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SARI 

 

Atikoh, Siti. 2017. Faktor Keuangan dan Non Keuangan dalam Memprediksi 

Pemberian Opini Audit Going Concern. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas 

Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Dhini Suryandari, S.E., 

M.Si.,Ak. II. Drs.Sukirman, M.Si.,CRMP.,QIA. 181. 

 

Kata Kunci : Going Concern, Faktor Keuangan, Faktor Non Keuangan. 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah menemukan bukti empiris faktor 

keuangan (rasio profitabilitas, rasio likuiditas, dan rasio pertumbuhan penjualan) 

dan faktor non keuangan (auditor client tenure, auditor reputation, dan prior 

opinion) berpengaruh terhadap prediksi pemberian opini going concern. Prediksi 

tentang opini audit going concern telah menjadi perhatian khusus bagi auditor dan 

pemegang saham. Saat kondisi ekonomi merupakan suatu hal yang tidak pasti, 

para investor mengharapkan auditor memberikan early warning akan kegagalan 

keuangan perusahaan. Auditor bertanggungjawab untuk mengevaluasi apakah 

terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan entitas perusahaan dalam 

mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode waktu pantas, tidak lebih 

dari satu tahun sejak tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit.  

Populasi pada penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011 sampai 2015. Berdasarkan hasil 

dari purposive sampling diperoleh 65 sampel yang memenuhi kriteria. Data 

penelitian ini adalah data yang bersifiat kuantitatif yaitu fakta / angka / hasil 

pengukuran yang memiliki satuan dan nilai nol adalah absolute. Alat analisis yang 

digunakan adalah analisis deskriptif dan regresi logistik.  

Hasil pengolahan diperoleh nilai signifikansi dari profitabilitas 0,339, 

likuiditas 0,948, pertumbuhan penjualan 0,129, auditor client tenure 0,293, 

auditor reputation 0,999. Kelima faktor tersebut lebih tinggi dari alpha 5%. 

Sedangkan nilai signikansi prior opinion 0,016 yang lebih kecil dari alpha 5%.  

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa tiga faktor 

keuangan (profitabilitas, likuiditas, dan pertumbuhan penjualan) serta dua faktor 

non keuangan (auditor client tenure dan auditor reputation)  tidak berpengaruh 

terhadap prediksi pemberian opini audit going concern. Sedangkan satu faktor 

non keuangan yaitu prior opinion secara empiris berpengaruh positif terhadap 

prediksi pemberian opini audit going concern. Untuk penelitian selanjutnya dapat 

menjadikan skripsi ini sebagai referensi bacaan yang akan menyusun skripsi 

dengan tema sentral yang berkaitan. 
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ABSTRACT 

 

Atikoh, Siti. 2017. The Financial and Non-Financial Factors in the Prediction 

against Going Concern Audit Opinion. Final Project. Accounting Department. 

Faculty of Economics. Semarang State University. Advisor I. Dhini Suryandari, 

S.E.,M.Si.,Ak. II. Drs.Sukirman, M.Si.,CRMP.,QIA. 181. 

 

Keywords: Going Concern, Financial Factors, Non-Financial Factors. 

 

The purpose this research was to find empirical evidence of Financial 

factors (profitability ratios, liquidity ratios, and the ratio of sales growth) and non-

financial factors (auditor client tenure, auditor reputation, and prior opinion) 

influencing the prediction against the going concern opinion giving. This 

prediction has been of special concern to auditors and shareholders. When the 

economic condition is unsure, investors expect the auditors to give an early 

warning towards the failure of corporate finance. Moreover, the auditors are 

responsible for evaluating the existence of any big doubts against corporate 

entity's ability to survive in a particular time period, not more than one year from 

the date of audited Financial statements. 

The population of this study were all manufacturing companies listed in 

Indonesia Stock Exchange in 2011 until 2015. Accordingly, there were 65 

samples which met the criteria of this research and collected using purposive 

sampling. In addition, the data employed in this study belonged to quantitative, 

namely facts / numbers / the results of measurement which had zero absolute 

point. Again, the analytical tool used is descriptive analysis and logistic 

regression. 

The data analysis was found that the significance value of profitability was 

0.339, liquidity amounted to 0.948, sales growth in 0.129, auditor client tenure of 

0.293, auditor reputation was 0.999. Those five factor values were higher than 5% 

of alpha value. Meanwhile, the value of prior opinion significance was 0.016 

which was smaller than the alpha value of 5%.  

Based on the data analysis, it be concluded that the three factors 

(profitability, liquidity, and growth Sales) and the two non-financial factors 

(auditor client tenure and auditor reputation) had no effect against the prediction 

of going concern audit opinion. Oppositely, another non-financial factor, namely 

prior opinion, empirically contributed a positive effect against the prediction of 

going concern audit opinion. At last, for future studies can make this paper as a 

reference reading will be writing his final project with a central theme related. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Opini audit going concern sering dihubungkan dengan kemampuan 

manajemen perusahaan dalam mengelola dan menjalankan usahanya sehingga 

perusahaan dapat bertahan dalam jangka waktu lama dan tidak akan menutup 

usahanya dalam jangka waktu dekat. Memang  auditor  tidak bertanggungjawab 

terhadap going concern suatu perusahaan dalam melakukan audit, namun auditor 

bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar 

terhadap kemampuan entitas perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan 

hidupnya dalam periode waktu pantas, tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal 

laporan keuangan yang sedang diaudit (SA 9341, SPAP 2011). Berdasarkan 

asumsi kelangsungan usaha, suatu entitas dipandang bertahan dalam bisnis untuk 

masa depan yang dapat diprediksi (SA 570, SPAP 2016). Penyelesaian  pekerjaan 

pemeriksaan laporan keuangan suatu perusahaan yang harus disertai dengan 

pemberian opini audit didukung dalam peraturan Standar Profesional Akuntan 

Publik. Opini audit atas laporan keuangan merupakan suatu informasi penting dan 

menjadi salah satu pertimbangan bagi investor dalam mengambil keputusan 

investasi. Isi dari laporan keuangan yang diaudit adalah merupakan 

tanggungjawab dari pihak manajemen, sedangkan auditor hanya 

bertanggungjawab  terhadap  opini  yang  diberikan.   

Perusahaan merupakan entitas besar usaha yang dibangun oleh individu 

maupun kelompok dengan tujuan menciptakan kesejahteraan pemiliknya maupun 

pelaku yang ikut dalam menjalankan entitas tersebut. Namun adanya fungsi 



 

2 
 

 
 

perusahaan tidak hanya berlaku bagi pemilik, masyarakat ikut andil dalam 

kesejahteraan yang timbul bersamaan dengan peran perusahaan.  Aktivitas-

aktivitas yang dioperasikan merupakan bagian dari langkah dalam 

mempertahankan kehidupan perusahaan. Untuk menunjang aktivitas, dibutuhkan 

dana atau modal untuk membiayai operasional perusahaan baik biaya yang 

bersifat rutin maupun biaya yang tidak diduga. Penyediaan modal tersebut belum 

bisa dipenuhi sepenuhnya oleh pemilik yang pada akhirnya perusahaan 

memerlukan suntikan dana dari pihak diluar perusahaan. Perusahaan yang besar 

serta memiliki manajemen yang baik akan lebih diminati masyarakat untuk 

bersedia memberikan dananya kepada perusahaan. Tentu saja masyarakat 

mengharapkan timbal balik yang sama-sama menguntungkan bagi dirinya. 

Sehingga investor akan cermat dalam memilih perusahaan yang sehat dan jaminan 

keamanan atas dana yang dihimpun. Investor dalam melakukan investasinya 

sangat mengandalkan keakuratan pemeriksaan  laporan  keuangan  suatu  

perusahaan.   

Umumnya perusahaan publik seperti perusahaan manufaktur memanfaatkan 

pasar modal sebagai sarana untuk mendapatkan sumber dana atau alternatif 

pembiayaan. Pasar modal didefiniskan sebagai pasar untuk sekuritas jangka 

panjang, contohnya saham dan obligasi (Jones, 2000). Sebagai lembaga investasi 

yang memiliki fungsi ekonomi dan keuangan, pasar modal semakin diperlukan 

masyarakat sebagai media alternatif investasi dan penghimpunan dana sekaligus 

menunjukkan kepercayaan berinvestasi di pasar modal cukup baik. Keberadaan 

pasar modal menjadikan perusahaan mempunyai alat untuk refleksi diri tentang 
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kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Apabila kondisi keuangan dan kinerja 

perusahaan bagus maka pasar akan merespon dengan positif melalui peningkatan 

harga saham perusahaan. Keuntungan dari adanya perusahaan publik dari sudut 

pandang investor antara lain adalah investor akan mendapat perlindungan dari 

otoritas pasar modal karena adanya peraturan yang harus ditaati perusahaan 

emiten. Otoritas pasar modal membuat peraturan untuk melindungi investor dari 

praktek-praktek yang tidak sehat. Untuk melindungi publik yang juga merupakan 

pemilik perusahaan, otoritas pasar modal mengharuskan perusahaan emiten 

menyerahkan laporan-laporan rutin dan juga laporan-laporan khusus yang 

menerangkan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada perusahaan (Hartono, 

1998:44).  

Peraturan otoritas pasar modal agar perusahaan mengeluarkan laporan 

keuangan yang legal, artinya laporan tersebut telah diperiksa oleh auditor 

eksternal yang telah ditunjuk untuk dapat memberikan opini audit bahwa laporan 

keuangan disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku dan telah bebas dari salah 

saji yang material, maka manajemen  perusahaan  wajib  untuk membuat  laporan  

keuangan  sebagai pertanggungjawaban kepada stakeholder atau para pemakai 

laporan keuangan. Sebelumnya kita perlu mengetahui tentang apa itu auditing, 

auditing adalah suatu proses yang sistematis, mendapatkan dan mengevaluasi 

bukti-bukti secara objektif sehubungan dengan asersi atas tindakan dan peristiwa 

ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dan 

menetapkan kriteria serta mengomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan (Hill and Irwin, 2006). 
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Gambaran mengenai keberadaan perusahaan serta prestasi kerja  manajemen  

terdapat  pada  laporan keuangan.  Laporan  keuangan  merupakan informasi 

penting dalam mengomunikasikan keadaan perusahaan dan sebagai dasar untuk 

dapat menentukan atau menilai posisi serta kegiatan keuangan dari suatu 

perusahaan. Pihak-pihak  yang  berkepentingan  (stakeholder) terhadap laporan 

keuangan diantaranya adalah pemilik perusahaan (shareholder), kreditur, lembaga  

keuangan,  investor,  pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak berkepentingan 

lainnya. Diantara  manajer  dan  stakeholder memiliki kepentingan yang berbeda 

terhadap laporan  keuangan  tersebut,  sehingga menimbulkan masalah yaitu 

masalah agensi. Auditor adalah pihak independen yang dianggap mampu  untuk  

menengahi  perbedaan kepentingan antara manajemen perusahaan dan para 

stakeholder tersebut untuk kemudian betugas melakukan audit.  

Manajemen sebagai pengelola perusahaan mempunyai kepentingan 

memberikan laporan yang disajikan secara wajar dan pemegang saham 

menginginkan keabsahan dari laporan yang disajikan manajemen. Auditor sebagai 

pihak independen berkewajiban memeriksa laporan dan memberikan opini atas 

dugaan yang ditemukan. Namun auditor terkadang tidak memberikan peringatan 

tentang adanya risiko kebangkrutan perusahaan dengan mengeluarkan opini audit 

going concern yang seharusnya auditor memberikan opini tersebut ketika auditor 

memperoleh bukti audit yang cukup terdapat suatu ketidakpastian material yang 

terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan 

signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha. 
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Banyak kongres selama bertahun-tahun telah mengkritik auditor karena 

tidak memberikan peringatan dini yang memadai tentang kegagalan perusahaan 

yang akan datang dalam laporan audit (U.S. House of Representatives 1985, 1990, 

2002a). Jika auditor tidak memberikan peringatan dini yang memadai tentang 

kegagalan perusahaan yang akan datang dalam laporan auditnya, maka hal ini 

akan menimbulkan kerugian bagi para investor yang sangat mengandalkan 

informasi yang dikeluarkan oleh auditor. Evaluasi auditor berdasarkan atas 

pengetahuan tentang kondisi dan peristiwa pada entitas yang telah terjadi, 

sebelum pekerjaan lapangan selesai. Informasi tentang kondisi dan peristiwa 

diperoleh auditor dari penerapan prosedur audit yang direncanakan dan 

dilaksanakan untuk mencapai tujuan audit yang bersangkutan dengan asersi 

manajemen yang terkandung dalam laporan keuangan yang sedang diaudit (SA 

9341, SPAP 2011).  

Opini audit going concern adalah kelangsungan hidup suatu badan usaha 

(SA 9341, SPAP 2011). Suatu entitas dipandang bertahan dalam bisnis untuk 

masa depan yang dapat diprediksi berdasarkan asumsi kelangsungan usaha (SA 

507, SPAP 2016). Auditor harus bertanggungjawab terhadap opini going concern 

yang dikeluarkannya, karena akan mempengaruhi keputusan para pemakai laporan 

keuangan. Saat kondisi ekonomi merupakan sesuatu hal yang tidak pasti, para 

investor mengharapkan auditor memberikan early warning akan kegagalan 

keuangan perusahaan. Menurut teori signal, manajer berkewajiban memberikan 

sinyal mengenai kondisi perusahaan pada stakeholder melalui laporan keuangan 

yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Stakeholder 



 

6 
 

 
 

akan lebih percaya ketika auditor telah mengaudit dengan memberikan opini 

sesuai kondisi perusahaan yang mampu atau tidak melanjutkan operasi 

perusahaan dalam jangka panjang. Pengeluaran opini going concern sangat 

berguna bagi investor untuk membuat keputusan yang tepat dalam berinvestasi, 

karena ketika investor akan melakukan investasi maka kondisi keuangan 

perusahaan perlu diketahui, terutama yang menyangkut going concern 

perusahaan. Hal ini membuat auditor mempunyai tanggungjawab yang besar 

untuk mengeluarkan opini going concern yang konsisten dengan keadaan 

sesungguhnya atas dasar bukti audit yang cukup dan tepat untuk meyakini auditor 

bahwa terdapat ketidakpastian material terkait peristiwa atau kondisi yang dapat 

menyebabkan keraguan signifikan kemampuan perusahaan mempertahankan 

kelangsungan hidupnya (SA 570, SPAP 2016).  

Pemberian opini going concern bukanlah suatu tugas yang mudah karena 

berkaitan erat dengan reputasi auditor. Kesalahan dalam hal memberikan pendapat 

akan memberikan dampak yang signifikan bagi para pemakai laporan keuangan. 

Pengeluaran opini going concern yang tidak diharapkan oleh perusahaan 

berdampak pada kemunduran harga saham dimana perusahaan akan semakin sulit 

mendapatkan dana dari investor. Perusahaan yang menerima opini going concern 

selain akan mengalami kesulitan dalam meningkatkan modal pinjaman juga akan 

mengakibatkan ketidakpercayaan investor, kreditur, pelanggan, dan karyawan 

terhadap manajemen perusahaan. Hilangnya kepercayaan publik terhadap 

manajemen perusahaan akan memberikan dampak yang signifikan terhadap going 

concern perusahaan di massa yang akan datang.  Namun hasil penelitian George 
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E. Nogler (2006) mengatakan bahwa 71% dari perusahaan publik yang berhasil 

menyelesaikan opini going concern menyediakan terus nilai bagi pemegang 

saham melalui saham yang diperdagangkan atau dengan akuisisi pada periode 12 

sampai 18 tahun berikut resolusi awal pendapat itu. Tampaknya tidak ada stigma 

jangka panjang yang melekat pada perusahaan yang menerima opini audit going 

concern yang kemudian berhasil diselesaikan. 

Fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan auditor gagal memberikan 

opini audit going concern kepada perusahaan dimana perusahaan yang tidak sehat 

namun menerima pendapat unqualified. Hal ini tentu akan berdampak pada 

pemakai laporan keuangan. Pemberian opini audit yang keliru akan 

mengakibatkan kesalahan pada hasil keputusan pihak yang berkepentingan. 

Khususnya bagi manajemen akan salah dalam menentukan kebijakan yang 

berdampak panjang pada kelangsungan hidup perusahaan.  

