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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori  

1. Teori Agensi 

Teori agensi adalah teori yang menjelaskan hubungan antara 

pengelola dan pemilik suatu perusahaan atau yang dapat disebut 

sebagai agent dan principal (Jensen dan Meckling, 1976). Menurut 

teori agensi, agent memiliki potensi melakukan kecurangan (moral 

hazard) karena adanya kepentingan pribadi (self interest) yang 

mungkin berbeda dengan tujuan principal. Kepentingan pribadi 

tersebut menyebabkan agent tidak selalu bertindak sesuai dengan 

keinginan principal (Fitriany, Utama, Martani dan Rosietta, 2015). 

Selain karena adanya kepentingan pribadi, posisinya sebagai pengelola 

juga membuat agent dianggap memiliki lebih banyak informasi 

tentang perusahaan dibanding principal yang terkadang tidak 

sepenuhnya terlibat dalam pengelolaan perusahaan. Oleh karena itu, 

agent berkewajiban memberikan informasi mengenai kondisi 

perusahaan yang sebenarnya kepada principal melalui pengungkapan 

informasi seperti laporan keuangan (Dewayanto, 2011).  

Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk 

pertanggungjawaban agent kepada principal dalam tugasnya sebagai 

pengelola perusahaan. Teori agensi mengasumsikan bahwa baik agent 
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maupun principal, masing-masing memiliki kepentingan pribadi dan 

akan bertindak sesuai kepentingan tersebut, sehingga timbul 

kemungkinan bahwa agent tidak memberikan informasi yang sebenar-

benarnya tentang perusahaan kepada principal (Dewayanto, 2011). 

Padahal, laporan keuangan seharusnya merupakan cerminan dari 

kinerja agent (Lie, Wardani dan Pikir, 2016). Keadaan bahwa agent 

tidak memberikan informasi yang sebenarnya kepada principal 

menyebabkan terjadinya ketimpangan informasi yang dimiliki antara 

agent dan principal. Kondisi ini dikenal dengan istilah asimetri 

informasi. Untuk mengatasi adanya asimetri informasi ini maka 

diperlukan adanya suatu pihak independen yang dapat menjembatani 

kepentingan kedua pihak tersebut serta menjadi pihak yang dapat 

menjamin kebenaran laporan keuangan yang disampaikan oleh agent 

kepada principal, yaitu auditor independen/eksternal (Wahyuni dan 

Fitriany, 2012).  

Auditor di sini berperan dalam menilai kewajaran laporan 

keuangan secara keseluruhan. Opini yang diberikan oleh auditor 

independen berperan penting dalam kelangsungan hidup perusahaan. 

Berbagai keputusan seperti investasi, permodalan, keputusan membeli, 

keputusan menjual dan keputusan-keputusan lainnya dapat dipengaruhi 

oleh laporan keuangan auditan atau opini auditor. Apabila auditor 

meragukan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan 

kelangsungan hidupnya, maka auditor wajib mengungkapkan keraguan 
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tersebut dengan memberikan opini audit going concern (Solikhah, 

2016). Oleh karena itu, sebagai pihak yang dipercaya dalam menilai 

laporan keuangan, auditor harus selalu menjaga kualitas auditnya 

dengan selalu berhati- hati ketika memberikan opini audit.  

2. Opini Audit Going Concern 

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik dalam SA Seksi 110, 

dijelaskan bahwa tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor 

independen pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang 

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

usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi 

yang berlaku umum di Indonesia (Ikatan Akuntan Indonesia, 2004). 

Melalui laporan audit, auditor dapat menyatakan pendapatnya atau 

apabila keadaan mengharuskan, menyatakan untuk tidak memberikan 

pendapat. Pendapat dalam laporan auditor (opini audit), dapat berbeda-

beda sesuai dengan fakta yang ditemukan selama proses audit 

dilakukan. 

