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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

A. Landasan Teori  

1. Teori Agensi (Agency Theory) 

Menurut Jensen dan meckling (1976) teori keagenan merupakan 

teori proses kontak antara dua orang atau lebih (prisipal) meminta pihak 

lainnya (agen) untuk melaksanakan sejumlah pekerjaan atas nama 

prinsipal yang melibatkan pendelegasian beberapa wewenang pembuatan 

keputusan kepada agen. Adanya hubungan antara prinsipal dan agen, 

dimana agen diberikan wewenang untuk melakukan operasional 

perusahaan. Agen sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui 

informasi internal dan prospek perusahaan dimasa yang akan datang 

dibandingkan dengan prinsipal. Oleh karena itu agen berkewajiban 

memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan yang sebenarnya 

melalui pengungkapan informasi seperti laporan keuangan. 

Prinsipal diasumsikan memiliki rasionalisasi ekonomi untuk 

mementingkan kepentingannya sendiri. Sedangkan agen diasumsikan 

menerima keputusan berupa kompensasi keuangan dengan syarat-syarat 

yang menyatai dalam hubungan tersebut. Karena perbedaan kepentingan 

ini maka masing-masing pihak berusaha memperbesar keuntungannya 

sendiri. Informasi keuangan dan laporan keuangan yang dilaporkan 

terkadang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kondisi seperti ini 
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biasanya disebut informasi yang tidak simetris atau asimetri informasi 

(information asymetryc).  

Maka dari itu untuk meminimalisir adanya asimetri informasi 

diperlukan adanya pihak ketiga yang independen  sebagai mediator 

hubungan antara prinsipal dan agen. Pihak ketiga ini berfungsi untuk 

memonitor perilaku manajer apakah bertindak sesuai keinginan prinsipal. 

Pihak ketiga yang dimaksud yaitu seorang akuntan publik atau auditor 

yang mampu menjembatani pihak prinsipal dan agen  dalam mengelola 

laporan keuangan perusahaan. Tugas dari auditor adalah untuk menilai 

laporan keuangan tersebut dibuat oleh agen, serta memberikan opini atas 

kewajaran laporan keuangan tersebut. Dalam memberikan opini kewajaran 

atas laporan keuangan auditor juga dituntut untuk memberikan opini 

mengenai keberlangsungan hidup perusahaan. Apabila seorang auditor 

ragu akan keberlangsungan hidup perusahaan maka auditor harus 

mengeluarkan opini going concern dalam laporan audit. Hal ini penting 

untuk dilakukan karena prinsipal perlu mengetahui apakah perusahaan 

dapat berlanjut atau tidak, untuk pengambilan keputusan.  

Teori agensi pada penelitian ini dikaitkan berdasarkan pernyataan 

Standar Auditing no 570 yang berlaku di Indonesia sejak tahun 2013. 

Isinya berkaitan dengan tanggung jawab auditor dalam laporan keuangan 

yang berhubungan dengan penggunaan manajemen terhadap asumsi 

kelangsungan hidup dalam mempersiapkan laporan keuangan. Pada 

asumsi ini, dalam pengambilan keputusan opini going concern, auditor 

akan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan 
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opini audit going concern pada perusahaan, misalnya kondisi keuangan, 

pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan dan leverage. 

2. Opini Audit 

Opini audit merupakan bagian dari laporan audit yang terdapat 

pendapat auditor mengenai kewajaran laporan keuangan dari pemeriksaan 

audit. Dalam mengerjakan tugasnya seorang auditor akan memeriksa 

laporan keuangan sebuah perusahaan apakah laporan keuangan tersebut 

wajar dan material serta sudah sesuai dengan standar akuntansi yang 

berlaku, dengan kata lain apakah laporan keuangan tersebut sudah sesuai 

dengan format yang sudah ditetapkan. Setelah melakukan pemeriksaan 

tersebut maka seorang auditor akan memberikan opini atas laporan 

keuangan tersebut yang dinamai dengan opini audit laporan keuangan. 

Menurut Mulyadi (2002) ada 5 jenis opini auditor diantaranya yaitu : 

1) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) 

merupakan pendapat yang diberikan auditor ketika laporan 

keuangan yang sudah diaudit telah disajikan secara wajar dan 

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

sudah sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Laporan 

audit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian diterbitkan oleh 

auditor apabila dalam kondisi sebagai berikut : 

a) Semua laporan neraca, laba-rugi, laporan perubahan ekuitas, 

dan laporan arus kas terdapat dalam laporan keuangan,  
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b) Dalam pelaksanaan perikatan, seluruh standar yang berlaku 

dapat dipahami oleh auditor,  

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 standar 

akuntansi di Indonesia  

e) Tidak ada keadaan yang mengharuskan auditor untuk 

menambah paragraf penjelas atau modifikasi kata-kata 

dalam laporan keuangan.  

2) Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan 

(Modified Unqualified Opinion) merupakan pendapat yang 

diberikan auditor pada keadaan tertentu yang mengharuskan 

auditor menambahkan paragraf penjelas dalam opininya akan 

tetapi hal tersebut tidak berpengaruh terhadap pendapat wajar atas 

laporan keuangan. Adapun keadaan yang menjadi penyebab utama 

ditambahkannya suatu paragraf penjelas atau modifikasi kata-kata 

dalam laporan audit baku adalah : 

a) Ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi berterima 

umum,  

b) Keraguan besar tentang kelangsungan hidup,  
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c) Auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip 

akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi 

Keuangan,  

d) Penekanan atas suatu hal,  

e) Laporan audit yang melibatkan auditor lain  

3) Opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion) merupakan 

pendapat yang diberikan auditor ketika laporan keuangan 

dikatakan wajar didalam hal yang material, namun tetapi terdapat 

sesuatu penyimpangan atau juga kurang lengkap pada pos tertentu, 

sehingga harus dilakukan pengecualian. Pendapat wajar dengan 

pengecualian diberikan kepada perusahaan yang berada dalam kondisi 

sebagai berikut :  

a) Tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya 

pembatasan terhadap lingkup audit,  

b) Auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi 

penyimpangan dari prinsip dan standar akuntansi di 

Indonesia, yang berdampak material, dan berkesimpulan 

untuk tidak menyatakan pendapat tidak wajar. 

4) Opini Tidak Wajar (Adverse Opinion) adalah pendapat yang 

diberikan ketika laporan keuangan yang sudah diaudit tidak 

menyajikan secara wajar dan material, posisi keuangan, hasil usaha 
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dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi 

berterima umum. 

5) Opini Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer of opinion) adalah 

suatu pendapat yang diberikan pada saat ruang lingkup 

pemeriksaan yang dibatasi, sehingga auditor tidak melaksanakan 

suatu pemeriksaan sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan 

oleh IAI. Pembuatan laporannya auditor tersebut harus memberi 

penjelasan mengenai pembatasan ruang lingkup oleh klien yang 

mengakibatkan auditor tersebut tidak memberi pendapat. 

3. Opini Audit Going Concern 

Opini going concern merupakan opini audit yang dikeluarkan oleh 

auditor untuk perusahaan mengenai keberlangsungan hidupnya. Karena 

merupakan salah satu tanggung jawab auditor untuk menilai 

keberlangsungan hidup suatu entitas. PSA 29 paragraf 11  menyatakan 

bahwa apabila seorang auditor memiliki kesangsian atas kelangsungan 

hidup entitas maka auditor dapat mempertimbangkan untuk mengeluarkan 

opini audit going concern. IAPI (2013) memuat pertimbangan-

pertimbangan bagi auditor dalam menerbitkan opini audit going concern 

terhadap kelangsungan usaha suatu entitas. Berikut merupakan panduan 

bagi auditor dalam mengeluarkan opini going concern : 

1. Jika auditor yakin akan kesangsian atas suatu entitas dalam 

mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu yang 

pantas, maka auditor harus memperoleh informasi apakah ada 
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rencana manajemen yang akan dilakukan oleh perusahaan untuk 

mengurangi dampak dari suatu peristiwa. 

2. Jika manajemen tidak memiliki rencana manajemen, maka auditor 

dapat tidak memberikan pendapat pada perusahaan. 

