualitas audit, debt default dan opinion 

shopping terhadap penerimaan opini going concern menunjukan bahwa 

variabel kualitas audit yang diproksikan dengan auditor industry 

specialization tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini 

audit going concern. 

4. Januarti dan Fitrianasari (2008) 

Tentang analisis rasio keuangan dan rasio non keuangan yang 

mempengaruhi auditor dalam memberikan opini audit going concern 

pada auditee dengan menggunakan regresi logistik memberikan bukti 

empiris bahwa rasio likuiditas, opini audit tahun sebelumnya, dan 

audit lag berpengaruh signifikan. Sedangkan rasio profitabilitas, rasio 

aktivitas, rasio leverage, rasio pertumbuhan penjualan, ukuran 

perusahaan, reputasi KAP, dan audit client tenure tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pemberian opini audit going concern. 

5. Rudyawan dan Badera (2009) 

Tentang opini audit going concern kajian berdasarkan model prediksi 

kebangkrutan, pertumbuhan perusahaan, leverage, dan reputasi auditor 

dengan menggunakan regresi logistik memberikan bukti empiris 

bahwa variabel model prediksi kebangkrutan berpengaruh terhadap 

penerimaan opini audit going concern. Sedangkan pertumbuhan 

perusahaan, leverage, dan reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap 

penerimaan opini audit going concern. 

 

 