Dampak pemberian opini audit going concern telah dirasakan oleh 

perusahaan go public  yang menerima opini ini. Contoh perusahaan yang 

menerima opini audit going concern adalah PT Asia Natural Resources Tbk yang 

didirikan pada tanggal 16 November 1989 bergerak dibidang usaha pabrikan 

boneka dan aminasi menjadi perdagangan komoditas pertambangan terutama 

batubara. Perubahan bidang usaha ini akibat PT Asia Natural Resources Tbk 

menerima opini going concern pada tahun 2009-2012. Pada tahun 2012 

perusahaan menerima audit going concern dari auditor independen Asep 

Rahmansyah dan Rekan dengan NIU KAP: 846/KM/I/2010. Perusahaan telah 

mengalami penurunan produksi dan penjualan, peningkatan beban usaha serta 
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akumulasi defisit sebesar Rp 355.550.740.304,00.  Auditor meyakini terdapat 

ketidakpastian yang signifikan apakah perusahaan dapat menyelesaikan 

kewajibannya dalam kondisi usaha normal serta pada nilai yang dinyatakan dalam 

laporan keuangan konsolidasi. Kondisi perusahaan yang terus memburuk 

mengakibatkan PT Asia Natural Resources Tbk dikeluarkan secara paksa dari 

Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014. Seperti yang ditulis antaranews.com, 

Direktur Utama BEI Ito Warsito menyampaikan bahwa saham PT Asia Natural 

Resources Tbk delisiting dari BEI pada tanggal 27 November 2014 akibat tidak 

memiliki keberlangsungan usaha (going concern) yang baik ke depannya. 

Dampak lainnya yang dirasakan perusahaan yang menerima opini audit 

going concern adalah berimbas pada harga saham yang beredar yaitu harga yang 

cenderung menurun setelah menerima opini tersebut. Contoh penurunan harga 

saham ini dapat dilihat pada Tabel 1.1. 

 

 

Tabel 1.1 Harga Saham Perusahaan Dengan Opini Audit Going Concern 

No

. 

Nama Perusahaan Harga Saham 

Jan Mar Mei Jul Sep 

1. Perdana Bangun Perkasa Tbk 160 125 136 137,5 110,5 

2. Berlina Co Ltd Tbk 160 137,5 136 125 125 

3. Intikeramik Alamsari Tbk 135 109 112 115 106 

4. Jakarta Kyoei Steel Works Tbk 84 70 53 52 52 

5. Karwell Indonesia Tbk 80 63 52 52 52 

6. Apac Citra Centertex Tbk 200 179 121 114 128 

Sumber : JSX Monthly 2014 
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Auditor dalam memberikan opini audit going concern memiliki beberapa 

pertimbangan atas  kondisi  dan  peristiwa  yang  bisa memunculkan opini audit 

going concern kepada suatu entitas. Banyak faktor yang mempengaruhi mulai dari 

faktor keuangan sampai pada faktor non keuangan. Diantara faktor keuangan yang 

mampu mempengaruhi munculnya opini going concern, peneliti tertarik pada 

permasalahan peran rasio profitabilitas, rasio likuiditas, dan rasio pertumbuhan 

penjualan. Namun, tidak hanya dipandang dari faktor keuangan saja, lamanya 

hubungan auditee dengan auditor, reputasi auditor, dan opini audit going concern 

tahun sebelumnya, merupakan faktor non keuangan yang ingin dibahas pada 

penelitian ini. 

Laba  merupakan  hasil  akhir kinerja perusahaan.  Perusahaan  yang  

mampu menghasilkan laba disebut dengan perusahaan yang profitable. Sedangkan 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aktiva ataupun modal sendiri (Sartono, 

1997). Sedangkan menurut Syafitri (2008), rasio profitabilitas mampu 

menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua 

kemampuan dan sumberdaya yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, 

jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya. Pentingnya laba dalam 

penentuan pemberian opini auditor maka sejumlah peneliti telah melakukan 

pembuktian secara empiris. Diantaranya penelitian Ariffandita Nuri Muttaqin dan 

Sudarno (2012) bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap going concern audit 

report. Hasil ini mendukung hasil penelitian Arga Fajar Santosa dan Linda 

Kusumaning Wedari (2007), yang menyatakan kondisi keuangan berpengaruh 
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terhadap opini audit. Namun pada penelitian Widyantari (2011) menunjukkan 

bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap opini audit going concern. Hal 

ini juga ditemukan pada penelitian Behn et al. (2001) yang menyatakan bahwa 

profitabilitas berpengaruh negatif terhadap opini audit going concern. 

Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap opini audit going concern juga 

didukung oleh penelitian Handhayani & Budhiarta (2015). 

Dikatakan bahwa perusahaan likuid adalah ketika perusahaan mempunyai 

alat-alat likuid sehingga mampu memenuhi segala kewajiban finansialnya yang 

harus segera terpenuhi, dan hal ini akan dijelaskan ketika kita menghitung rasio 

likuiditasnya. Likuiditas diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk 

membayar kewajiban jangka pendeknya.  Beberapa penelitian terdahulu telah 

menemukan bukti pengaruh likuiditas terhadap keputusan auditor memberikan 

opini audit going concern. Setyarno (2006) yang menyatakan likuditas 

berpengaruh terhadap going concern audit report mendukung pernyataan Mutcher 

(1985), Januarti dan Fitrianasari (2008), dan Royan Surya Baskara (2016). Namun 

penelitian Widyantari (2011), Rezkhy (2011), Ariffandita Nuri Muttaqin dan 

Sudarno (2012), dan Kartika (2012) menemukan bahwa likuiditas tidak 

berpengaruh terhadap going concern audit report .  

Rasio pertumbuhan penjualan digunakan untuk mengukur seberapa baik 

perusahaan dapat mempertahankan posisi ekonominya, baik dalam industrinya 

maupun dalam kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Namun hasil penelitian 

Sofia Prima Dewi, Fanny dan Saputra (2005), Rudyawan dan Badera (2007), 

Setyarno, dkk. (2007), serta Juandini (2009) tidak berhasil membuktikan bahwa 
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pertumbuhan penjualan perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap opini going concern. 

Kecemasan akan kehilangan sejumlah fee yang cukup besar akan 

menimbulkan keraguan bagi auditor untuk menyatakan opini audit going concern. 

Dengan demikian independensi auditor akan terpengaruh dengan lamanya 

hubungan dengan auditee yang sama. Louwers (1998), Lennox (2004) tidak 

menemukan bukti adanya hubungan opini audit going concern dengan auditor 

client tenure. Begitu pula Januarti dan Fitrianasari (2008) mengungkapkan bahwa 

tenure tidak signifikan, sedangkan menurut Geiger dan Raghunandan (2002), 

Gosh dan Moon (2004), variabel tersebut signifikan mempengaruhi opini going 

concern. 

Faktor lain seperti reputasi auditor kadang kala menjadi perhatian khusus 

ketika perusahaan menerima opini audit oleh auditor.  Kualitas laporan audit yang 

dihasilkan oleh beberapa auditor pasti berbeda.  Auditor yang berskala besar 

cenderung akan menghasilkan laporan audit yang lebih berkualitas daripada 

laporan audit oleh auditor berskala kecil termasuk dalam pengungkapan opini 

audit going concern. Hal ini karena berkaitan dengan reputasi auditor dan KAP 

tempat auditor bekerja , KAP yang berskala besar akan lebih teliti dalam 

melaksanakan prosedur audit yang telah dibuat terhadap kliennya. Januarti dan 

Fitrianasari (2008) menguji kualitas antara KAP Big Four dan KAP non Big Four 

hasilnya menunjukan bahwa tingkat kesalahan tipe I dan tipe II yang dihasilkan 

oleh KAP Big Four lebih rendah daripada KAP non Big Four. Berbeda dari 
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penelitian Komalasi (2004), menyatakan reputasi auditor tidak signifikan terhadap 

prediksi penerimaan opini audit going concern. 

Prior opinion atau opini audit tahun sebelumnya adalah pendapat auditor 

yang dikeluarkan pada periode tahun sebelumnya atau satu tahun sebelum periode 

berjalan. Apabila pada tahun sebelumnya auditor telah menerbitkan opini going 

concern, maka akan semakin besar kemungkinan auditor untuk menerbitkan 

kembali opini going concern pada tahun berikutnya. Penelitian Carcello dan Neal 

(2000) memberikan bukti mengenai opini going concern yang diterima tahun 

sebelumnya mempengaruhi opini going concern tahun berjalan.  

Beberapa penelitian telah dilaksanakan guna menguji keabsahan sebuah 

temuan yang mempengaruhi opini audit going concern. Namun hasil penelitian 

tersebut masih beragam. Ketidakkonsistenan hasil penelitian-penelitian terdahulu 

mengenai pengaruh faktor keuangan dan non keuangan terhadap pemberian opini 

audit going concern, mendorong untuk melakukan pengujian ulang temuan-

temuan empiris mengenai faktor keuangan dan non keuangan sebagai variabel 

independen dan opini audit going concern sebagai variabel dependennya. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini mengambil judul “ Faktor 

Keuangan Dan Non Keuangan Dalam Memprediksi Pemberian Opini Audit 

Going Concern ”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

diidentifikasikan permasalahan pada penelitian ini yaitu: 

1. Masih banyaknya auditor independen yang keliru dalam memberikan 

opini audit. Auditor tidak memberikan opini audit going concern 

sedangkan terdapat keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk 

mempertahankan kelangsungan usaha perusahaan. 

2. Dilema auditor dalam memberikan opini audit going concern kepada 

perusahaan.  

3. Opini audit going concern menimbulkan dampak bagi perusahaan 

seperti penurunan harga saham. 

4. Banyak perusahaan besar yang seharusnya menjadi contoh bagi 

perusahaan kecil justru mendapat opini audit going concern dari auditor. 

5. Kajian atas opini audit dapat dilakukan dengan melihat kondisi internal 

perusahaan, seperti faktor perusahaan, kualitas auditor, dan kepemilikan 

perusahaan. Kondisi tersebut adalah kemampuan perusahaan dalam 

mendapatkan laba, membayar kewajiban perusahaan dalam jangka 

pendek, kemampuan perusahaan dalam meningkatkan penjualan, 

lamanya jangka waktu perikatan auditor dengan perusahaan, reputasi 

auditor, dan opini audit yang diperoleh perusahaan tahun sebelumnya 

menjadi indikator faktor yang mempengaruhi auditor memberikan opini 

audit going concern. 
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6. Pentingnya opini audit going concern menarik perhatian peneliti 

mengenai faktor-faktor yang menyebabkan auditor memberikan opini 

tersebut. Dari beberapa faktor yang pernah diteliti memberikan jawaban 

yang beragam. 

 

1.3 Cakupan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas bahwa peneliti 

akan berfokus pada cakupan masalah mengenai faktor-faktor yang menjadi 

pertimbangan auditor dalam memberikan opini audit going concern. Karena 

lingkup variabel yang dapat diteliti sangat luas, maka untuk mencapai tujuan 

penelitian, peneliti membatasi penggunaan variabel bebasnya yang masih 

memiliki hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten. Beberapa variabel yang 

menjadi fokus peneliti adalah rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio 

pertumbuhan penjualan, auditor client tenure, audit reputation, dan prior opinion. 

Agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik, peneliti menggunakan 

informasi dari perusahaan manufaktur sebagai sampel perusahaan. Usaha 

manufaktur (manufacturing business) merupakan jenis usaha yang mengubah 

input dasar menjadi produk yang dijual kepada pelanggan individu (Revee, 2009). 

Perusahaan manufaktur merupakan sektor usaha terbesar yang mempunyai 

lingkup kerja operasional yang luas. Semakin luas lingkup kerja operasionalnya, 

perusahaan manufaktur mempunyai permasalahan yang lebih kompleks termasuk 

dalam pelaporan pertanggungjawabannya kepada para pemegang saham. Di 

Indonesia terdapat 151 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI (Bursa Efek 
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Indonesia) dari tahun 2011 sampai 2015. Bursa Efek Indonesia merupakan sarana 

perdagangan efek berfungsi sebagai fasilitator sehingga BEI mampu 

menyebarluaskan informasi bursa secara transparansi serta mencegah praktek-

praktek yang dilarang seperti kolusi, pembentukan harga yang tidak wajar, insider 

trading, dan lain sebagainya. 

 

1.4 Perumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian diatas, maka pertanyaan 

yang akan dijawab pada penelitian ini adalah :  

1. Apakah ada pengaruh antara rasio profitabilitas terhadap prediksi pemberian 

opini audit going concern pada perusahaan manufaktur? 

2. Apakah ada pengaruh antara rasio likuiditas terhadap prediksi pemberian opini 

audit going concern pada perusahaan manufaktur? 

3. Apakah ada pengaruh antara rasio pertumbuhan penjualan terhadap prediksi 

pemberian opini audit going concern pada perusahaan manufaktur? 

4. Apakah ada pengaruh antara auditor client tenure  terhadap prediksi pemberian 

opini audit going concern pada perusahaan manufaktur? 

5. Apakah ada pengaruh antara auditor reputaion terhadap prediksi pemberian 

opini audit going concern pada perusahaan manufaktur? 

6. Apakah ada pengaruh antara prior opinion terhadap prediksi pemberian opini 

audit going concern pada perusahaan manufaktur? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah menemukan bukti empiris berkaitan 

dengan pengaruh faktor keuangan (berupa rasio profitabilitas, rasio likuiditas, dan 

rasio pertumbuhan penjualan) dan faktor non keuangan (berupa auditor client 

tenure, auditor reputation, dan prior opinion) terhadap prediksi pemberian opini 

going concern pada perusahaan manufaktur. 

 

1.6 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah diharapkan mampu menjadi sumbangsih 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu akuntansi. 

Sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

a. Kegunaan Praktis 

1. Bagi Mahasiswa, menambah literatur dan referensi bacaan bagi mahasiswa 

yang akan menyusun skripsi dengan tema sentral yang berkaitan. 

2. Bagi Perusahaan, memberikan informasi kepada perusahaan pentingnya 

opini audit going concern dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

pemberian opini audit going concern supaya managemen perusahaan bisa 

mengantisipasi strategi sejak dini dan mengoptimalkan kinerja perusahaan. 
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b. Kegunaan Teoritis 

Manfaat yang akan diperoleh dari sudut pandang teoritis, diharapkan 

mampu : 

1. Menjadi alat pembuktian (verification) berlaku atau tidaknya suatu teori di 

lapangan empiris. 

2. Memberikan sumbangan pikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan 

mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemberian opini audit going 

concern serta menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. 

 

1.7.Orisinalitas Penelitian 

Pada tahun 2013 beberapa negara mengalami krisis nilai tukar mata uang 

terhadap dollar termasuk Negara Indonesia. Sehingga peneliti tertarik untuk 

mengambil data laporan keuangan perusahaan manufaktur dari tahun 2011 sampai 

2015 yang didalam bagiannya mengalami krisis tersebut. Pada penelitian ini tahun 

pengamatan menjadi 5 (lima) tahun yang lebih lama daripada penelitian-penelitian 

sebelumnya yang hanya melakukan pengamatan kurang dari 5 (lima) tahun. 

Dengan tahun pengamatan yang lebih lama diharapkan sampel dapat mewakili 

populasi sehingga data penelitian akan lebih valid untuk memberikan jawaban 

atas permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang. Selain itu peneliti 

menggabungkan beberapa variabel independen yang dirasa lebih mampu 

menjelaskan faktor keuangan dan non keuangan dalam memprediksi pemberian 

opini audit going concern. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

2.1. Kajian Teori Dasar 

2.1.1. Teori Keagenan  (Agency Theory) 

Teori keagenan (Agency theory) merupakan basis teori yang mendasari 

praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. menggunakan orang lain atau 

agen (manajer) untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Teori keagenan 

dikembangkan ditahun 1970-an  pada tulisan Jensen dan Meckling (1976) ynag 

berjudul „Theory of the firm, managerial behavior, agency cost, and ownership 

structure‟. Teori tersebut berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, 

sosiologi, dan teori organisasi. Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan 

hubungan keagenan sebagai suatu kontrak yang mana satu atau lebih principal 

(pemilik). Masalah keagenan muncul ketika masalah dalam hubungan keduanya 

yaitu saat keinginan atau tujuan dari pemilik dan konflik agen serta sulit atau  

mahal untuk pemilik memverifikasi apa yang agen lakukan. Jensen dan Meckling 

(1976), Jensen (1986), Weston dan Brigham (1994) menjelaskan bahwa masalah 

keagenan dapat terjadi dalam 2 bentuk hubungan yaitu antara pemegang saham 

dan manajer serta anatara pemegang saham dengan kreditor. 

Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak 

yang memberi wewenang (pemilik) yaitu investor dengan pihak yang menerima 

wewenang (agensi) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut 

”nexus of contract”. Principal menggunakan fasilitas dan dana untuk kebutuhan 

operasi perusahaan. Agen sebagai pengelola berkewajiban untuk mengelola 
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perusahaan sebagaimana dipercayakan pemegang saham (principal), untuk 

meningkatkan kemakmuran principal melalui peningkatan nilai perusahaan. 

Perbedaan “kepentingan ekonomis” ini bisa saja disebabkan ataupun 

menyebabkan timbulnya informasi asymmetri (kesenjangan informasi) antara 

pemegang saham (Stakeholders) dan organisasi.  