3. Jika manajemen memiliki rencana untuk mengurangi dampak dari 

kondisi atau peristiwa, maka auditor harus memberikan kesimpulan 

dari pendapatnya mengenai rencana manajemen tersebut apakah 

efektif untuk dilaksanakan. 

a) Jika auditor berkesimpulan bahwa rencana tersebut tidak 

efektif, maka auditor menyatakan tidak memberikan pendapat 

(Disclaimer Opinion).  

b) Jika auditor berkesimpulan rencana tersebut efektif dan klien 

mengungkapkan dalam catatan laporan keuangan, auditor 

menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian (Unqualified 

Opinion with Emphasis of Matter Paragraph).  

c) Jika auditor berkesimpulan rencana tersebut efektif akan tetapi 

klien tidak mengungkapkan dalam catatan laporan keuangan, 

auditor memberikan pendapat tidak wajar (Qualified/Adverse 

Opinion).  
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4. Kondisi Keuangan 

Kondisi keuangan perusahaan merupakan gambaran utuh atas 

laporan keuangan perusahaan selama periode atau kurun waktu 

tertentu (Solikhah, 2012). Untuk dapat melihat kondisi keuangan 

perusahaan media yang digunakan adalah laporan keuangan yang 

terdiri atas, neraca, laporan laba rugi, ikhtisar laba yang ditahan, dan 

laporan posisi keuangan. Kondisi keuangan perusahaan dapat 

menggambarkan kesehatan perusahaan yang sesungguhnya 

(Dewayanto, 2011). Semakin memburuk atau terganggunya kondisi 

keuangan suatu perusahaan maka akan semakin besar kemungkinan 

penerimaan opini audit going concern. Sebaliknya, jika kondisi 

keuangan perusahaan baik maka auditor tidak akan memberikan opini 

audit going concern.  

 Pada tahun 1968 Altman memperkenalkan sebuah model prediksi 

kebangkrutan yang disebut Analisis Z-Score. Analisis Z-Score 

merupakan sebuah analisis yang menghubungkan berbagai analisis 

rasio dalam laporan keuangan sebagai variabelnya dan digabungkan 

dalam persamaan untuk memperoleh nilai Z (Syarifah, 2017), dimana 

nilai Z merupakan nilai untuk memprediksi kondisi suatu perusahaan, 

baik dalam keadaan sehat ataupun bangkrut. Altman dan McGough 

(1974) dalam Fanny dan Saputra (2005) menemukan bahwa tingkat 

prediksi kebangkrutan 82% dan menyarankan penggunaan model 
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prediksi kebangkrutan sebagai alat bantu auditor untuk memutuskan 

kemampuan perusahaan dalam mempertahankan usahanya.  

 Altman (1968) menemukan bahwa perusahaan dengan 

profitabilitas serta solvabilitas yang rendah sangat berpotensi 

mengalami kebangkrutan . Altman mencoba mengembangkan suatu 

model prediksi dengan menggunakan  suatu  model prediksi dengan 

menggunakan 22 rasio keuangan yang diklasifikasikan ke dalam lima 

kategori, yaitu likuiditas, profitabilitas, leverage, rasio uji pasar dan 

aktivitas. 

Sampai saat ini, Z- Score model masih banyak digunakan oleh para 

praktisi peneliti, serta akademis dibidang akuntansi dibandingkan 

model prediksi kebangkrutan yang lainnya (Altman, 1993) dalam 

Dewayanto (2011). Z-Score yang dikembangkan Altman tersebut 

selain dapat digunakan untuk memprediksi kebangkrutan namun dapat 

juga digunakan sebagai ukuran kinerja dari keseluruhan kinerja 

keuangan perusahaan. Hal yang menarik lagi adalah keandalanya 

sebagai alat analisis tanpa memperhatikan bagaimana ukuran 

perusahaan tersebut (Dewayanto, 2011). Walaupun jika perusahaan 

sangat makmur, bila Z-Score menurun dengan sangattajam, 

menunjukkan indikasi bahwa perusahaan harus waspada terhadap 

kebangkrutan. Apabila perusahaan baru saja survive, Z-Score bisa 

digunakan untuk membantu mengevaluasi dampak yang telah 

diperhitungkan dari perubahan upaya-upaya manajemen perusahaan.   
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5. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan penentu sebuah perusahaan 

dapat terus melanjutkan usahanya atau tidak dapat melanjutkan 

usahanya ditahun-tahun yang akan datang. Mutchler (1985) dalam 

Aprinia (2016) menyatakan bahwa auditor lebih sering 

mengeluarkan modifikasi opini going concern pada perusahaan 

yang lebih kecil. Hal ini dimungkinkan karena auditor 

mempercayai bahwa perusahaan yang lebih besar dapat 

menyelesaikan kesulitan yang dihadapinya dari pada perusahaan 

yang lebih kecil. Hal ini juga dibahas dalam penelitian Setiawan 

(2015) menyatakan bahwa auditor jarang memberikan opini going 

concern kepada perusahaan besar yang dianggap mempunyai 

manajemen yang lebih baik dan dianggap lebih mampu dalam 

menghadapi kondisi keuangan yang tidak stabil. 