Auditor memberikan opini audit melalui beberapa tahap-tahap 

audit sehingga dapat menarik kesimpulan dari semua tahap tersebut 

dan menyatakan opini sebagai hasil akhir dari tugasnya. Jenis opini 

audit berbeda-beda dan terbagi dalam lima jenis menurut Mulyadi 

(2002), yaitu wajar tanpa pengecualian (unqualifed opinion), wajar 

tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas (unqualifed opinion with 

explanatory languege), wajar dengan pengecualian (qualifed opinion), 
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tidak wajar (adverse opinion), dan tidak memberikan pendapat 

(disclaimer of opinion).  

Selain kelima opini tersebut, dalam lingkup audit dikenal pula 

istilah opini audit modifikasi, yaitu opini audit going concern dan 

opini audit non going concern. Rahayu (2007) menginterpretasikan 

istilah going concern pada dua hal, yaitu interpretasi sebagai konsep 

dan interpretasi sebagai opini audit. Going concern berdasarkan 

interpretasi menurut konsep merupakan kemampuan perusahaan dalam 

mempertahankan kelangsungan usahanya, sedangkan interpretasi 

going concern menurut opini audit berarti bahwa terdapat keraguan 

auditor mengenai mampu atau tidaknya perusahaan meneruskan 

usahanya di masa depan. Going concern (kelangsungan hidup usaha) 

selalu dihubungkan dengan kemampuan manajemen dalam mengelola 

perusahaan agar bertahan hidup (Putra dan Suryandari, 2010). Going 

concern menunjukkan bahwa sebuah perusahaan akan terus 

menjalankan operasinya dalam rangka meraih laba, merealisasikan 

proyek, melaksanakan tanggung jawab, serta berbagai aktivitas yang 

tidak berhenti dalam jangka waktu yang lama (Suwardjono, 2008). 

Opini audit going concern mengindikasikan bahwa dalam 

penilaian auditor terdapat risiko perusahaan tidak dapat bertahan dalam 

bisnis. Auditor menentukan penerimaan opini audit going concern 

untuk auditee apabila kondisi perusahaan mengindikasikan 

ketidakpastian dan ketidakpercayaan auditor terhadap kelangsungan 
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hidup perusahaan (Triani, Satyawan dan Yanthi, 2017). Perusahaan 

sebisa mungkin menghindari mendapat predikat going concern karena 

dampaknya yang cukup besar seperti penurunan harga saham, 

keraguan dan ketidakpercayaan stake holder terhadap manajemen, 

hingga kesulitan untuk memperoleh modal pinjaman yang akan 

semakin menyulitkan manajemen untuk memperbaiki keadaan 

(Krissindiastuti dan Rasmini, 2016). Di sisi lain, auditor yang 

memberikan predikat going concern namun pada akhirnya opini 

tersebut tidak terbukti (perusahaan mampu mempertahankan 

kelangsungan usahanya), juga memiliki kemungkinan yang besar akan 

menghadapi risiko kehilangan klien (Carcello, Vanstraelen dan 

Willenborg, 2009). 

Kondisi atau peristiwa yang membuat auditor mengeluarkan opini 

audit going concern menurut SA Seksi 341 Paragraf 6 adalah sebagai 

berikut: 

1. Tren negatif, contoh: kerugian operasi yang berulang kali terjadi, 

kekurangan modal kerja, arus kas negatif, kegagalan usaha dan 

rasio keuangan yang penting dalam kondisi buruk. 

2. Petunjuk lain tentang kemungkinan kesulitan keuangan, contoh: 

kesulitan pembayaran dividen, penolakan oleh pemasok mengenai 

pengajuan kredit biasa, restrukturisasi utang, kebutuhan mencari 

sumber atau pendanaan baru. 
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3. Masalah internal, contoh: pegawai mogok kerja dan kesulitan 

dalam pencarian tenaga kerja. 

4. Masalah eksternal yang terjadi, contoh: pengaduan gugatan 

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

yang membuat perusahaan sulit melakukan kegiatan operasional; 

kehilangan franchise, lisensi atau paten, kehilangan pelanggan atau 

pemasok utama, kerugian besar akibat bencana besar seperti gempa 

bumi, banjir, kekeringan, yang tidak diasuransikan atau 

diasuransikan namun dengan penanggungan yang tidak memadai. 