Diskripsi bahwa manajer adalah agen bagi para pemegang saham atau 

dewan direksi adalah benar sesuai teori agensi. Teori agensi menggambarkan 

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

melibatkan agen untuk melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan 

melakukan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen. 

Pemilik memberi wewenang kepada agen untuk melakukan operasional 

perusahaan, sehingga informasi lebih banyak diketahui oleh agen dibandingkan 

pemilik. Informasi yang tidak diharapkan oleh pemilik, agen akan cenderung 

memanipulasi laporan keuangan tersebut. Pada hakikatnya baik prinsipal maupun 

agen diasumsikan sebagai orang ekonomi rasional dan semata-mata termotivasi 

oleh kepentingan pribadi. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh 

Eisenhardt (1989) bahwa tiga asumsi sifat dasar manusia yaitu : (1) manusia pada 

umumnya mementingkan diri sendiri (self interest), (2) manusia memiliki daya 

pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (bounded rationality), (3) 

manusia selalu menghindari risiko (risk adverse). 

Berdasarkan asumsi tersebut, maka dibutuhkan pihak ketiga yang 

independen, dalam hal ini adalah akuntan publik. Tugas dari akuntan publik 

(auditor) memberikan jasa untuk menilai laporan keuangan yang dibuat oleh agen, 
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dengan hasil akhir adalah opini audit. Auditor dituntut independen dalam menilai 

kualitas laporan keuangan perusahaan sesuai kondisi perusahaan tanpa menutupi 

kesalahan atau hal-hal yang tidak wajar. Laporan auditor yang dituang dalam 

bentuk opini merupakan jawaban atas pemeriksaan yang telah dilakukan.  

Konteks keagenan dan hubungannya dengan asymetri yang melibatkan 

pihak ketiga (auditor), teori keagenan (agency theory) banyak digunakan oleh 

peneliti untuk menjelaskan hubungan antara agensi yaitu manajer, terutama 

kaitannya dengan laporan keuangan dengan pemilik (principal) yaitu investor dan 

pihak stakeholder dalam kaitannya menilai kinerja agensi melalui laporan 

keuangan dan keyakinan bahwa perusahaan akan terus berjalan sampai jangka 

waktu panjang, serta pihak independen yaitu auditor dalam kaitannya menilai 

kualitas laporan keuangan dan menilai kewajaran dari transaksi ekonomi 

keseluruhan.  

Penelitian ini akan menjelaskan faktor keuangan dan non keuangan yang 

menyebabkan seorang auditor melakukan penilaian kemampuan perusahaan 

dalam mempertahankan kelangsungan hidup/ekonomi keseluruhan sehingga 

auditor mampu meyakinkan pendapatnya bahwa perusahaan perlu atau tidak 

menerima opini audit going concern. Faktor keuangan diproksikan oleh rasio-

rasio yang dihitung dari pos-pos yang ada di laporan posisi keuangan (aset, 

kewajiban, dan ekuitas), laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, 

laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, maupun catatatan atas laporan 

keuangan (PSAK, 2013). Stakeholder dalam membaca laporan keuangan dan 

laporan independen beranggapan bahwa informasi telah sesuai. Pentingnya 
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peranan seorang auditor membuat hal-hal yang berkaitan dengan akuntan publik 

juga harus berkualitas. Independensi auditor dapat dinilai dari beberapa sudut. 

Diantaranya lama perikatan KAP dengan auditee, jika perikatan sudah berjalan 

lama namun auditor mampu memberikan informasi yang sesungguhnya dapat 

dikatakan auditor telah independen. Selain itu, bisa melalui reputasi auditor dan 

opini audit tahun sebelumnya. Jika hasil opini pada tahun berjalan telah sesuai 

dengan kondisi, dapat dikatakan auditor independen. 

 

2.1.2. Teori Sinyal (Signaling Theory) 

Pada penelitian ini selain terdapat teori agensi, didukung oleh teori sinyal 

(signaling theory). Teori sinyal menjelaskan bahwa suatu perusahaan memberikan 

sinyal kepada pasar untuk bisa membedakan perusahaan yang mempunyai 

kualitas baik dan perusahaan yang mempunyai kualitas buruk. Teori sinyal 

berawal dari tulisan George Akerlof pada karyanya tahun 1970 “The Market for 

Lemons”, yang memperkenalkan istilah informasi asimetri. Akerlof mempelajari 

fenomena ketidakseimbangan informasi mengenai kualitas produk antara pembeli 

dan penjual dengan melakukan pengujian terhadap pasar mobil bekas. Pemikiran 

Akerlof kemudian dikembangkan oleh Spence (1973) dalam model keseimbangan 

sinyal (basic equilibrium signaling theory). Spence memberikan ilustrasi pada 

pasar tenaga kerja (job market) dan mengemukakan bahwa perusahaan yang 

memiliki kinerja baik menggunakan informasi finansial untuk mengirimkan sinyal 

ke pasar. Hal tersebut memotivasi manajer untuk mengungkapkan informasi untuk 

mengurangi asimetri informasi dengan harapan dapat  mengirimkan sinyal yang 
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baik tentang kinerja perusahaan ke pasar. Menurut Suwardjono (2010), informasi 

dalam berupa kebijakan manajemen, rencana manajemen, pengembangan produk, 

strategi bisnis dan sebagainya yang tidak tersedia secara publik, akan terefleksi  

dalam angka laba yang dipublikasikan melalui laporan keuangan. Stakeholder 

akan lebih mempercayai sebuah laporan perusahaan yang telah diaudit oleh 

auditor. Opini yang diberikan auditor merupakan sinyal mengenai kondisi 

perusahaan. 

 

2.1.3. Opini Audit 

Laporan merupakan hal yang sangat penting dalam penugasan audit karena 

didalamnya mengomunikasikan temuan-temuan auditor. Laporan audit adalah 

langkah terakhir dari seluruh proses audit (Arens, 2003). Para pemakai laporan 

keuangan mengandalkan laporan audit yang didalamnya tertuang opini auditor 

untuk memberikan kepastian atas laporan keuangan perusahaan. Opini audit 

merupakan pendapat auditor mengenai laporan keuangan yang telah diaudit 

berdasarkan program audit yang telah disusun. Pendapat auditor tersebut semata-

mata bukan atas opini subjektif, namun terkandung pertanggungjawaban dari 

auditor atas temuan-temuan selama proses auditing. Auditor merumuskan suatu 

opini atas laporan keuangan berdasarkan suatu evaluasi atas kesimpulan yang 

ditarik dari bukti audit yang diperoleh dan dinyatakan secara jelas melalui suatu 

laporan tertulis yang juga menjelaskan basis untuk opini tersebut (SA 700 No.6, 

SPAP 2016). 
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Opini audit diberikan oleh auditor melalui beberapa tahap audit sehingga 

auditor dapat memberikan kesimpulan atas opini yang harus diberikan atas 

laporan keuangan yang diauditnya. Dengan demikian auditor dalam memberikan 

opini sudah didasarkan pada keyakinan profesionalnya. Opini yang dikeluarkan 

auditor yaitu pendapat wajar tanpa pengecualian standar, pendapat wajar tanpa 

pengecualian dengan paragraf penjelasan atau modifikasi perkataan, pendapat 

wajar dengan pengecualian, tidak wajar dan menolak memberikan pendapat 

(Arens, 2008).  

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion menyatakan 

bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang 

material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. 

Laporan audit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian diterbitkan oleh 

auditor jika kondisi berikut terpenuhi:  

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

arus kas terdapat dalam laporan keuangan. 

b. Dalam pelaksanaan perikatan, seluruh standar umum dapat dipenuhi oleh 

auditor dalam hal semua yang berkaitan dengan penugasan. 

c. Bukti cukup dapat dikumpulkan 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. Hal itu juga berarti bahwa pengungkapan yang 
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memadai telah tercantum dalam catatan kaki dan bagian-bagian lain dari 

laporan keuangan. 

e. Tidak ada keadaan yang mengharuskan auditor untuk menambah paragraf 

penjelas atau modifikasi kata – kata dalam laporan audit. 

2. Laporan audit wajar tanpa pengecualian kadang-kadang disebut dengan 

pendapatan yang bersih atau clean opinion karena auditor tidak memiliki 

alasan untuk menambah pengecualian (kualifikasi) dan modifikasi atas 

pendapatnya. Terkadang situasi yang diluar kendali klien atau auditor 

menghalangi diterbitkannya suatu pendapat yang bersih. Akan tetapi, 

perusahaan akan melakukan perbaikan atas catatan akuntansinya guna 

menghindari tambahan pengecualian pada opini wajar tersebut. Kata-kata yang 

berlainan dari laporan wajar tanpa pengecualian merupakan paragraf penjelas 

atau modifikasi perkataan karena auditor merasa  penting untuk memberikan 

informasi tambahan selain opini wajar tanpa pengecualian. Paragraf penjelas 

dicantumkan setelah paragraf pendapat. Keadaan ini terjadi karena beberapa 

kondisi sebagai berikut: 

a. Tidak adanya aplikasi yang konsisten dari prinsip-prinsip akuntansi yang 

berlaku umum (GAAP). 

b. Keraguan yang substansial mengenai going concern. 

c. Auditor setuju dengan penyimpangan dari prinsip akuntansi yang 

dirumuskan. 

d. Penekanan pada suatu hal atau masalah. 

e. Laporan yang melibatkan auditor lain. 
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3. Pendapat wajar dengan pengecualian (qualified opinion) 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. Suatu pengecualian ruang lingkup 

dan pendapat audit dapat diterbitkan hanya apabila auditor tidak mampu 

mengumpulkan semua bukti audit yang diisyaratkan oleh standar auditing yang 

berlaku umum. Apabila auditor menerbitkan pendapat wajar dengan 

pengecualian, ia harus menggunakan istilah kecuali untuk (expect for) dalam 

paragraf pendapat.   Beberapa penyebab auditor mengeluarkan opini wajar 

dengan pengecualian, diantaranya yaitu: 

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 dia 

berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat tidak wajar. 

4. Pendapat tidak wajar (adverse opinion) digunakan hanya apabila auditor yakin 

bahwa laporan keuangan secara keseluruhan mengandung salah saji yang 

material atau menyesatkan sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi 

keuangan atau hasil operasi dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang 

berlaku umum (GAAP).  

5. Tidak memberikan pendapat (disclaimer of opinion) Auditor menyatakan tidak 

memberikan pendapat jika dia tidak melaksanakan audit yang berlingkup 

memadai untuk memungkinkan auditor memberikan pendapat atas laporan 
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keuangan. Pendapat ini juga diberikan apabila dia dalam kondisi tidak 

independen dalam hubungannya dengan klien.  

Pengevaluasian laporan keuangan disusun berdasarkan suatu kerangka 

penyajian wajar, dalam semua hal material, sesuai dengan ketentuan dalam 

kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Pengevaluasian auditor tentang 

apakah laporan keuangan mencapai penyajian wajar harus mencakup 

pertimbangan-pertimbangan : 

a. Penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan  

b. Apakah laporan keuangan termasuk catatan ataslaporan keuangan terkait, 

mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara 

yang mencapai penyajian wajar. 

Bila auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun , dalam semua hal 

yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku maka 

auditor harus menyatakan opini tanpa modifikasian (IPSA No.16 SPAP 2016).  

Auditor harus memodifikasi opininya dalam laporan auditor berdasarkan SA 

705 SPAP 2016 jika auditor menyimpulkan bahwa berdasarkan bukti audit yang 

diperoleh, laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari kesalahan 

penyajian material atau tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat 

untuk meyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari 

kesalahan penyajian material. Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) 

tahun 2016 SA. 705 No.2 menetapkan tiga tipe opini modifikasian,yaitu opini 

wajar dengan pengecualian,opini tidak wajar, dan opini tidak menyatakan 

pendapat. 
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2.1.4. Opini Audit Going Concern 

Going concern adalah kelangsungan hidup suatu badan usaha. 

Kelangsungan hidup entitas dipakai sebagai asumsi dalam pelaporan keuangan 

sepanjang tidak terbukti adanya informasi yang menunjukan hal yang berlawanan 

(SPAP 2011 seksi 341). Berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, suatu entitas 

dipandang bertahan dalam bisinis untuk masa depan yang dapat diprediksi (SPAP 

2016 SA 570). Tanggung jawab utama manajemen adalah menentukan kelayakan 

dari persiapan laporan keuangan menggunakan dasar going concern dan tanggung 

jawab auditor untuk meyakinkan dirinya bahwa penggunaan dasar going concern 

oleh perusahaan adalah layak dan diungkapkan secara memadai dalam laporan 

keuangan (Praptitorini dan Januarti, 2007). Auditor memperoleh bukti audit yang 

cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh 

manajemen dalam penyusunan laporan keuangan, apakah terdapat ketidakpastian 

material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan 

keraguan signifikan atas kelangsungan usahanya, serta menentukan dampak 

terhadap laporan auditor (SPAP 2016 SA 570). Maka auditor harus mengevaluasi 

penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan 

kelangsungan usahanya.  

Setiawan (2006), menyatakan bahwa going concern sebagai asumsi bahwa 

perusahaan dapat mempertahankan hidupnya, dan secara langsung akan 

mempengaruhi laporan keuangan yang disiapkan menggunakan dasar going 

concern akan berbeda secara subtansial dengan laporan keuangan yang disiapkan 

pada asumsi bahwa perusahaan tidak going concern. Laporan keuangan yang 
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disiapkan pada dasar going concern akan mengasumsikan bahwa perusahaan akan 

bertahan melebihi jangka waktu pendek. Auditor harus mempertimbangkan hasil 

dari operasi, kondisi ekonomi yang mempengaruhi perusahaan, kemampuan 

membayar hutang, dan kebutuhan likuiditas di masa yang akan datang.  

Arens (2003), menyatakan beberapa faktor yang menimbulkan 

ketidakpastian mengenai kelangsungan hidup perusahaan adalah:   

a. Kerugian usaha yang besar secara berulang atau kekurangan modal kerja.  

b. Ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya pada saat 

jatuh tempo dalam jangka pendek. 

c. Kehilangan pelanggan utama, terjadinya bencana yang tidak diasuransikan 

seperti gempa bumi atau banjir atau masalah perburuhan yang tidak biasa 

atau banjir atau masalah perburuhan yang tidak biasa. 

d. Perkara pengadilan, gugatan hukum atau masalah serupa yang sudah terjadi 

membahayakan kemampuan perusahaan untuk beroperasi. 

Pernyataan Arens di perkuat dengan pernyataan yang terdapat di Standar 

Profesional Akuntan Publik tahun 2016 Seksi 570. Kondisi dan peristiwa yang 

menyebabkan auditor menyimpulkan adanya keraguan substansial atas asumsi 

kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usaha walaupun tidak 

selalu menandakan terjadiya suatu ketidakpastian material (SA 570, SPAP 2016) 

yaitu: 

a. Posisi liabilitas bersih atau liabilitas lancar bersih. 

b. Pinjaman dengan waktu pengembalian tetap mendekati jatuh temponya 

tanpa prospek yang realistis atas pembaruan atau pelunasan. 
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c. Indikasi penarikan dukugan keuangan oleh kreditor. 

d. Arus kas operasi yang negatif. 

e. Rasio keuangan yang buruk. 

f. Kerugian operasional yang substansial. 

g. Dividen yang sudah lama terutang atau tidak berkelanjutan. 

h. Ketidakmampuan untuk mematuhi persyaratan perjanjian pinjaman. 

i. Perubahan transaksi dengan pemasok. 

j. Ketidakmampuan untuk memperoleh pendanaan. 