Dalam penelitian ini ukuran perusahaan dilihat berdasarkan 

total aset yang digunakan. Ukuran perusahaan diukur melalui 

logaritma dari total aset perusahaan. Aset menunjukkan bahwa 

aktiva yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan. 

Peningkatan aset yang diikuti peningkatan hasil operasi akan 

semakin menambah kepercayaan pihak luar perusahaan 

(Dewayanto, 2011). 
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6. Pertumbuhan Perusahaan 

Pertumbuhan perusahaan merupakan suatu harapan yang 

tentunya diinginkan oleh internal perusahaan maupun eksternal 

perusahaan, dimana internal perusahaan merupakan manajemen 

perusahaan sedangkan eksternal yaitu kreditur dan investor. 

Petumbuhan diharapkan dapat memberikan aspek positif terhadap 

perusahaan seperti adanya peningkatan investasi ke perusahaan hal 

ini dikarenakan pertumbuhan perusahaan juga mengindikaskikan 

keberlangsungan hidup perusahaan.  

   Pada penelitian Dewayanto (2011), perusahaan dengan 

pertumbuhan yang baik berarti mampu meningkatkan volume 

penjualannya dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya. 

Jika volume penjualan naik maka hal tersebut menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi 

ekonominya karena hal tersebut dapat memberikan peluang kepada 

perusahaan dalam meningkatkan laba. Salah satu cara untuk 

mengetahui pertumbuhan perusahaan yaitu dengan melihat laba 

bersih yang dihasilkan perusahaan. Laba bersih adalah prestasi 

manajemen yang telah menggunakan berbagai aset untuk 

mendapatkan laba bersih. Kadang perusahaan bisa menjual produk 

banyak namun belum tentu bisa menghasilkan keuntungan. Karena 

itu perusahaan yang menghasilkan keuntungan akan menjadi 

perusahaan yang mengalami pertumbuhan positif. Sedangkan, 
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perusahaan dengan pertumbuhan yang negatif cenderung lebih 

besar menuju ke arah kebangkrutan. 

7. Leverage 

Leverage biasanya diproksikan dengan debt ratio yang 

membandingkan antara total kewajiban dengan total aset (Syarifah, 

2017). Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat presentase 

hutang perusahaan terhadap total aset, dengan kata lain rasio ini 

ingin mengukur sejauh mana perusahaan mampu membayar 

kewajibannya dengan aset yang dimiliki. 

Jika angka presentase rasio leverage semakin tinggi maka 

akan menimbulkan keraguan untuk tetap mempertahankan 

kelangsungan hidup usahanya di masa yang mendatang karena 

sebagian besar penerimaan dana digunakan untuk membiayai 

hutang dan dana untuk operasional akan semakin sedikit begitu 

pula sebaliknya apabila rasio leverage perusahaan rendah maka 

akan semakin baik bagi perusahaan dikarenakan total asetnya lebih 

besar dibandingkan total kewajibannya artinya perusahaan mampu 

membiayai kewajibannya dengan aset yang dimiliki.  

B. Penelitian Terdahulu dan Hipotesis 

a. Penelitian Terdahulu 

1. Kondisi Keuangan 

Terdapat berbagai perbedaan dari hasil penelitian - 

penelitian sebelumnya tentang pengaruh kondisi keuangan terhadap 
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opini audit going concern. Syarifah (2017) menyatakan bahwa 

kondisi keuangan berpegaruh negatif terhadap penerimaan opini 

audit going concern, arah negatif ini menunjukan bahwa semakin 

tinggi nilai Z-Score maka akan semakin kecil kemungkinan auditee 

menerima opini audit going concern. Penelitian yang dilakukan 

Syarifah selaras hasilnya dengan penelitian yang dilakukan oleh  

Dewayanto (2011) dan Rahmawati dkk (2017), yang menyatakan 

bahwa kondisi keuangan berpengaruh negatif terhadap opini going 

concern. Namun penelitian sebelumnya juga menolak hasil 

penelitian tersebut, salah satunya adalah penelitian Solikhah (2012) 

yang menyatakan bahwa kondisi keuangan tidak berpengaruh 

terhadap opini going concern. Penelitian ini didukung oleh penelitian 

Rahayuningsih (2014) yang juga menyatakan bahwa kondisi 

keuangan tidak berpengaruh terhadap opini going concern.    