3. Audit Tenure 

Audit tenure adalah lama hubungan kerja sama antara suatu KAP 

(Kantor Akuntan Publik) dengan klien yang sama (Syahputra dan 

Yahya, 2017). Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 

2008 tentang Jasa Akuntan Publik pasal 3 ayat (1), disebutkan bahwa 

pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas 

dilakukan oleh KAP paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut 

dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun 

buku berturut-turut. Selanjutnya baik KAP maupun Akuntan Publik 

dapat menerima kembali jasa audit umum setelah satu tahun tidak 

mengaudit klien tersebut. 

Peraturan tentang pembatasan pemberian jasa Akuntan Publik juga 

tercantum dalam UU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang 

Akuntan Publik. Pada pasal 4 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa 
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pemberian jasa audit oleh Akuntan Publik dan/atau KAP atas 

informasi keuangan historis suatu klien untuk tahun buku yang 

berturut-turut dapat dibatasi dalam jangka waktu tertentu, dan rincian 

mengenai pembatasan tersebut dapat diacu berdasarkan ketentuan yang 

diatur dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan yang dimaksud 

kemudian diterbitkan oleh Pemerintah pada tahun 2015 melalui 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 tentang Praktik Akuntan Publik.  

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang 

Praktik Akuntan Publik pasal 11 ayat (1) dan (3), seorang Akuntan 

Publik dan Akuntan Publik yang merupakan Pihak Terasosiasi 

diberikan waktu maksimal lima tahun buku berturut-turut untuk 

memberikan jasa audit terhadap suatu entitas. Peraturan tersebut 

semakin diperjelas dalam ayat (4) yang menyatakan bahwa jeda waktu 

untuk dapat kembali memberikan jasa audit pada entitas yang sama 

adalah setelah dua tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa 

tersebut. Berdasarkan peraturan tersebut, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa batas waktu maksimal perikatan antara sebuah KAP 

dengan auditee maksimal adalah selama 5 tahun buku berturut-turut 

dengan jeda selama 2 tahun buku berturut-turut sebelum KAP dapat 

kembali memberikan jasa audit pada perusahaan yang sama.  

Auditor memainkan peran penting dalam memastikan 

pemeliharaan dan penerbitan laporan keuangan yang berkualitas tinggi 

(Johl, Jubb dan Houghton, 2007). Peraturan perikatan antara auditor 
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(KAP) dengan auditee yang sama tentu dibuat pemerintah dan 

regulator lainnya dengan tujuan yang baik. Profesi sebagai auditor 

adalah profesi yang dituntut untuk selalu memiliki sikap independen. 

Independensi dan objektivitas adalah aset paling mendasar dan vital 

yang dimiliki oleh profesi auditor (Rodgers, Guiral dan Gonzalo, 

2009). Perikatan yang terlalu lama antara auditor dan auditee 

dikhawatirkan dapat menurunkan sikap independen auditor yang juga 

akan berdampak terhadap hasil audit yang dilakukan oleh auditor. Oleh 

karena itu dilakukanlah pembatasan waktu perikatan antara KAP 

dengan auditee.  

Pembatasan tersebut juga dipertegas dengan adanya sanksi- sanksi 

yang akan dikenakan apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan 

yang telah ditetapkan. Sanksi untuk pelanggaran terhadap Peraturan 

Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 Pasal 11 tercantum dalam peraturan 

yang sama yaitu pada pasal 18 ayat (3) dalam bentuk sanksi 

administratif berupa peringatan tertulis atau pembekuan izin.   