Auditor dalam memberikan keputusan atas opini audit going concern, 

keputusan tersebut melibatkan beberapa tahap analisis yang di atur dalam Standar 

Audit 570 SPAP tahun 2016, yaitu: 

a. Prosedur Penilaian Risiko dan Aktivitas Terkait 

Ketika melakukan prosedur ini auditor mempertimbangkan apakah terdapat 

peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas 

kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Kemudian 

auditor harus mendiskusikan penilaian tersebut dengan manajemen apakah 

telah mengidentifikasi kondisi tersebut dan rencana manajemen untuk 

menghadapinya. 

b. Pengevaluasian atas Penilaian Manajemen 

Auditor mengevaluasi penilaian manajemen harus mempertingkan apakah 

penilaian manajemen mencakup seluruh informasi relevan yang diketahui oleh 

auditor berdasarkan hasil audit yang dilakukannya. 
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c. Periode setelah Penilaian Manajemen 

Auditor menanyakan kepada manajemen tentang pengetahuan manajemen atas 

peristiwa atau kondisi setelah periode penilaian. 

d. Prosedur Audit Tambahan ketika Peristiwa atau Kondisi Teridentifikasi 

Ketika peristiwa atau kondisi telah diidentifikasi yang dapat menyebabkan 

keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan 

kelangsungan usahanya, auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan 

tepat untuk menentukan apakah terdapat suatu ketidakpastian material. 

e. Kesimpulan Audit dan Pelaporan 

Berdasarkan bukti audit yang diperoleh, auditor harus menyimpulkan apakah 

menurut pertimbangan auditor terdapat suatu ketidakpastian material yang 

terkait dengan peristiwa atau kondisi dapat menyebabkan keraguan signifikan 

atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. 

f. Penggunaan Asumsi Kelangsungan Usaha sudah Tepat tetapi terdapat Suatu 

Ketidakpastian Material 

Penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang disimpulkan oleh auditor, jika 

sudah tepat dengan kondisi sesungguhnya, tetapi terdapat suatu ketidakpastian 

material, maka auditor harus menentukan apakah laporan keuangan telah 

menjelaskan secara memadai peristiwa atau kondisi utama yang dapat 

menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas mempertahankan 

kelangsungan usaha dan rencana manajemen menghadapi peristiwa atau 

kondisi tersebut. Jika pengungkapan yang memadai dicantumkan dalam 

laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini tanpa 
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modifikasian dan mencantumkan suatu paragraph Penekanan Suatu Hal dalam 

laporan auditor. Sebaliknya, jika pengungkapan yang memadai tidak 

dicantumkan maka auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian 

atau opini tidak wajar. 

g. Penggunaan Asumsi Kelangsungan Usaha yang Tidak Tepat 

Penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam laporan keuangan oleh 

manajemen adalah dianggap tidak tepat, maka auditor harus menyatakan suatu 

opini tidak wajar. 

h. Manajemen Tidak Membuat atau Memperluas Penilaian 

Jika manajemen tidak mau membuat atau memperluas penilaiannya atas 

permintaan auditor, maka auditor harus mempertimbangkan implikasi terhadap 

laporan auditor. 

i. Komunikasi dengan Pihak yang Bertanggungjawab atas Tata Kelola 

Auditor mengomunikasikan dengan pihak yang bertanggungjawab atas tata 

kelola, peristiwa yang mungkin menimbulkan keraguan signifikan terhadap 

kemampuan perusahaan mempertahankan kelangsungan usahanya. 

j. Penundaan Signifikan dalam Persetujuan atas Laporan Keuangan  

Jika terjadi penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan 

oleh manajemen atau pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola setelah 

tanggal laporan keuangan, maka auditor harus menanyakan alasan penundaan 

tersebut. Jika auditor meyakini bahwa penundaan tersebut terkait dengan 

peristiwa atau kondisi yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha 

maka auditor harus melakukan prosedur tambahan serta mempertimbangkan 
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pengaruhnya terhadap kesimpulan auditor tentang keberadaan suatu 

ketidakpastian material.  

 

2.2. Kajian Teori Variabel Penelitian  

Perusahaan tidak akan lepas dari faktor keuangan karena mempunyai peran 

penting sebagai penggerak roda kehidupan dan tujuan perusahaan. Perusahaan 

dikatakan sehat jika mempunyai kondisi keuangan yang baik. Hal ini didukung 

pernyataan Ramadhany (2004) bahwa kondisi keuangan perusahaan 

menggambarkan tingkat kesehatan suatu perusahaan sesungguhnya. Sehingga 

keuangan menjadi faktor penting bagi auditor dalam memberikan opini audit 

going concern. Faktor keuangan tersebut dilihat dari tinggi rendahnya tingkat 

profitabilitas, likuiditas, pertumbuhan penjualan, solvabilitas, aktivitas 

perusahaan, kecukupan modal perusahaan, leverage perusahaan, dan indikator 

kerugian operasi perusahaan. Selain faktor keuangan, faktor non keuangan juga 

berperan penting pada pemberian opini going concern yang diberikan auditor. 

Faktor tersebut seperti lamanya masa perikatan KAP dengan auditee, reputasi 

auditor, opini audit tahun sebelumnya (prior opinion), kompetensi auditor, 

pergantian auditor, ukuran perusahaan, pengungkapan laporan keuangan, dan 

opinion shopping. 
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2.2.1. Faktor Keuangan 

2.2.1.1. Rasio Profitabilitas 

Menurut Keown (2004:32) “laba atau profit  diperoleh  dari  pendapatan  

bersih perusahaan  dikurangi  dengan  beban  yang dikeluarkan pada periode yang 

bersangkutan.” Brigham dan Houton (2010) menyatakan profitabilitas adalah 

hasil bersih dari serangkaian  kebijakan  dan  keputusan.  Analisis profitabilitas 

dapat diukur dengan berbagai metode seperti yang dikemukan oleh Subramanyam 

dan Wild  (2011)  yaitu  tingkat pengembalian  atas  investasi  (return  on 

investment/ROI), kinerja operasi dan pemanfaatan aset (asset utilization). 

1) Tingkat pengembalian atas investasi 

Yaitu untuk menilai kompensasi keuangan kepada penyedia pendanaan 

ekuitas dan utang. Diukur dengan rasio berikut ini: 

a) Return  On  Asset  (ROA)  =           laba bersih         x 100% 

                    rata-rata total asset 

 

b) Return  On  Equity  (ROE)  =          laba bersih         x 100% 

        rata-rata modal sendiri 

 

 

2) Kinerja operasi 

Yaitu untuk mengevaluasi margin laba dari aktivitas operasi. Diukur 

dengan rasio berikut ini: 

a) Marjin laba kotor (Gross Profit Margin) = Penjualan – HPP  x 100% 

       Penjualan 

 

b) Marjin laba operasi (Operating Profit Margin) = Laba Operasi x 100% 

  Penjualan  
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c) Marjin Laba bersih (Net Profit Margin)= Laba Bersih x 100% 

      penjualan 

 

3) Pemanfaatan aset (Asset Utilization) 

Yaitu untuk menilai efektivitas dan intensitas aset dalam menghasilkan 

penjualan, disebut pula perputaran/turnover. Rasio profitabilitas merupakan salah 

satu alat untuk mengukur kondisi  keuangan perusahaan. Profitabilitas adalah 

kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, 

total aktiva, maupun modal sendiri (Sartono, 1997). Profitabilitas dianggap 

sebagai alat  yang  valid  dalam  mengukur  hasil pelaksanaan  operasi  

perusahaan,  karena profitabilitas  merupakan alat pembanding pada berbagai  

alternatif  investasi  yang  sesuai dengan tingkat risiko.  

Jumlah laba bersih seringkali  dibandingkan  dengan  ukuran kegiatan 

atau kondisi keuangan lainnya seperti penjualan, aktiva,  ekuitas pemegang saham 

untuk menilai kinerja sebagai suatu persentase dari  beberapa tingkat aktivitas 

atau investasi. Perbandingan ini disebut rasio profitabilitas (profitability ratio). 

Analisa return on assets dalam analisa keuangan mempunyai arti yang  sangat 

penting sebagai salah satu teknik analisa keuangan yang  bersifat  menyeluruh / 

komprehensif. Return on assets adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas 

yang dimaksudkan untuk dapat  mengukur  kemampuan  perusahaan dengan 

keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang  digunakan untuk operasi 

perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Dengan mengetahui rasio ini, akan 

dapat diketahui apakah perusahaan efisien dalam memanfaatkan  aktivanya  dalam  

kegiatan operasional  perusahaan  (Munawir,  2002). Analisis rasio keuangan 
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perusahaan pada dasarnya dapat dilakukan  dengan dua macam cara 

perbandingan, yaitu (Abdul Halim, 1999): 

a. Membandingkan rasio satu tahun dengan rasio-rasio  tahun  sebelumnya (rasio 

historis) atau dengan rasio-rasio yang  diperkirakan  untuk  tahun- tahun yang 

akan datang dari perusahaan yang sama. 

b. Membandingkan rasio-rasio dari suatu perusahaan  (rasio perusahaan) dengan 

rasio-rasio yang sama dari rata-rata industri. 

 

2.2.1.2. Rasio Likuiditas 

Likuiditas diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar 

kewajiban jangka pendeknya.  Perusahaan  yang  mempunyai  “kekuatan 

membagi”  yang  besar  sehingga  mampu memenuhi segala kewajiban 

finansialnya yang segera  harus  dipenuhi,  dikatakan  bahwa perusahaan tersebut 

likuid dan sebaliknya perusahaan yang tidak mempunyai kekuatan membayar 

dikatakan perusahaan yang illikuid. Secara konseptual suatu aset disebut likuid 

apabila aset tersebut dapat ditransaksikan dalam jumlah besar, dalam waktu yang 

singkat, dengan biaya yang rendah dan tanpa mempengaruhi harga. Likuiditas 

juga dapat diartikan sebagai tingkat kecepatan sebuah sarana investasi (asset) 

untuk dicairkan menjadi dana cash (uang).  

Likuiditas  perusahaan  menunjukkan kemampuan  untuk  membayar  

kewajiban finansial jangka pendek tepat pada waktunya. Likuiditas perusahaan 

ditunjukkan oleh besar kecilnya aktiva lancar yaitu aktiva yang mudah untuk 

diubah menjadi kas yang meliputi kas, surat berharga, piutang dan persediaan. 
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Dengan menggunakan laporan keuangan yang terdiri atas neraca, laporan laba-

rugi, laporan perubahan modal, perusahaan dapat menghitung rasio likuiditas. 

Tingkat likuiditas dapat diukur dengan rasio likuiditas.  

Munawir (2002), menyatakan likuiditas perusahaan merupakan 

kemampuan perusahaan untuk  menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya atau 

menganalisa dan menginterpretasikan posisi keuangan jangka pendek perusahaan. 

Rasio ini menunjukkan sejauh mana aktiva lancar dengan hutang lancar menutupi 

kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan 

hutang lancar semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka 

pendeknya. Sehingga bisa diartikan bahwa likuiditas merupakan gambaran 

kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. 

Likuiditas menganalisis dan menginterpretasikan posisi keuangan jangka 

pendek, tetapi juga sangat membantu bagi manajemen untuk mengecek efisiensi 

modal kerja yang digunakan dalam perusahaan, juga penting bagi kreditor jangka 

panjang dan pemegang saham yang akhirnya atau setidaknya ingin mengetahui 

prospek dari deviden dan pembayaran bunga di masa yang akan datang. Semakin 

tinggi tingkat likuiditas maka semakin tinggi kemampuan perusahaan membayar 

hutang-hutang jangka pendeknya (Prasetya, 2011). 

Tingkat  likuiditas  (liquidity)  dapat dipandang dari dua sisi, di satu sisi, 

tingkat likuiditas yang lebih tinggi akan menunjukkan kuatnya  kondisi  keuangan  

(financial) perusahaan.  Perusahaan  dengan  kondisi keuangan (financial) yang 

kuat cenderung melakukan kelengkapan pengungkapan laporan keuangan yang 

lebih komprehensif kepada pihak eksternal karena ingin menunjukkan bahwa 
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perusahaan tersebut kredibel (credibel); Cooke dalam Nugraheni (2002), tetapi di 

lain pihak, likuiditas (liquidity) dipandang sebagai ukuran kinerja manajemen 

dalam mengelola keuangan perusahaan,  dimana  perusahaan  dengan likuiditas  

(liquidity)  rendah  cenderung melakukan kelengkapan pengungkapan laporan 

keuangan lebih komprehensif kepada pihak eksternal sebagai upaya untuk 

menjelaskan latar belakang dari kelemahan kinerja manajemen; Wallace dkk 

dalam Nugraheni (2002). Ada tiga rasio yang umum digunakan untuk mengukur 

tingkat likuiditas yaitu current ratio, quick ratio, dan cash ratio.  

1) Current Ratio (Ratio Lancar) 

Current ratio yaitu kemampuan perusahaan memenuhui kewajiban 

jangka pendeknya dengan seluruh aset lancar yang dimiliki perusahaan. 

Current Ratio =        Aset Lancar 

                          Kewajiban Lancar 

 

Semakin tinggi current ratio ini berarti semakin besar kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendek. Sebaliknya, 

semakin rendah current ratio ini berarti semakin rendah kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendek. 

2) Quick Ratio 

Rasio yang disebut juga sebagai rasio cepat memperlihatkan  

kemampuan  perusahaan melunasi kewajiban jangka pendek dengan 

menggunakan aset lancar selain persediaan yang dimilikinya. Rasio ini dapat 

dihitung dengan rumus : 

Quick Ratio (QR) =  Aset Lancar – Persediaan 

            Hutang Lancar 
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3) Cash Ratio 

Cash ratio merupakan rasio yang menunjukan posisi kas yang dapat 

menutupi hutang lancar. Cash ratio dapat dihitung dengan formula: 

        Cash Ratio (CR) =          Kas       

    Utang Lancar 

 

2.2.1.3. Rasio Pertumbuhan Penjualan 

Rasio pertumbuhan penjualan digunakan untuk mengukur seberapa baik 

perusahaan dapat mempertahankan posisi ekonominya, baik dalam industrinya 

maupun dalam kegiatan ekonomi secara keseluruhan (Weston dan Copeland, 

1992). Widyantari (2011) menyatakan perusahaan yang mengalami pertumbuhan 

menunjukkan aktivitas operasional perusahaan berjalan dengan semestinya 

sehingga perusahaan dapat mempertahankan posisi ekonominya dan 

kelangsungan usahanya. Keadaan yang dikehendaki oleh perusahaan adalah 

perolehan laba bersih sesudah pajak karena bersifat menambah modal. Laba 

operasi ini dapat diperoleh jika jumlah penjualan lebih besar dari biaya variabel 

dan biaya tetapnya. Diharapkan penjualan akan terus meningkat setiap tahunnya. 

Penjualan dari tahun ke tahun yang meningkat akan memberikan peluang bagi 

perusahaan untuk memperoleh peningkatan laba (Setyarno, 2006). 

Penjualan perusahaan mendukung naiknya penilaian terhadap laba, 

dimana penjualan merupakan bagian dari laporan arus kas yang menambah akun 

kas atau piutang dan pada laporan laba-rugi sebagai poin penting pemasukan yang 

akan dikurangi beban-beban dengan hasil laba sebelum pajak. Transaksi penjualan 
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terbagi menjadi dua, yaitu penjualan tunai yang akan menambah saldo kas dan 

penjualan secara kredit yang akan menambah saldo piutang usaha. Cara 

menghitung rasio ini adalah sebagai berikut: 

Pertumbuhan Penjualan = Penjualan bersih t – Penjualan bersih t-1  

     Penjualan bersih t-1 

 

2.2.1.4. Solvabilitas 

Menurut Munawir (2002) solvabilitas adalah kemampuan perusahaan 

untuk membayar kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. 

Subramanyam (2011) juga menjelaskan bahwa solvabilitas  mengukur 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Sedangkan 

menurut Sutrisno (2007) mendefinisikan solvabilitas merupakan kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi. 

Dari pengertian beberapa ahli peneliti dapat menyimpulkan bahwa rasio 

solvabilitas merupakan rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan 

dalam membayar kewajiban financial jangka pendek maupun jangka panjang 

apabila perusahaan dilikuidasi. Suatu perusahaan yang solvable apabila 

perusahaan mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua 

hutang-hutang. Sebaliknya jika perusahaan tidak mempunyai kemampuan 

membayar kewajibannya maka dapat dikatakan perusahaan tersebut insovable.  

Solvabilitas perusahaan dapat dihitung dengan lima rasio (Sutrisno, 

2007) yaitu debt to total asset ratio, debt to equity ratio, time interest earning 

ratio, fixed change coverage ratio, dan debt service ratio.  
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a. Debt to total asset ratio 

Debt to total asset ratio adalah rasio yang digunakan untuk menghitung 

seberapa jauh dana yang disediakan oleh kreditur. Semakin tinggi rasio ini 

menunjukkan perusahana semakin beresiko maka kreditur meminta imbalan 

semakin tinggi (Sutrisno, 2007).  Rasio ini membandingkan total hutang 

dengan total aktiva, sehingga dapat dikatakan bahwa Debt to total asset ratio 

menunjukkan sejauh mana hutang yang disediakan kreditur dapat dibayar 

oleh aktiva.  

Debt to total asset ratio= Total Hutang  x 100% 

             Total Aktiva 

Apabila Debt to total asset ratio semakin tinggi, sementara proporsi total 

aktiva tidak berubah maka hutang yang dimiliki perusahaan semakin besar. 

Total hutang yang semakin besar menunjukkan kegagalan perusahaan untuk 

mengembalikan pinjaman semakin tinggi.  

b. Debt to equity ratio 

Debt to equity ratio adalah menggambarkan sejauh mana modal dapat 

menutupi hutang-hutang kepada pihak luar atau imbangan antara hutang yang 

dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini berarti 

modal sendiri semakin sedikit dibanding dengan hutangnya (Sutrisno, 2007). 