2. Ukuran Perusahaan 

Perbedaan hasil penelitian juga terdapat dalam variabel 

ukuran perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan Syarifah 

(2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap opini going concern. Berbeda halnya dengan penelitian 

yang dilakukan Aprinia (2016) yang menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh negatif terhadap opini going concern. 

Adapun penelitian yang dilakukan Dewayanto (2011) dan Junaidi 

(2010) yang hasil penelitiannya selaras dengan penelitian Syarifah 



23 
 

(2017) yang menyatakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

negatif terhadap penerimaan going concern. Sedangkan penelitian 

yang dilakukan Santosa (2007) hasilnya adalah berpengaruh negatif 

yang mana hasilnya selaras dengan penelitian yang dilakukan 

Aprinia (2016).  

3. Pertumbuhan Perusahaan 

Pertumbuhan perusahaan juga memiliki hasil yang tidak 

konsisten dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian Syarifah 

(2017) menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap penerimaan opini going concern. Sama halnya 

dengan penelitian Aprinia (2016) dan Karyanti dan Pratolo (2009) 

yang juga menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap opini going concern. Sedangkan dalam 

penelitian yang dilakukan Kartika (2012) menyatakan bahwa 

pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap 

opini going concern. Hal ini didukung oleh penelitian Nursasi dan 

Maria (2015) yang menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan 

berpengaruh terhadap opini going concern. 

4. Leverage 

Hasil penelitian yang tidak konsisten juga terdapat di variabel 

leverage. Dalam penelitian Nursasi (2015) menyatakan bahwa 

leverage tidak berpengaruh terhadap opini going concern. 

Sedangkan dalam penelitian Setiawan (2015) leverage berpengaruh 
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negatif terhadap penerimaan opini going concern. Penelitian yang 

dilakukan Nursasi (2015) selaras dengan penelitian yang dilakukan 

Syarifah (2017) dan Rahayu dan Pratiwi (2011) bahwa leverage 

tidak berpengaruh terhadap going concern. Sedangkan penelitian 

setiawa didukung oleh penelitian Ardika (2012) bahwa leverage 

berpengaruh terhadap going concern. 

b. Penurunan Hipotesis 

1. Pengaruh Kondisi Keuangan terhadap pemberian opini audit 

going concern 

Kondisi keuangan merupakan gambaran utuh atas keadaan 

sebenarnya dalam laporan keuangan. Penelitian sebelumnya yakni 

penelitian Werastuti (2013) menjelaskan bahwa kondisi keuangan 

yang diproksikan dengan model prediksi kebangrutan yang 

dikembangkan oleh Altman dapat mempengaruhi ketepatan 

pemberian opini audit. Model yang ditemukan oleh Altman untuk 

mendeteksi kebangkrutan dikenal dengan Z-Score merupakan skor 

yang dihitung dengan rasio-rasio keuangan yang kemudian 

hasilnya akan menunjukkan kondisi suatu perusahaan, apakah 

perusahaan tersebut masih dapat berlanjut atau mendekati 

kebangkrutan.  

Penelitian Altman dan McGouch (1974) dalam Fanny dan 

Saputra (2005) menemukan bahwa perusahaan dengan 

menggunakan suatu model prediksi berhasil mencapai tingkat 
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keakuratan 82% dan menyarankan model kebangkrutan untuk 

menilai kelangsungan hidup usaha perusahaan. Dalam hasil 

penelitiannya menyatakan perusahaan yang sakit banyak 

ditemukan indikator masalah going concern. Apabila kondisi 

keuangan perusahaan baik, maka akan kecil kemungkinan untuk 

mendapatkan opini going concern, lain hal nya dengan perusahaan 

yang memiliki kondisi keuangan buruk atau terkena financial 

distress maka kemungkinan besar akan mendapatkan opini going 

concern. 