Debt to equity ratio dihitung dengan formula: 

Debt to equity ratio= Total Hutang   x 100% 

            Modal  
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c. Times interest earning ratio  

Times interest earning ratio merupakan perbandingan antara laba bersih 

sebelum bunga dan pajak dengan bunga atau merupakan rasio yang 

mencerminkan besarnya jaminan keuangan untuk membayar bunga utang 

jangka panjang. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi 

beban tetapnya berupa bunga dengan laba yang diperolehnya (Sutrisno, 2007) 

Times interest earning ratio= Laba sebelum Bunga dan Pajak x 100% 

      Beban Bunga 

d. Fixed change coverage  

Fixed change coverage  adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 

untuk menutup beban tetapnya termasuk pembayaran deviden saham, 

preferen, bunga, angsuran pinjaman, dan sewa.  

Fixed change coverage= EBIT+Bunga+Angsuran Lease  

     Bunga+Angsuran 

e. Debt service ratio 

Debt service ratio merupakan kemampuanperusahaan dalam memenuhi 

beban tetapnya termasuk angsuran pokok pinjaman. 

Debt service ratio=        Laba sebelum Bunga dan Pajak 

               Bunga+Sewa+Angsuran Bunga dan Pajak 

 

2.2.1.5. Aktivitas Perusahaan 

Rasio aktivitas merupakan rasio yang mengukur seberapa efektif 

perusahaan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada. Semua rasio 
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aktivitas melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan dan investasi pada 

berbagai jenis aktiva. Menurut Weston dan Copeland (1992) bahwa harus ada 

keseimbangan antara penjualan dengan berbagai unsure aktiva yaitu persediaan, 

piutang, aktiva tetap, dan aktiva lainnya. Menurut Subramanyam (2011) rasio 

aktivitas dapat dihitung dengan enam jenis rasio yaitu: 

a. Perputaran persediaaan/inventory turnover 

Inventory turnover menunjukkan kemampuan dana yang tercantum dalam 

persediaan berputar pada suatu periode tertentu. Rasio perputaran persediaan 

mengukur efisiensi pengelolaan persediaan barang dagang.  

Inventory turnover= Harga Pokok Penjualan 

                     Rata-rata Persediaan 

b. Perputaran modal kerja/working capital turnover 

Working capital turnover merupakan rasio untuk mengukur aktivitas bisnis 

terhadap kelebihan aktiva lancar atas kewajiban lancar serta menunjukkan 

banyaknya penjualan dalam rupiah yang dapat diperoleh perusahaan untuk 

tiap rupiah modal kerja (Sawir, 2005). Rasio ini dapat dihitung dengan dua 

cara: 

Working capital turnover=        Penjualan     

            Modal Kerja bersih 

Working capital turnover=             Penjualan 

            Aktiva Lancar – Utang Lancar 
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c. Perputaran aset tetap/PPE turnover 

PPE turnover merupakan rasio yang mengukur efektivitas penggunaan dana 

yang tertanam pada harta tetap seperti pabrik dan peralatan dalam rangka 

menghasilkan penjualan atau berapa rupiah penjualan bersih yang dihasilkan 

oleh setiap rupiah yang diinvestasikan pada aktiva tetap (Sawir, 2005).  

Perputaran Aset Tetap=         Penjualan  

        Rata-rata Aset Tetap 

d. Perputaran total aset/total asset turnover  

Total asset turnover adalah rasio untuk mengukur seberapa tinggi tingkat 

efisiensi penggunaan keseluruhan aktiva perusahaan dalam menghasilkan 

volume penjualan tertentu.  

Perputaran Total Aset=        Penjualan 

       Rata-rata Total Aset  

e. Perputaran kas/cash turnover 

Cash turnover merupakan rasio untuk mengukur tingkat efisiensi perusahaan 

menghasilkan penjualan dari penggunaan kas. 

Perputaran kas=        Penjualan 

        Rata-rata Kas dan Setara Kas 

f. Perputaran piutang usaha/account receivable turnover 

Perputaran piutang usaha=        Penjualan 

                 Rata-rata Piutang 
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2.2.1.6. Kecukupan Modal Perusahaan 

Jumlah modal yang memadai memegang peranan penting dalam 

memberikan rasa aman kepada calon atau para investor. Struktur modal memiliki 

peranan penting dalam perusahaan secara keseluruhan, karena dengan struktur 

modal maka suatu perusahaan dapat menilai kinerja perusahaan serta mampu 

mengambil keputusan-keputusan penting untuk mengembangkan perusahaannya. 

Modal kerja adalah dana yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasi 

perusahaan sehari-hari (Martono, 2010).  Sehingga modal merupakan faktor yang 

sangat penting dalam perusahaan.  

Perusahaan yang tidak memiliki kecukupan modal kerja akan sangat sulit 

untuk menjalankan kegiatannya, atau akan macet operasi perusahaannya. Jika 

suatu perusahaan tidak melakukan operasi karena modal yang tidak mencukupi 

akan menimbulkan kesangsian terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Menurut 

Handhayani dan Budiartha (2015) kecukupan modal perusahaan dapat 

diproksikan dengan capital adequacy ratio (CAR).  

 

2.2.1.7. Leverage 

Leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat 

penggunaan hutang sebagai sumber pembiayaan perusahaan atau mengukur 

seberapa bagus struktur permodalan perusahaan. Menurut Kasmir (2009) leverage 

adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana aktiva 

perusahaan dibiayai oleh hutang. Struktur modal adalah pembelanjaan permanen 

dimana mencerminkan pengimbangan antar hutang jangka panjang dan modal 
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sendiri. Menurut Subramanyam (2011) dalam menilai struktur modal dapat 

menggunakan rasio sebagai berikut: 

a. Total hutang terhadap ekuitas (total debt to equity) 

Merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara 

total utang dengan total modal. Untuk menghitung rasio hutang terhadap 

ekuitas dapat menggunakan formula: 

Total debt to equity=       Total Kewajiban 

       Ekuitas Pemegang Saham 

b. Utang jangka panjang terhadap ekuitas (long term debt to equity) 

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara utang 

jangka panjang dengan total modal sendiri. 

 

Long term debt to equity= Kewajiban Jangka Panjang  

    Ekuitas Pemegang Saham 

c. Kelipatan bunga dihasilkan (times interest earned) 

Merupakan rasio antara laba sebelum bunga dan pajak dengan beban bunga. 

Times interest earned= Laba sebelum Pajak dan Beban Bunga 

       Beban Bunga 

 

2.2.1.8. Indikator Kerugian Operasi 

Perusahaan yang mengalami kondisi keuangan/financial distress yang 

buruk dapat dikatakan bahwa perusahaan mengalami indikasi kerugian. Hal ini 

diperkuat dengan pernyataan Agustina dan Zuliakha (2013) bahwa kerugian 
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operasi perusahaan dapat mengindikasikan kondisi keuangan perusahaan yang 

sedang memburuk.  Kerugian operasi secara terus menerus oleh perusahaan akan 

mempengaruhi auditor dalam menyangsikan atas kelangsungan hidup perusahaan. 

Dalam menentukan tingkat kondisi keuangan dapat menggunakan rasio keuangan. 

Altman (1968) menemukan model lima jenis rasio keuangan yang dapat 

dikombinasikan untuk melihat perbedaan antara perusahaan yang bangkrut dan 

yang tidak bangkrut. Model tersebut dikenal dengan Z Score dengan rumus 

sebagai berikut: 

Z-Score= β X1 + β X2 + β X3 + β X4 + β X5  

Keterangan: 

X1 = Modal kerja terhadap total harta (working capital to total asset) 

X2 = Laba yang ditahan terhadap total harta (retained earning to total assets) 

X3 = Pendapatan sebelum pajak dan bunga terhadap total harta (earning before  

interest and taxes to total assets) 

X4 = Nilai pasar ekuitas terhadap nilai buku dari hutang (market value equity to 

book value of total debt) 

X5 = Penjualan terhadap total harta (sales to total assets) 

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan variabel profitabilitas, 

likuditas, dan pertumbuhan penjualan sebagai faktor keuangan dalam 

memprediksi pemberian opini audit going concern oleh auditor kepada auditee. 

Pemilihan variabel ini didasarkan pada keyakinan peneliti bahwa variabel lebih 

baik, dengan didukung pernyataan peneliti terdahulu dan teori yang ada.  
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Pemilihan profitabilitas karena untuk melihat perusahaan mendapat opini 

going concern ketika perusahaan mengalami laba negatif/rugi (Arens, 2003). Alat 

yang paling valid dalam mengukur hasil operasi perusahaan yang menjadi tujuan 

utama perusahaan adalah kemampuan perusahaan tersebut dalam memperoleh 

laba melalui semua kemampuan dan sumberdaya seperti penjualan, kas, modal, 

karyawan, dan jumlah cabang (Syafitri,.2008). Sehingga untuk menghitung 

kemampuan perusahaan mendapatkan laba dapat diproksikan dengan rasio 

profitabilitas. 

Pemilihan likuiditas karena perusahaan yang memiliki ketidakpastian 

mengenai kelangsungan hidup perusahaan dilihat dari ketidakmampuan 

perusahaan membayar kewajiban pada saat jatuh tempo dalam jangka pendek. 

Tingkat likuiditas dianggap sebagai indikator penting kesehatan secara umum, 

karena untuk melihat kesehatan sebuah perusahaan, yang pertama kali dilihat 

adalah tingkat likuiditasnya terlebih dahulu (Wild, 2005). 

Widyantari (2011) menyatakan perusahaan yang mengalami 

pertumbuhan menunjukkan aktivitas operasional perusahaan berjalan dengan 

semestinya. Dengan menggunakan rasio pertumbuhan penjualan, maka dapat 

diketahui seberapa baik perusahaan dalam mempertahankan ekonomi baik dalam 

industri maupun kegiatan ekonomi keseluruhan (Weston dan Copeland, 1992). 

Pemilihan pertumbuhan penjualan atas dasar pengertian diatas karena perusahaan 

yang terindikasi memiliki ketidakpastian atas kelangsungan hidup perusahaan 

adalah ketika perusahaan kehilangan pelanggan sehingga mengalami penurunan 

penjualan yang berujung pada penurunan laba yang diperoleh perusahaan. 



 

48 
 

 
 

2.2.2. Faktor Non Keuangan 

2.2.2.1. Auditor Client Tenure 

Auditor client tenure adalah lamanya hubungan auditor dan klien yang 

diukur dengan jumlah tahun (Geigher dan Raghunandan, 2002). Auditor client 

tenure dikaitkan dengan dua konstruk yakni keahlian auditor dan insentif ekonomi 

dan dikaitkan dengan keahlian auditor yang dimiliki. Auditor dapat memperoleh 

pemahaman yang lebih baik dari proses bisnis klien, dan risiko. Selain itu auditor 

client tenure terkait dengan kewaspadaan terhadap keakraban auditor dengan 

klien. Semakin tinggi kualitas auditor maka perikatan akan diperpanjang. Kedua, 

auditor client tenure dapat menciptakan insentif ekonomi bagi auditor sehingga 

menjadi kurang mandiri.  

Pemerintah telah mengatur tentang jangka waktu perikatan audit dalam 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008 dan diperbarui dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2015. Pada PMK Nomor 17/PMK.01/2008 

menjelaskan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu 

entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 tahun buku berturut-turut dan 

oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 tahun buku berturut-turut. 

Namun sejak dikeluarkannya dan disahkannya peraturan terbaru PP Nomor 20 

Tahun 2015 pada tanggal 6 April 2015  menjelaskan mengenai pembatasan jasa 

audit oleh akuntan publik dan KAP. Pemberian jasa audit atas informasi keuangan 

terhadap suatu entitas oleh Akuntan Publik dibatasi paling lama 5 (lima) tahun 

berturut-turut. Akuntan Publik dapat memberikan jasa audit kembali pada entitas 

yang setelah 2 (tahun) tahun berturut-turut tidak melakukan jasa audit terhadap 
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suatu entitas yang sama. Pemberian jasa audit terhadap laporan keuangan suatu 

entitas oleh KAP tidak dibatasi masa perikatannya. Dengan peraturan ini, KAP 

dan Akuntan Publik diharapkan mampu menjunjung independensinya.  

 

2.2.2.2. Auditor Reputation 

Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin 

dari Menteri sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasanya 

(PMK Nomor: 17/PMK.01/2008). Kantor Akuntan Publik (KAP) diklasifikasikan 

menjadi dua yakni KAP Big Four auditor dan KAP non Big Four auditor. KAP 

Big Four dianggap lebih memiliki kemampuan dalam mengaudit lebih baik dari 

pada KAP Big Four. Ketika kantor akuntan publik mengklaim dirinya sebagai 

KAP bereputasi baik seperti Big Four Firms, maka mereka berusaha keras untuk 

menjaga nama baik dan menghindari tindakan-tindakan yang mengganggu nama 

baik KAP tersebut (Fanny dan Saputra, 2005). Pada tahun 2002 terjadi kasus 

antara Arthur Andersen yang merupakan KAP dengan reputasi tinggi dengan 

kliennya yakni Enron. Kasus Enron ini membuktikan bahwa tidak semua KAP 

Big Four menghindari tindakan-tindakan yang mempengaruhi nama baiknya.  

Natawidyanata (2008) menjelaskan bahwa Kasus Enron telah menyeret 

Arthur Andersen, yang mengaudit laporan keuangan Enron. Kantor Akuntan 

Arthur Andersen didakwa melawan hukum karena menghancurkan dokumen-

dokumen yang berkaitan dengan pengauditan Enron, dan menutup-nutupi 

kerugian jutaan dolar. Hasil keputusan hukum secara efektif menyebabkan 

kebangkrutan global dari bisnis Arthur Andersen. Kantor akuntan di seluruh dunia 
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yang berada di bawah bendera Arthur Andersen seluruhnya dijual dan kebanyakan 

menjadi anggota kantor akuntan internasional lainnya. Setelah kejadian Enron, 

KAP skala internasional tersebut menyusut menjadi empat atau lebih dikenal 

dengan istilah KAP Big Four.  Anggota dari KAP Big Four adalah Ernst & 

Young, Delloitte, KPMG (Klyweld, Peat, Marwick & Goerdeler), dan PWC 

(Pricewaterhouse Coopers). 

 

2.2.2.3. Prior Opinion 

Opini audit tahun sebelumnya (Prior Opinion) adalah opini audit yang 

diterima auditee pada tahun sebelumnya atau 1 tahun sebelum tahun penelitian. 

Opini audit tahun sebelumnya dikelompokkan menjadi 2 yaitu auditee dengan 

opini audit going concern dan tanpa opini audit going concern. Apabila auditee 

yang menerima opini audit going concern pada tahun ini, ada kemungkinan besar 

bahwa auditee akan menerima kembali opini audit going concern pada tahun 

berikutnya. Mutchler (1985) menguji pengaruh ketersediaan informasi publik 

terhadap prediksi opini audit going concern, dengan menggunakan diskriminan 

analisis yang memasukkan tipe opini audit tahun sebelumnya mempunyai akurasi 

prediksi paling tinggi yaitu 89,9 %. Apabila pada tahun sebelumnya perusahaan 

mendapat opini going concern, maka tahun berikutnya kemungkinan auditor 

memberi opini going concern akan lebih besar (Alexander, 2004).  

Auditor dalam menerbitkan kembali opini audit going concern 

sebenarnya tidak mengacu pada opini audit going concern yang diterima 

perusahaan tahun sebelumnya, namun hal ini lebih mengacu pada efek opini audit 
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tersebut yang diterima perusahaan yaitu hilangnya kepercayaan publik seperti 

investor, kreditur, dan konsumen kepada perusahaan sehingga semakin 

mempersulit manajemen perusahaan untuk bangkit dari keterpurukan kondisi 

ekonomi (Solikhah dan Kiswanto, 2010). Kondisi keuangan perusahaan 

menggambarkan tingkat kesehatan suatu perusahaan sesungguhnya 

(Ramadhany,2004). Jika suatu perusahaan memiliki kondisi keuangan yang terus 

memburuk setelah mendapat opini audit going concern pada tahun sebelumnya, 

perusahaan terindikasi tidak mampu mempertahankan kelangsungan usaha pada 

periode yang akan datang, maka hal ini yang menjadi pertimbangan bagi auditor 

memberikan kembali opini audit going concern. 

 

2.2.2.4. Kompetensi Auditor 

Kompetensi auditor seringkali dikaitkan dengan kemampuan atau 

keahlian pribadi auditor. Kemampuan yang cukup sebagai seorang auditor akan 

menunjang auditor yang berkompeten dibidangnya. Generally Accepted 

Government Auditing Standards (GAGAS) menyatakan bahwa staf yang 

ditugaskan untuk melakukan audit atau keterlibatan atestasi dibawah GAGAS 

secara kolektif harus memiliki pengetahuan teknis, keterampilan, dan pengalaman 

yang diperlukan untuk menjadi kompeten untuk jenis pekerjaan yang dilakukan 

sebelum mulai bekerja pada tugas itu. Maka untuk mendapat hasil audit yang 

sesuai diperlukan auditor yang kompeten dibidang audit. Standar umum pertama 

dalam SPAP menyebutkan bahwa kegiatan audit harus dilaksanakan oleh seorang 

atau lebih auditor yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup (IAPI, 
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2011). Standar ini diinterpretasikan sebagai keharusan bagi auditor untuk 

memiliki pendidikan formal di bidang auditing dan akuntansi serta mengikuti 

pendidikan profesional yang berkelanjutan. 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 (Arens, Elder, & M., 2011).  

Auditor dalam menjalankan tugas-tugas auditnya, menggunakan 

keahliannya dalam pengumpulan bukti-bukti termasuk dengan judgment yang 

mereka buat. Auditor membuat dugaan-dugaan dalam mengevaluasi pengendalian 

intern, menilai risiko audit, merancang dan dan mengimplementasikan pemilihan 

sampel dan menilai serta melaporkan dalam bentuk laporan audit. Dalam 

menjalankan tugasnya, auditor yang berkompeten harus memiliki kemampuan 

hal-hal berikut: 

a. Menilai aktivitas atau informasi yang disajikan 

b. Mengumpulkan bukti-bukti untuk mendukung penilaian  

c. Berdasarkan bukti-bukti yang telah berhasil dikumpulkan, auditor 

kemudian menyiapkan opini audit yang disajikan dalam laporan hasil 

audit. Dengan kemampuan auditor tersebut, auditor akan sampai pada 

pemberian opini yang sesuai terhadap laporan keuangan. 

Pengukuran variabel kompetensi auditor dapat menggunakan indikator 

dari Iskandar Dinata (2006) dengan skala ordinal. Indikator tersebut adalah 

berpikir secara luas dan terbuka, mampu bekersama dalam tim, memiliki rasa 

ingin tahu, memahami tujuan audit, memahami teknik audit, memahami proses 
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yang diaudit, memahami persyaratan sistem yang diaudit, mampu melakukan 

komunikasi dengan jelas, dan mematuhi psikologi audit kemudian 

menerapkannya.  

 

2.2.2.5. Pergantian Auditor 

Massa auditor melakukan pekerjaan audit di perusahaan klien dan 

pergantiannya telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 

tentang praktek akuntan publik. Dalam peraturan terbaru ini dijelaskan bahwa 

pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis suatu entitas oleh seorang 

auditor independen adalah lima tahun berturut-turut, dan massa perikatan KAP 

dengan auditee tidak dibatasi. Auditor diperbolehkan melakukan jasa audit 

kembali pada entitas yang sama setelah dua tahun berturut-turut tidak melakukan 

jasa audit pada entitas tersebut. Sehingga dengan peraturan ini sudah jelas jika 

auditor dapat melakukan perikatan dengan auditee selama 5 tahun berturut-turut 

dan KAP tanpa ada batasan waktu perikatan sepanjang tidak ada hal-hal yang 

mengakibatkan putusnya perikatan antara auditor atau KAP dengan klien.  

Fenomena pergantian auditor atau kantor akuntan publik (auditor 

switching) sering terjadi di Indonesia. Perikatan KAP dengan auditee yang tiba-

tiba putus tanpa diketahui sebabnya oleh pihak diluar manajemen. Pergantian ini 

merupakan wujud konflik yang terjadi antara agen dan pemegang saham (Pratini, 

2013). Tugas dan tanggungjawab auditor adalah memeriksa kesesuaian atau 

kewajaran antara laporan keuangan secara keseluruhan yang dibuat manajemen 

dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Hasil akhir dari proses pemeriksaan 
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tersebut adalah opini audit yang dituang dalam laporan audit yang akan digunakan 

principal dalam menilai kualitas perusahaan. Jika auditor tidak mampu 

melaksanakan tugasnya, maka perusahaan akan mengganti auditor yang 

dipandang lebih memiliki independensi dan kredibilits yang tinggi. Audior 

Switching dapat menggunakan variabel dummy dengan kode 1 jika perusahana 

mengganti auditor atau KAP dan kode 0 jika perusahaan tidak mengganti auditor 

atau KAP. 

 

2.2.2.6. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan seringkali dilihat dari total aset, total penjualan, dan 

nilai sahamnya. Semakin tinggi nilai aset, total penjualan, dan nilai sahamnya, 

maka perusahaan dikatakan semakin besar. Dalam hal ini mengukur suatu 

perusahaan adalah menilai kemampuan perusahaan dalam menjalankan usahanya 

secara maksimal sehingga mampu menghasilkan nilai aset yang tinggi, penjualan 

yang terus meningkat, dan harga saham yang terus naik. Hal ini diperkuat 

pernyataan oleh Sujiyanto (2001) dalam penelitiannya menggunakan nilai asset 

dan penjualan untuk mengukur suatu perusahaan, jika pertumbuhannya bernilai 

positif maka dapat mencerminkan besarnya ukuran perusahaan. Indira Januarti 

dan Ella Fitrianasari (2008) menyatakan hal yang sama bahwa  ukuran perusahaan 

dapat dilihat dari nilai aktivanya. Pertumbuhan yang positif memberikan suatu 

tanda bahwa ukuran perusahaan tersebut semakin berkembang dan mengurangi 

kecenderungan ke arah kebangkrutan (Indira Januarti,2009). 
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Ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang positif, yang berarti 

kenaikan ukuran perusahaan akan diikuti dengan kenaikan struktur modal. 

Perusahaan dengan ukuran lebih besar mempunyai akses mendapatkan sumber 

pendanaan lebih mudah dibandingkan dengan ukuran perusahaan kecil, sehingga 

peluang untuk mendapatkan pinjaman akan lebih besar pula karena probabilitas 

memenangkan persaingan atau bertahan dalam bisnis lebih terbuka. Namun 

perusahaan dengan ukuran yang lebih besar mempunyai kecenderungan tidak 

fleksibel dalam menghadapi kebijakan yang berubah-ubah secara mendadak.  

Ukuran perusahaan dapat diproksikan menggunakan Ln total asset. 

Penggunaan natural log (Ln) dimaksudkan untuk mengurangi fluktuasi data yang 

berlebih. Jika total asset langsung dipakai begitu saja maka nilai variabel akan 

sangat besar, miliar bahkan triliun. Dengan menggunakan natural log, nilai miliar 

atau triliun dapat disederhanakan tanpa mengubah proporsi dari nilai asal yang 

sebenarnya.  

Ukuran Perusahaan= Natural Log dari Total Aset 

 

2.2.2.7. Pengungkapan Laporan Perusahaan 

Pengungkapan laporan keuangan atau disclosure adalah pengungkapan 

atau penjelasan pemberian informasi oleh perusahaan dalam bentuk laporan 

keuangan, baik yang positif atau negatif yang mungkin berpengaruh pada 

keputusan investasi (Zulfikar, 2013). Pengungkapan informasi harus memadai 

agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang cermat dan 

tepat. Informasi yang didapat dalam suatu laporan keuangan bergantung pada 
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tingkat pengungkapannya. Semakin tinggi tingkat pengungkapan yang artinya 

perusahaan mampu menampilkan kondisi perusahaan secara lengkap yang dituang 

dalam laporan tahunan yang memuat laporan keuangannya, maka semakin tinggi 

pula keyakinan akan informasi yang diperoleh telah sesuai dengan kondisi 

sebenarnya. 

Pengungkapan laporan tahunan perusahaan telah diatur dalam Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang laporan tahun emiten 

atau perusahaan publik. Emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan 

laporan tahunan kepada OJK paling lambat pada akhir bulan keempat setelah 

tahun buku selesai. Laporan tahunan juga wajib tersedia bagi pemegang saham 

sebelum jangka waktu penyampaian berakhir. Peraturan ini juga berlaku bagi 

emiten atau perusahaan publik yang efeknya tercatat pada Bursa Efek Indonesia 

(BEI) dan Bursa Efek di negara lain, bahwa emiten atau perusahaan publik wajib 

menyampaikan laporan tahunan kepada BEI dan Bursa Efek di negara lain paling 

lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku selesai. Laporan tahunan 

wajib paling sedikit memuat: 

a. Ikhtisar data keuangan penting 

b. Informasi saham (jika ada) 

c. Laporan direksi 

d. Laporan dewan komisaris 

e. Profil emiten atau perusahaan publik 

f. Analisis dan pembahasan manajemen 

g. Tata kelola emiten atau perusahaan publik 
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h. Tanggungjawab sosial dan lingkungan emiten atau perusahaan publik 

i. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit 

j. Surat pernyataan anggota direksi dan anggota dewan komisaris tentang 

tanggungjawab atas laporan tahunan. 

Pengukuran disclosure perusahaan dilakukan dengan menggunakan 

disclosure level dengan dasar isi laporan tahunan yang diatur OJK. Dalam 

menentukan tingkat pengungkapan yang dilakukan perusahaan digunakan rumus 

sebagai berikut: 

Disclosure level=  Jumlah skor disclosure yang dipenuhi 

        Jumlah skor maksimum 

 

2.2.2.8. Opinion Shopping 

Opinion shopping didefinisikan oleh Security Exchange Commission 

(SEC) merupakan aktiviats mencari auditor yang mau mendukung perlakuan 

akuntansi yang diajukan oleh manajemen untuk mencapai tujuan pelaporan 

perusahaan walaupun menyebabkan laporan tersebut tidak reliable 

(Krissiandiastuti, 2016). Perusahaan yang berhasil melakukan opinion shopping 

melakukan pergantian auditor untuk menghindari opini audit going concern atau 

opini audit tanpa modifikasi dengan penekanan mengenai kesangsian atas 

kelangsungan hidup perusahaan (SA 570, SPAP 2016). 

Auditor mempunyai tanggungjawab yang besar dalam hal memeriksa 

kewajaran laporan yang dibuat manajemen. Auditor diharapkan mempunyai 

independensi dan kredibel yang tinggi dalam menjalankan setiap tugasnya. 
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Sehingga auditor akan berusaha mencari bukti yang cukup untuk meyakinkan 

dirinya bahwa ada keraguan yang signifikan atas kelangsungan hidup perusahaan. 

Hal inilah yang menjadi kekhawatiran manajemen jika terus mempertahankan 

auditor yang independen, maka perusahaan akan terus menerima audit going 

concern. Manajemen perusahaan akan berusaha menggunakan auditor yang 

mampu bekerja sesuai keinginan auditee dengan mengganti auditor yang baru. 

Sehingga pada variabel opinion shopping dapat diproksikan dengan pergantian 

auditor (auditor switching). 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan variabel auditor client tenure, 

auditor reputation, dan prior opinion sebagai faktor non keuangan dalam 

memprediksi pemberian opini audit going concern oleh auditor kepada auditee. 

Pemilihan variabel ini didasarkan pada keyakinan peneliti bahwa variabel lebih 

penting untuk diteliti, dengan didukung pernyataan peneliti terdahulu dan teori 

yang ada. Pemilihan variabel auditor client tenure karena variabel ini sering 

dikaitkan dengan dua konstruk yakni keahlian auditor dan insentif ekonomi. 

Dengan waktu perikatan yang semakin lama, maka auditor akan lebih memahami 

bisnis klien dan keinginan manajemen. Semakin lama perikatan KAP dengan 

auditee, maka fee yang diterima auditor semakin besar dan mengindikasikan 

bahwa ada hubungan saling menguntungkan diantara keduanya. Hal ini akan 

menyebabkan auditor enggan untuk memberikan opini tanpa modifikasi dengan 

penekanan perihal kesangsian atas kelangsungan hidup perusahaan (going 

concern) kepada kliennya agar perikatan terus berlanjut.  
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Peneliti mengambil variabel auditor reputation karena reputasi sering 

dikaitkan dengan KAP Big Four. Anggapan bahwa KAP Big Four dan afiliasinya 

memiliki reputasi yang lebih tinggi dibanding KAP lain. KAP Big Four dianggap 

memiliki kemampuan mengaudit lebih baik dan dapat dipercaya independensinya. 

Sehingga probabilitas pemberian opini audit going concern oleh KAP Big Four 

dan afiliasinya lebih tinggi. 

Apabila pada tahun sebelumnya auditee telah menerima opini audit going 

concern, maka kemungkinan besar auditee akan menerima opini yang sama pada 

tahun berikutnya. Hal ini karena efek yang ditimbulkan opini audit going concern 

pada perusahaan adalah kehilangan kepercayaan dari investor, kreditur, dan 

konsumen sehingga membuat manajemen sulit untuk bangkit dari keterpurukan 

(Solikhah dan Kiswanto, 2010). 

 

2.3. Kajian Penelitian Terdahulu 

Berbagai macam faktor dapat mempengaruhi timbulnya keputusan seorang 

auditor untuk memberikan opini audit going concern terhadap suatu peruasahaan. 

Penelitian terdahulu akan digunakan sebagai rujukan dari penelitian yang akan 

dilaksanakan. Namun beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh hubungan 

variabel independen rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio pertumbuhan 

penjualan, auditor client tenure, auditor reputation, dan prior opinion terhadap 

opini going concern mempunyai hasil yang berbeda.  

Endra Uki Arma (2008) meneliti tentang pengaruh profitabilitas, likuiditas, 

dan pertumbuhan perusahaan terhadap penerimaan opini audit going concern. 
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Dari hasil penelitiannya ditemukan bahwa variabel profitabilitas, likuiditas, dan 

pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap opini audit 

going concern. Penelitian selanjutnya mendukung pernyataan ini oleh Badingatus 

Solikhah dan Kiswanto (2010) bahwa kondisi keuangan perusahaan berpengaruh 

negatif, penelitian oleh Noviandhi Resilla (2015) menyatakan variabel 

profitabilitas dan likuiditas memiliki pengaruh terhadap opini ini, dan penelitian 

Ni Wayan Surya Handhayani dan I Ketut Budiartha (2015) bahwa profitabilitas 

mempunyai pengaruh negatif. Namun berbeda pada hasil penelitian Soliyah 

Wulandari (2014) yang menyatakan bahwa tidak memberikan dukungan empiris 

bahwa kondisi keuangan, rasio pertumbuhan, rasio likuiditas, rasio profitabilitas, 

rasio aktivitas, dan rasio leverage berpengaruh terhadap auditor dalam 

memberikan opini audit going concern. 

Monica Krissindiastuti dan Ni Ketut Rasmini (2016) melakukan penelitian 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi opini audit going concern dengan 

variabel independen audit tenure, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, 

reputasi KAP, opinion shopping, dan opini audit sebelumnya. Hasil penelitian 

menyatakan audit tenure dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif, 

opinion shopping dan reputasi KAP berpengaruh positif, namun satu variabel 

tidak mempunyai pengaruh terhadap pemberian opini going concern yaitu ukuran 

perusahaan.  

Baqarina Hadori dan Bambang Sudibyo (2014) meneliti pengaruh kualitas 

finansial perusahaan, kualitas auditor, dan kualitas perekonomian terhadap opini 

audit going concern menggunakan analisis multivariate dengan regresi logistik. 
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Hasil penelitian kualitas finansial memiliki hubungan negatif namun untuk 

variabel pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh yang signifikan. Hasil 

penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya oleh Triyana Arni 

Agustinadan Zulaikha (2013) bahwa penjualan perusahaan tidak memiliki 

pengaruh signifikan. 

Junaidi dan Jogiyanto Hartono (2010) melakukan penelitian terhadap faktor 

keuangan seperti reputasi auditor, tenure, disclosure, dan ukuran perusahaan 

terhadap going concern  yang mana menghasilkan kesimpulan bahwa tenure dan 

repuatasi auditor berpengaruh signifikan terhadap pemberian opini going concern. 

Berbeda dengan penelitian oleh Fitria Octari Hidayanti dan Sukirman (2014) yang 

menyatakan bahwa reputasi auditor tidak dapat memprediksi peluang pemberian 

opini audit going concern. Mereka juga menyimpulkan bahwa faktor opini audit 

tahun sebelumnya masih bias digunakan untuk memprediksi pemberian opini 

audit going concern. 

Rifi Muhammad (2014) dalam penelitiannya mengatakan bahwa opini audit 

tahun sebelumnya dan pertumbuhan perusahaan memiliki pengaruh positif tetapi 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap opini audit going concern. 

Badingatus Solikhah dan Kiswanto (2010) memberikan sumbangsih hasil 

penelitian bahwa opini audit sebelumnya berpengaruh negatif terhadap pemberian 

opini audit going concern. Namun pada penelitian Monica Krissindiastuti dan Ni 

Ketut Rasmini (2016) mematahkan penelitian sebelumnya yang menyatakan 

bahwa opini audit going concern tahun sebelumnya tidak berpengaruh terhadap 

prediksi pemberian opini audit.  