Penelitian sebelumnya yaitu penelitian Rahmawati dkk 

(2017) dan Syarifah (2017) menyatakan bahwa kondisi keuangan 

menggunakan model prediksi kebangkrutan memiliki pengaruh 

negatif signifikan terhadap terhadap kegagalan perusahaan hasil ini 

juga didukung oleh penelitian Dewayanto (2011). Perusahaan 

dengan Z-Score yang rendah berpotensi menerima opini going 

concern oleh auditor sedangkan perusahaan dengan Z-Score yang 

tinggi tidak berpotensi menerima opini audit going concern. Oleh 

karena itu dapat dirumuskan hipotesis : 

H1 : Kondisi keuangan berpengaruh negatif terhadap 

penerimaan opini going concern 
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2. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap penerimaan opini audit 

going concern 

Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset yang akan 

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan 

kelangsungan hidupnya. Perusahaan dengan total aset yang besar 

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap 

kedewasaan karena dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah 

positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam waktu 

yang panjang. Perusahaan besar juga dianggap memiliki 

kemampuan yang lebih baik dalam mengelola perusahaan dan 

menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Mutcler (1985) 

dalam Aprinia (2016) menyatakan bahwa auditor lebih sering 

mengeluarkan opini going concern kepada perusahaan yang kecil 

dibandingkan dengan perusahaan yang besar, karena auditor 

mempercayai bahwa perusahaan besar mampu menyelesaikan 

masalah-masalah keuanganya dibandingkan  perusahaan kecil yang 

lebih kecil.   

Penelitian Aprinia (2016) menemukan bahwa adanya 

hubungan negatif antara ukuran perusahaan dengan penerimaan 

opini audit going concern. Demikian pula pada penelitian 

Santosa.A.F (2007) yang menemukan adanya hubungan negatif 

antara ukuran perusahaan dengan penerimaan opini going concern. 

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa semakin besar ukuran 
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perusahaan maka akan semakin kecil kemungkinan menerima opini 

audit going concern, begitupun sebaliknya semakin kecil ukuran 

perusahaan maka akan semakin besar kemungkinan penerimaan 

opini going concern. Berdasarkan uraian tersebut hipotesis dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

H2 : Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap 

pemberian opini audit going concern  

3. Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan terhadap pemberian opini audit 

going concern 

Penelitian Sebelumnya Altman McGhough (1968) dalam Syarifah 

(2017) menjelaskan bahwa perusahaan yang mengalami 

pertumbuhan dengan baik dan berjalan dengan semestinya artinya 

perusahaan tersebut dapat mempertahankan posisi ekonominya dan 

kelangsungan hidupnya, sedangkan perusahaan dengan dengan 

negative growth mengindikasikan kecenderungan yang lebih besar 

ke arah kebangkrutan. Hal ini menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam memberikan peluang kepada perusahaan dalam 

meningkatkan laba dan mempertahankan kelangsungan hidup 

usahanya.  

Dalam penelitian Kartika (2012) menunjukkan bahwa 

pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif terhadap opini going 

concern. Hasil penelitian kartika (2012) didukung oleh  hasil 

penelitian Nursasi dan Maria (2015) juga menemukan hasil yang 
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sama. Hal ini dikarenakan Penjualan yang terus meningkat dari 

tahun ke tahun akan memberikan peluang auditee untuk 

memperoleh peningkatan laba. Semakin tinggi rasio pertumbuhan 

penjualan auditee, maka akan semakin kecil kemungkinan auditor 

untuk menerbitkan opini audit going concern. Berdasarkan uraian 

diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H3 : Pertumbuhan Perusahaan  berpengaruh negatif terhadap 

pemberian opini audit going concern 

4. Pengaruh Leverage terhadap penerimaan opini audit going concern 

Rasio leverage digunakan mengukur tingkat penggunaan 

utang sebagai sumber pembiayaan perusahaan. Jumlah hutang yang 

melebihi total aset menyebabkan perusahaan mengalami defisiensi 

modal atau saldo ekuitas bernilai negatif (Syarifah, 2017). Semakin 

tinggi rasio leverage suatu perusahaan maka akan semakin 

menimbulkan keraguan auditor terhadap keberlangsungan hidup 

perusahaan, dikarenakan sebagian dana yang diperoleh perusahaan 

akan digunakan untuk membayar hutang. Hal ini menyebabkan 

perusahaan lebih berpeluang mendapatkan opini audit going 

concern.  

Dalam penelitian  Ardika (2012) menemukan bahwa 

adanya pengaruh positif leverage terhadap penerimaan opini going 

concern. Hasil ini juga sama dengan penelitian Widyantari (2011) 

yang menemukan bahwa leverage berhubungan positif dengan 
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pemberian opini audit going concern. Oleh karena itu hipotesis dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

H4 : Leverage berpengaruh positif terhadap pemberian opini 

audit going concern. 

 

c. Model Penelitian 

Gambar 2.1 

Model Penelitian 
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