 

62 
 

 
 

2.4. Kerangka Berfikir 

Faktor yang mempengaruhi perusahaan memperoleh opini audit going 

concern penting diketahui supaya menjadi referensi investor berkaitan dengan 

investasinya. Dalam penelitian ini faktor keuangan yang digunakan adalah rasio 

profitabilitas, rasio likuiditas, dan rasio pertumbuhan penjualan. Sedangkan untuk 

faktor non keuangan yang digunakan adalah audit auditor client tenure, auditor 

reputation , dan prior opinion. Keenam faktor tersebut merupakan faktor penentu 

efektifitas kinerja yang memiliki pengaruh terhadap opini going concern.  

 

2.4.1. Rasio Profitabilitas Dalam Memprediksi Pemberian Opini Audit Going 

Concern 

Menurut Rezkhy (2011) Tujuan dari analisis rentabilitas/profitabilitas 

adalah untuk mengukur  tingkat  efisiensi  usaha  dan profitabilitas yang dicapai 

oleh perusahaan yang  bersangkutan. Analisa ini juga untuk mengetahui hubungan 

timbal balik antara  pos-pos yang ada pada neraca perusahaan yang bersangkutan 

guna  mendapatkan berbagai indikasi  yang  berguna  untuk  mengukur efisiensi 

dan  profitabilitas perusahaan yang bersangkutan. 

Net profit margin digunakan untuk mengukur laba bersih setelah pajak 

terhadap penjualan. Apabila rasio profitabilitas tinggi maka kinerja perusahaan 

akan semakin baik sehingga auditor tidak memberikan opini going concern 

(Bhunia, 2012). Semakin tinggi net profit margin nya maka semakin baik operasi 

suatu perusahaan. Sebaliknya perusahaan  yang memiliki nilai  net profit margin 

yang negatif dalam periode waktu yang berurutan akan memicu masalah going 
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concern karena net profit margin artinya bahwa perusahaan tersebut mengalami 

kerugian dan ini akan mengganggu kelangsungan hidup perusahaan tersebut. 

Semakin besar rasio profitabilitas menunjukan perusahaan telah meningkatkan 

pengendalian internal sehingga perusahaan mampu menggunakan sumber daya 

untuk menghasilkan laba. Hal ini akan menurunkan probabiliti auditor untuk 

memberikan opini audit going concern.  

Rasio yang baik menunjukkan kinerja managemen yang baik pula dalam 

menjalankan operasi perusahaan. Dengan rasio profitabilitas yang baik akan 

meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini sejalan dengan teori agensi, agen sebagai 

pengelola berkewajiban untuk mengelola perusahaan sebagaimana dipercayakan 

pemegang saham (principal) untuk meningkatkan kemakmurannya melalui 

peningkatan nilai perusahaan. Teori sinyal mendukung teori agensi, bahwa 

perusahaan menyampaikan sinyal yang baik kepada pemegang saham melalui 

rasio yang baik.  

 

2.4.2. Rasio Likuiditas Dalam Memprediksi Pemberian Opini Audit Going 

Concern 

Tingkat likuiditas dianggap sebagai indikator penting kesehatan secara 

umum, karena untuk melihat kesehatan sebuah perusahaan, yang pertama kali 

dilihat adalah tingkat likuiditasnya dahulu.  Ini  dikarenakan  tingkat  likuiditas 

mengukur kemampuan sumber kas perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka 

pendek (Wild, dkk. 2005). Pernayataan ini mendukung dari pengertian  likuiditas  

menurut Subramanyam (2010) adalah kemampuan perusahaan untuk 
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menghasilkan kas dalam jangka pendek untuk memenuhi kewajibannya dan 

bergantung pada arus kas perusahaan serta komponen aset serta kewajiban 

lancarnya.  

Hubungannya dengan likuiditas makin kecil likuiditas, perusahaan  kurang 

likuid sehingga tidak dapat membayar para krediturnya  maka  auditor  

kemungkinan memberikan opini audit dengan  going concern. Tidak jarang  

perusahaan yang secara konsisten  mengalami  kerugian  operasi mempunyai 

working capital yang sangat kecil bila dibandingkan dengan total assets (Altman, 

1968). Semakin tinggi rasio ini semakin  besar  kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban financial jangka jangka pendek. Perusahaan  yang  

mempunyai  “kekuatan membagi”  yang  besar  sehingga  mampu memenuhi 

segala kewajiban finansialnya yang segera  harus  dipenuhi,  dikatakan  bahwa 

perusahaan tersebut likuid dan sebaliknya perusahaan yang tidak mempunyai 

kekuatan membayar dikatakan perusahaan yang illikuid. 

Perusahan yang sehat perusahaan akan mampu memenuhi kewajiban 

tersebut dengan kemampuan dana yang mendukung. Jika dinilai rasio likuiditas 

tinggi, perusahaan dinyatakan dalam keadaan likuid dan auditor tidak akan 

memberikan opini audit going concern kepada perusahaan. Seperti halnya rasio 

profitabilitas, rasio ini juga diambil dari bagian laporan keuangan. Berdasarkan 

teori agensi, rasio likuiditas yang tinggi akan meningkatkan nilai perusahaan 

maka akan meningkatkan pula kepercayaan principal terhadap managemen. 

Auditor sebagai pihak indenpenden akan berhati-hati dalam mengeluarkan opini 

jika rasio likuiditasnya tinggi. Dengan kualitas laporan yang baik berdasarkan 
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penilaian auditor, maka mampu menjadi sinyal yang baik oleh manajemen untuk 

principal. 

 

2.4.3. Rasio Pertumbuhan Penjualan Dalam Memprediksi Pemberian Opini 

Audit Going Concern 

Penjualan dari tahun ke tahun harus meningkat karena akan memberikan 

peluang bagi perusahaan untuk memperoleh peningkatan laba. Semakin tinggi 

rasio pertumbuhan penjualan maka akan semakin kecil kemungkinan auditor 

untuk menerbitkan opini going concern. Menurut Weston dan Brigham (1993) 

laba yang tinggi pada umumnya menandakan arus kas yang tinggi. Perusahaan 

yang mempunyai pertumbuhan laba yang tinggi cenderung dianggap memiliki 

laporan yang wajar, sehingga potensi untuk tidak mendapatkan opini going 

concern akan lebih besar.  

Semakin tinggi rasio pertumbuhan penjualan mencerminkan perusahaan 

beroperasi sangat baik dan mampu menghasilkan laba dari penjualan. Laba 

tersebut nantinya digunakan menjalankan atau membiayai operasional perusahaan 

kembali untuk mendapatkan laba yang lebih besar. Rasio pertumbuhan penjualan 

yang tinggi menurunkan probabiliti auditor memberikan opini audit going 

concern. Rasio pertumbuhan penjualan yang tinggi juga mampu meningkatkan 

nilai perusahaan. Berdasarkan teori agensi, principal menginginkan manajemen 

mampu meningkatkan nilai perusahaan. Sehingga rasio pertumbuhan penjualan 

mampu memberikan sinyal kepada pemegang saham bahwa perusahaan telah 

dikelola dengan baik.  
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2.4.4. Auditor Client Tenure Dalam Memprediksi Pemberian Opini Audit 

Going Concern 

Hubungan kerja sama antara dua pihak atau lebih akan memunculkan 

kepahaman terhadap klien bisnis. Saling mengerti dan tahu keinginan lawan kerja 

adalah hal yang mendasari berjalannya suatu kerja sama. Dengan dukungan waktu 

yang lama, pihak lain akan semakin berusaha memberikan kepuasan kerja 

terhadap tujuan klien. Berkurangnya independensi auditor karena akibat dari 

lamanya perikatan yang pada akhirnya berdampak pada hasil audit yaitu auditor 

tidak memberikan opini audit going concern.  

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 yang efektif per 6 April 2015 

ini lebih memperluas kinerja KAP dan Akuntan Publik dalam hal pembatasan jasa 

audit dan jangka waktu perikatan. KAP tidak dibatasi dalam melaksanakan jasa 

audit terhadap laporan  keuangan entitas yang sama, namun untuk Akuntan Publik 

masih dibatasi 5 (lima) tahun secara berturut-turut dalam melakukan jasa audit 

pada entitas yang sama. Hal ini membuka kesempatan bagi KAP dan auditee 

untuk tetap saling menjalin perikatan yang saling menguntungkan. Perikatan yang 

saling menguntungkan, auditor akan cenderung tidak memberikan opini audit 

going concern, padahal kondisi perusahaan yang tidak sehat dan memerlukan 

penjelasan atau modifikasi pada laporan audit wajar tanpa pengecualian. 

Sebaliknya hubungan perikatan yang tidak didasari keuntungan semata,  

cenderung probabiliti pemberian opini audit going concern akan lebih besar sesuai 

kondisi perusahaan yang memburuk.  
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Auditor sebagai pihak ketiga antara pihak pemegang saham (principal) dan 

agensi (manajemen) diharapkan independen tanpa terpengaruh oleh perikatan. 

Sehingga auditor dalam memberikan laporan audit telah sesuai dengan kondisi 

perusahaan. Auditor mengeluarkan laporan indpendensi sebagai sinyal untuk 

menjelaskan kepada principal bahwa laporan keuangan yang dibuat manajemen 

menggambarkan nilai perusahaan yang baik atau tidak.  

 

2.4.5. Auditor Reputation Dalam Memprediksi Pemberian Opini Audit Going 

Concern 

Auditor yang bekerja pada KAP dengan skala besar dan auditor yang 

bekerja pada KAP dengan skala kecil memiliki reputasi yang berbeda. Reputasi 

auditor berkaitan dengan nama baik dan kinerja dalam melakukan proses audit. 

Memunculkan reputasi yang baik dimata klien perusahaan tidaklah mudah. Perlu 

usaha yang di bangun supaya KAP mempunyai citra atau pandangan yang positif 

dimata masyarakat. Sehingga ketika reputasi yang sudah dibangun, perlu dijaga 

eksistensinya dengan cara yang tidak mudah pula. Apalagi ketika auditor harus 

menjaga reputasi ketika sedang melaksanakan kewajiban mengaudit laporan 

keuangan. Banyak tantangan yang dapat merusak sebuah eksistensi. Hal ini 

biasanya karena adanya kepentingan individu saat melakukan perikatan. 

Kaitannya dengan opini audit, untuk mempertahankan reputasi seorang 

auditor akan memberikan opini sesuai dengan temuan-temuan yang ada. Hal ini 

dilakukan untuk menjaga kepercayaan klien mengenai professional kerjanya. 

KAP yang berskala besar probabiliti pemberian opini audit going concern akan 
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lebih besar. Karena auditor yang bekerja pada KAP tersebut akan lebih teliti 

ketika mengaudit laporan keuangan. Namun KAP yang berskala kecil cenderung 

akan lebih kecil kemungkinan memberikan opini audit going concern. Semakin 

tinggi reputasi auditor akan semakin besar kepercayaan principal dan manajemen 

menggunakan laporan hasil audit. Diharapkan hasil tersebut telah sesuai dengan 

kondisi perusahaan. 

 

2.4.6. Prior Opinion Dalam Memprediksi Pemberian Opini Audit Going 

Concern 

Opini audit tahun sebelumnya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

pemberian opini audit going concern, yaitu apabila pada laporan  audit  tahun  

sebelumnya  auditor memberikan opini audit going concern maka besar 

kemungkinan di tahun berikutnya akan berpeluang untuk memberi kembali opini 

audit going concern. Hal tersebut diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Muthahiroh (2013) telah menunjukkan hasil yang signifikan positif bahwa opini 

audit tahun sebelumnya yang diberikan  auditor  kepada  auditee  akan berpeluang 

atas pemberian opini audit going concern dari auditor kepada auditee pada tahun 

berikutnya.  

Pemberian opini audit going concern pada tahun  sebelumnya  menjadikan  

perusahaan kehilangan  kepercayaan  atas  kelangsungan usahanya, dikarenakan 

harga saham mengalami penurunan, dalam meningkatkan pinjaman modal akan 

mengalami kesulitan sehingga kepercayaan publik akan hilang (Solikhah, 2007). 

Atas dasar pemahaman tersebut maka dapat disimpulkan jika opini audit tahun 



 

69 
 

 
 

sebelumnya merupakan opini audit going concern maka besar kemungkinan 

bahwa auditor akan memberikan kembali opini  audit  going  concern  pada  tahun 

selanjutnya.  

Opini audit yang diberikan auditor merupakan sinyal yang diberikan kapada 

manajemen bahwa terdapat kesangsian dalam kelangsungan hidup perusahaannya. 

Berdasarkan teori sinyal, perusahaan memberikan sinyal kepada pasar kualitas 

yang baik maupun buruk digambarkan melalui laporan keuangan yang kemudian 

diaudit oleh pihak indpenden. Principal sebagai pemilik akan menilai kinerja 

manajemen yang telah diberi wewenang mengelola perusahaan. Sehingga opini 

audit mempunyai peranan penting mendasari keputusan principal dan agen. 

 

2.5. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah jawaban sementara atas pertanyaan-pertanyaan yang telah 

diajukan dalam rumusan masalah penelitian. Hipotesis pada penelitian ini 

diturunkan dari kerangka berfikir berdasarkan kajian yang relevan, kajian riset 

terdahulu yang pernah ada, dan pertimbangan (judgment) peneliti. Setelah 

kerangka berfikir dibuat, untuk mengilustrasikan gambaran bagaimana pengaruh 

variabel bebas independen terhadap variabel dependen maka dibuat Gambar 2.1 

sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Model Kerangka Berfikir 

 

 

Berdasarkan Gambar 2.1, maka terbentuk hipotesis-hipotesis penelitian 

berupa: 

H1 : Rasio profitabilitas berpengaruh negatif terhadap prediksi pemberian opini     

audit going concern 

H2 : Rasio likuiditas berpengaruh negatif terhadap prediksi pemberian opini     

audit going concern 

 

 

Rasio Profitabilitas 

   Rasio Likuiditas 

Rasio Pertumbuhan 

Penjualan 

Auditor Client 

Tenure 

  Auditor Reputation 

Prior Opinion 

 

Opini Audit 

Going Concern 

Faktor 

Keuangan 

Faktor 

Non Keuangan 

H1 (-) 

H2 (-) 

H3 (-) 

H4 (-) 

H5 (+) 

H6 (+) 
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H3 : Rasio pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap prediksi 

pemberian opini audit going concern 

H4 : Audit client tenure berpengaruh negatif terhadap prediksi pemberian opini     

audit going concern 

H5 : Auditor Reputation berpengaruh positif terhadap prediksi pemberian opini     

audit going concern 

H6 : Prior Opinion berpengaruh positif terhadap prediksi pemberian opini     

audit going concern 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan   

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan maka 

dapat diambil suatu simpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan regresi logistik 

menunjukkan hasil bahwa variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap 

prediksi pemberian opini audit going concern pada perusahaan manufaktur. 

2. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan regresi logistik 

menunjukkan hasil bahwa variabel likuiditas tidak berpengaruh terhadap 

prediksi pemberian opini audit going concern pada perusahaan manufaktur. 

3. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan regresi logistik 

menunjukkan hasil bahwa variabel pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh 

terhadap prediksi pemberian opini audit going concern pada perusahaan 

manufaktur. 

4. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan regresi logistik 

menunjukkan hasil bahwa variabel auditor client tenure tidak berpengaruh 

terhadap prediksi pemberian opini audit going concern pada perusahaan 

manufaktur. 

5. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan regresi logistik 

menunjukkan hasil bahwa variabel auditor reputation tidak berpengaruh 

terhadap prediksi pemberian opini audit going concern pada perusahaan 

manufaktur. 
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6. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan regresi logistik 

menunjukkan hasil bahwa variabel prior opinion berpengaruh positif terhadap 

prediksi pemberian opini audit going concern pada perusahaan manufaktur. 

 

5.2. Saran  

Meskipun peneliti telah berusaha melakukan penelitian dengan maksimal, 

namun peneliti menemukan kendala atau keterbatasan sebagaimana lazimnya 

suatu penelitian empiris tidak bisa dihindari. Keterbatasan pada penelitian ini 

adalah jumlah perusahaan yang terbatas yang sesuai dengan kriteria. Saran-saran 

yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Kepada manajemen perusahaan hendaknya dapat mengenali lebih dini tanda-

tanda kebangkrutan usaha dengan memperhatikan opini audit tahun 

sebelumnya. 

2. Kepada peneliti selanjutnya dapat menggunakan Standar Profesional Akuntan 

Publik (SPAP) Tahun 2016 sebagai rujukan dengan tema opini audit going 

concern. 

 

 

 

 

 

 

 



  137 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Adhiputra, Made Wahyu. (2015). Pengaruh Penerbitan Opini Going Concern pada 

Pergantian Auditor pada Perusahaan yang Terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia. Jurnal Dinamika Akuntansi Unnes, Volume 7 No.1. Hal 22-36 

Semarang: Universitas Negeri Semarang. 

 

Adrianto, Teguh Widodo. (2012). Penerimaan Opini Audit Going Concern: 

Analisis Berdasarkan Faktor Keuangan dan Non Keuangan. Tesis. 

Semarang: Universitas Diponegoro. 

 

Agustina, Triyana Arni & Zulaikha. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Keputusan Opini Going Concern Auditor pada Perusahaan Manufaktur 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Diponegoro Journal of 

Accounting, Volume 2 No.1. Hal 1-14 Semarang: Universitas Diponegoro. 

 

Algifari. (2015). Statistika Deskriptif Plus untuk Ekonomi dan Bisnis, Cetakan 

Ketiga (Revisi) Mei 2015. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan 

Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. 

 

Altman, E. (1968). Financial Ratios Discriminant Analysis and the Prediction of 

Corporate Bankruptcy. Journal of Finance, 589-609  

 

Anggyansyah.(2014).teorionline.net/agencytheory.anggyansyah.blogspot.co.id 

(diakses pada tanggal 7 Maret 2017) 

 

Arens, Alvin A., Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley. (2003). Auditing: 

Pendekatan Terpadu, Edisi 5, Jilid 1. Jakarta: Salemba Empat 

 

----- (2008a). Auditing Dan Jasa Insurance: Pendekatan Terintegrasi, Edisi 12, 

Jilid 1. Jakarta: Erlangga. 

 

----- (2008b). Auditing Dan Jasa Insurance: Pendekatan Terintegrasi, Edisi 12, 

Jilid 2. Jakarta: Erlangga. 

 

----- (2011). Jasa Audit dan Assurance, Edisi 13, Jilid 1. New Jersey: Pearson 

Education. 

 

Arma, Endra Ulkri. (2013). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Pertumbuhan 

Perusahaan terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern: Studi 

Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia. Skripsi. Padang: Universitas Negeri Padang. 

 

Badan Pengawas Pasar Modal. (2004). Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal 

Nomor:  Kep-16/PM/2004 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kuasi 

Reorganisasi. www.bapepam.go.id (akses pada tanggal 14 Februari 2017). 



 

138 
 

 
 

 

Baskara, Royan Surya. (2016). Pengaruh Faktor Rasio Keuangan dan Non 

Keuangan terhadap Opini Going Concern pada Perusahaan Manufaktur 

yang Terdaftar di BEI. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Semarang. 

 

Behn, Bruce K., Steven E. Kaplan, and Kip R. Krumwiede. (2001). Further 

Evidence on the Auditor’s Going Concern Report: The Influence of 

Manajement Plans. Auditing: A Journal of Practice & Theory, Volume 20  

No.1. pp 13-18. 

 

Bhunia, Amalendu Mr. Amit Das. (2012). Affiliation Between Working Capital 

Management and Profitability. Institute of Interdisciplinary Business 

Research 957, Volume 3 No.9. 

 

Bursa Efek Indonesia.n.d. Laporan Keuangan Perusahaan Manufaktur 2011-2015. 

Jakarta: Bursa Efek Indonesia - www.idx.co.id (diakses pada tanggal 31 

Desember 2017) 

 

Bursa Efek Jakarta.n.d. Jakarta Stock Exchange 2014. Jakarta: Bursa Efek Jakarta 

- www.jsx.co.id. (diakses pada tanggal 31 Desember 2017) 

 

Carcello, J., Hermanson V., H. Roger, and Neal T. McGrath. (2000). Audit 

Quality Attributes: The Perception of Audit Partners, Prepares, & 

Financial Statements Users. Auditing: A Journal of Practice and Theory. 

Pp. 1-15. 

 

Dewi, Sofia Prima. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Opini Going Concern. 

Skripsi. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara 

 

Eisenhardt, M. K. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. Academy 

of Management Review, 14 (1), 57. 

 

Eugene F. Brighman & Joel F. Houston. (2010). Dasar-dasar Manajemen 

Keuangan. Edisi 11 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat. 

 

Fanny, Margaretta dan Sylvia Saputra. (2005). Opini Audit Going Concern: 

Kajian Berdasarkan Model Prediksi Kebangkrutan, Pertumbuhan 

Perusahaan, dan Reputasi Kantor Akuntan Publik (Studi pada Emitten 

Bursa Efek Jakarta). Simposium Nasional Akuntansi VIII, Solo 15-16 

September Hal 966-978. 

 

Geigher, Marshall A., and Raghunandan, K. (2002). Auditor Tenure and Audit 

Reporting Failures. Auditing: A Journal of Practice & Theory, Volume 21 

No. 1. pp 67-78. 

 

http://www.idx.co.id/
http://www.jsx.co.id/


 

139 
 

 
 

Geiger, Marshall A., and Dasaratha V. Rama. (2006). Audit Firm Size and Going 

Concern Reporting Accuracy. Accounting Horizons, Volume 20 No. 1. Hal 

1-17. 

 

Ghozali, Imam. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM 

SPSS 21. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.  

 

Gosh, Aloke and Doocheol Moon. (2004). Auditor Tenure and Perceptions of 

Audit Quality. Journal of Business Finance and Accounting, 

(January/March): 209-247. 

 

Hadori, Baqarina & Bambang Sudibyo. (2014). Analisis Pengaruh Kualitas 

Finansial Perusahaan, Kualitas Auditor, dan Kualitas Perekonomian 

terhadap Opini Audit Going Concern. Jurnal Economia. Volume 10 No. 1 

Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. 

 

Halim, Abdul. (1999). Dasar-dasar Akuntansi Biaya. BPFE: Universitas Gajah 

Mada. 

 

Handhayani, Ni Wayan Surya & I Ketut Budiartha. (2015). Pengaruh Size, 

Profitabilitas, Loan To Deposit Ratio, dan Kecukupan Modal terhadap 

Opini Audit Going Concern. E-Jurnal Akuntansi. Volume 11 No.3. Hal 

771-787 Bali : Universitas Udayana. 

 

Hartono, Jogiyanto. (1998). Analisis dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan 

Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis. Yogyakarta: Andi Offset. 

 

Hian, Chye Koh Chan Kee Low. (2006). Going Concern Prediction Using Data 

Mining Techniques. Manajerial Auditing Journal, Volume 19 Pp 462-467. 

 

Hidayanti, Fitria Octari & Sukirman. (2014). Reputasi Auditor, Ukuran 

Perusahaan dan Opini Audit Tahun Sebelumnya dalam Memprediksi 

Pemberian Opini Audit Going Concern. Accounting Analysis Journal, AAJ 

3 (4) Hal 420-428 Semarang: Universitas Negeri Semarang. 

 

Hill, Mcgraw dan Irwin. (2006). Auditing & Assurance Services A System 

Approach. Jakarta: Salemba Empat. 

 

Http://www.sahamok.com  (diakses pada tanggal 29 Januari 2017) 

 

Http://www.antaranews.com (diakses pada tanggal 3 Juni 2017) 

 

Ikatan Akuntan Indonesia. (2011). Standar Profesional Akuntan Publik. Jakarta: 

Salemba Empat. 

 

----- (2016). Standar Profesional Akuntan Publik. Jakarta: Salemba Empat. 

http://www.sahamok.com/
http://www.antaranews.com/


 

140 
 

 
 

 

----- (2013). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat. 

 

Januarti, Indira. (2009). Analisis Pengaruh Faktor Perusahaan, Kualitas Auditor, 

Kepemilikan Perusahaan terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern 

(Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Sistem 

Informasi, Auditing, dan Etika Profesi, Hal 1-26. 

 

Januarti, Indira dan Ella Fitrianasari. (2008). Analisis Rasio Keuangan dan Rasio 

Non Keuangan yang Mempengaruhi Auditor dalam Memberikan Opini 

Going Concern pada Auditee (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur 

yang Terdaftar di BEJ Tahun 2000-2005). Jurnal Akuntansi Undip, 

Volume 8 No.1. Hal 43-58 Semarang: Universitas Diponegoro. 

 

Jensen, M., and Meckling W. (1976). Theory of Firm: Managerial Behavior, 

Agency Cost, and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 

3: pp. 305-360. 

 

Jones, P.Charle. (2000). Investment: Analysis And Management. Seventh Edition, 

John Wiley & Sons, Inc, Singapore 

 

Juandini, Wulandari. (2009). Factors that Influence the Acceptance of a Going 

Concern Audit Opinion Manufacturing Companies Listed in Indonesia 

Stock Exchange. Jurnal Akuntansi, pp 20-35. 

 

Junaidi & Jogiyanto Hartono. (2010). Faktor Non Keuangan pada Opini Going 

Concern. Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010, 

Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 

 

Komalasari, Argianti. (2004). Analisis Pengaruh Kualitas Opini Auditor dan 

Proxy Going Concern Terhadap Opini Auditor. Jurnal Akuntansi dan 

Keuangan, Volume 9 No. 2. Hal 1-14. 

 

Krissindiastuti, Monica & Ni Ketut Rasmini. (2016). Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Opini Audit Going Concern. E-Jurnal Akuntansi 

Universitas Udayana, Volume 14 No. 1. Hal 451-481 Bali: Universitas 

Udayana. 

 

Lennox, C. (2004). Do Companies Successfully Engage in Opinion Shopping: 

Evidence From the Uk?. Journal Of Accounting And Economics 29. 

Pp.321-337. 

 

Louwers, J.I. (1998). The Relation Between Going Concern Opinions and the 

Auditor’s Loss Function. Journal of Accounting Research. 36. Pp. 143-156 

 



 

141 
 

 
 

Menteri Keuangan. (2008). Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 

17/PMK.01/2008: tentang Jasa Akuntan Publik. www.depkeu.go.id 

(diakses pada tanggal 14 Februari 2014). 

 

Muhammad, Rifi. (2014). Pengaruh Kualitas Audit, Kondisi Keuangan 

Perusahaan, Opini Audit Tahun Sebelumnya, Pertumbuhan Perusahaan 

terhadap Opini Audit Going Concern pada Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Skripsi. Medan: Universitas Sumatera 

Utara. 

 

Mulyadi. (2009). Auditing, Edisi ke-6 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat. 

 

Munawir. (2002). Analisa Laporan Keuangan. Yogyakarta: Badan Balai 

Penerbitan Fakultas Ekonomi UGM. 

 

Muthahiroh dan Nur Cahyonowati. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Pemberian Opini Going Concern oleh Auditor pada 

Auditee. Diponegoro Journal of Accounting, Volume 2 No.2  Hal 1-13 

Semarang: Universitas Diponegoro. 

 

Muttaqin, A.N. dan Sudarno. (2012). Analisa Pengaruh Rasio Keuangan dan 

Faktor Keuangan terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern: Studi 

Empiris pada Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2008-2010. 

Diponegoro Journal of Accounting, Volume 1 No. 2. Hal 1-13 Semarang: 

Universitas Diponegoro. 

 

Mutchler, F.J. (1985). A Multivariate Analysis of the Auditor’s Going Concern 

Opinion Decision. Journal of Accounting Research, 23 (2), 668-682. 

 

Nugraheni. (2002). Analisis Faktor-faktor Fundamental Perusahaan terhadap 

Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan. Jurnal Ekonomi dan 

Bisnis. Vol. VIII No. 1. Pp 75-91. 

 

Nogler, George E. (2006). Long Term Effect of the Going Concern Opinion. 

Manajerial Auditing Journal, Volume 19 Iss 5 Pp 681-688. 

 

Ohman, Jan Svanberg Peter. (2014). Lost Revenue9 Iss with Going Concern 

Modified Opinions in the Swedish Audit Market. Journal of Applied 

Accounting Research, Volume 15 Iss 2 Pp 197-214. 

 

Peraturan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang Nomor: 

6339/P/2015 : tentang Pedoman Penulisan Skripsi bagi Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi. 

 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 29/POJK.04/2016 tentang Laporan 

Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. 

http://www.depkeu.go.id/


 

142 
 

 
 

 

Peraturan Pemerintah Nomor: 20 Tahun 2015 tentang Praktek Akuntan Publik. 

 

Praptitorini, M. D. & Januarti, I. (2007). Analisis Pengaruh Kualitas Auditor, Debt 

Default Dan Opinion Shopping Terhadap Penerimaan Opini Going 

Concern. Simposium Akuntnasi Nasional 10. Makasar. 

 

Prasetya, Denny Indra. (2011). Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Likuiditas, 

Leverage, dan Profitabilitas terhadap Mandatory Disclosure. Skripsi. 

Semarang: Universitas Diponegoro. 

 

Ramadhany, Alexander. (2004). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Penerimaan Opinigoing Concern pada Perusahaan Manufaktur yang 

Mengalami Financial Distress di Bursa Efek Jakarta. Jurnal MAKSI, 

Volume 4 Hal 146-160. 

 

Representative, United States House. (1985, 1990, 2002a). 

www.house.gov/representative/ (diakses pada tanggal 14 Maret 2017) 

 

Resilla, Noviandhi, M.Rasuli dan Edfan Darlis. (2015). Analisis Faktor-Faktor 

Pemberian Opini Audit Going Concern (Studi Empiris pada Peruasahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2010-2012). Jom FEKON, Volume 2 

No. 2 Pekanbaru: Fakultas Ekonomi Universitas Riau. 

 

Revee, James M. et al. (2009). Pengantar Akuntani. Jakarta: Salemba Empat 

 

Rezkhy, Noveiro. (2011). Analisis Pengaruh Kualitas Auditor, Likuiditas, 

Profitabilitas, dan Solvabilitas terhadap Opini Audit Going Concern. 

 

Rudyawan, Arry Pratama dan I Dewa Nyoman Badera. (2007). Opini Audit Going 

Concern: Kajian Berdasarkan Model Prediksi Kebangkrutan, Pertumbuhan 

Perusahaan, Leverage, dan Reputasi Auditor. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan 

Bisnis, Volume 4 No. 2. Hal 1-20 Bali: Universitas Udayana. 

 

Sadalia, Isfenti & Nurul Sari Syafitri Saragih. (2008). Pengaruh Profitability dan 

Investment Opportunity Set terhadap Dividen Tunai pada Perusahaan 

Terbuka di BEJ. Jurnal Manajemen Bisnis, vol. 1 (3), 103-108. 

  

Santosa, Arga Fajar dan Linda Kusumanig Wedari. (2007). Analisis Faktor-Faktor 

yang Mempengaruhi Kecenderungan Penerimaan Opini Audit Going 

Concern. Jurnal Akuntansi Auditing Indonesia, Vol. 11 No. 2, 141 – 158. 

 

Sartono, Agus. (1997). Manajemen Keuangan. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE 

 

----- (2008). Manajemen Teori dan Aplikasi Edisi Empat. Yogyakarta: BPFE 

 

http://www.house.gov/representative/


 

143 
 

 
 

Sawir, A. (2005). Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan 

Perusahaan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 

 

Setiawan, Santy. (2006). Opini Going concern dan Prediksi Kebangkrutan 

Perusahaan. Jurnal Ilmiah Akuntansi, Volume V No. 1. Hal 59-67. 

 

Setyarno, E.B., Indira Januarti dan Faisal. (2006). Pengaruh Kualitas Audit, 

Kondisi Keuangan Perusahaan, Opini Audit Tahun Sebelumnya 

Pertumbuhan Perusahaan terhadap Opini Audit Going Concern. 

Simposium Nasional Akuntansi (SNA) IX, Agustus 2006 Padang. 

 

Solikhah, Badingatus & Kiswanto. (2010). Pengaruh Kondisi Keuangan, 

Pertumbuhan dan Opini Audit Tahun Sebelumnya terhadap Opini Audit 

Going Concern. Jurnal Dinamika Akuntansi, Volume 2 No.1. Hal 56-64 

Semarang: Universitas Negeri Semarang. 

 

Spence, M. Job Market Signaling. The Quarterly Journal of Economics, Volume 

87 No.3 pp 355-374. 

 

Subramanyam, K. R., & John J. Wild. (2011). Analisis Laporan Keuangan. Edisi 

10, Buku 1. Jakarta: Salemba Empat. 

 

Suwardjono. (2010). Teori Akuntansi: Perekayasaan Laporan Keuangan. Edisi 

ketiga. BPFE: Yogyakarta. 

 

Sutrisno. (2007). Manajemen Keuangan Teori, Konsep, dan Aplikasi. 

Yogyakarta:EKONISIA 

 

Weston, J. Fred dan Eugene F. Brigham. (1993). Dasar-Dasar Manajemen 

Keuangan. Edisi Kesembilan. Jakarta: Erlangga. 

 

Widyantari, P. (2011). Opini Audit Going Concern dan Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi: Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia. Tesis. Bali: Universitas Udayana.  

 

Wulandari, Soliyah. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Auditor 

dalam Memberikan Opini Audit Going Concern. Skripsi. Bali: Universitas 

Udayana. 

 

Zulfikar, Muslim. (2013). Pengaruh Faktor Non Keuangan terhadap Penerimaan 

Opini Audit Going Concern. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri 

Semarang. 

 