4. Audit Delay 

Audit delay adalah lamanya waktu yang digunakan auditor untuk 

menyelesaikan audit. Menurut Ibrahim dan Raharja (2014), audit delay 

dihitung dari tanggal laporan keuangan hingga tanggal laporan auditor 

independen dikeluarkan yang mengindikasikan lamanya waktu seorang 

auditor dalam menyelesaikan suatu audit. Panjang atau pendeknya 

waktu audit delay dipengaruhi oleh kerumitan proses audit (Pawitri 
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dan Yadnyana, 2015). Penghitungannya adalah sejak tanggal tahun 

tutup buku, yaitu per 31 Desember sampai tanggal yang tercatat di 

laporan auditor independen. 

Peraturan mengenai audit delay di Indonesia diatur melalui 

beberapa lembaga terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan 

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK), dan 

beberapa lembaga lainnya. Saat ini, regulasi terbaru mengenai audit 

delay di Indonesia adalah Peraturan OJK Nomor 29 Tahun 2016 

tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Peraturan 

tersebut secara resmi menggantikan Keputusan Ketua BAPEPAM-LK 

Nomor 431 Tahun 2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan 

Emiten atau Perusahaan Publik beserta Peraturan Nomor X.K.6 yang 

merupakan lampirannya. 

Menurut Peraturan OJK Nomor 29 Tahun 2016 pasal 7 ayat (1), 

batas waktu maksimal bagi Emiten atau Perusahaan Publik untuk 

menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan 

paling lambat adalah pada akhir bulan keempat setelah tahun buku 

berakhir. Artinya, auditor memiliki waktu sebanyak 120 hari untuk 

menyelesaikan tugas auditnya dan menurut bunyi peraturan yang sama 

pasal 7 ayat (2), apabila audit telah selesai dilaksanakan sebelum 

waktu yang ditentukan seperti pada ayat (1), maka Laporan Tahunan 

wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal yang 

sama dengan tersedianya Laporan Tahunan bagi pemegang saham.  
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Dilakukannya penertiban batas waktu penyampaian Laporan 

Tahunan perusahaan oleh OJK adalah demi memenuhi kebutuhan 

informasi berbagai pihak (stakeholder) terkait perusahaan itu sendiri.  

Informasi yang berguna adalah informasi yang disampaikan tepat 

waktu (saat informasi tersebut dibutuhkan). Audit delay dapat 

memengaruhi ketepatwaktuan perilisan informasi akuntansi (Ashton, 

Willingham dan Elliot, 1987). Nilai dari ketepatwaktuan sebuah 

informasi terletak pada relevansi informasi tersebut dengan kebutuhan 

pengguna. Semakin tepat waktu, maka suatu informasi akan semakin 

relevan dan berguna untuk pengambilan keputusan yang andal 

(Ratmono dan Septiana, 2015).  

Laporan audit yang disampaikan oleh auditor harusnya juga 

disampaikan tepat waktu (sesuai standar peraturan) karena informasi 

dalam laporan audit juga merupakan salah satu sumber informasi 

penting yang akan memengaruhi banyak keputusan. Opini auditor 

yang terdapat dalam laporan audit terkait going concern perusahaan 

juga merupakan informasi penting yang ingin diketahui para 

stakeholder. Semakin lama auditor menyelesaikan tugas auditnya, 

dapat menimbulkan keresahan bagi banyak pihak karena waktu audit 

delay yang lama, juga bisa menjadi salah satu pertanda bahwa 

perusahaan akan menerima opini audit going concern.  

Menurut Lennox (2002), terdapat 3 (tiga) kemungkinan yang bisa 

menjadi penyebab mengapa auditor membutuhkan waktu yang lama 
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untuk menyelesaikan auditnya. Pertama karena pengujian yang 

dilakukan auditor banyak, kedua karena auditee melakukan negosiasi 

dengan auditor, atau ketiga karena auditor sengaja memberi waktu 

kepada manajemen perusahaan untuk segera memecahkan masalah 

yang dihadapi. Menerima predikat going concern dari auditor 

merupakan berita buruk bagi perusahaan, oleh karena itu opini audit 

going concern bukanlah merupakan opini yang diharapkan untuk 

diterima oleh perusahaan.  

5. Prior Opinion 

Opini yang didapatkan oleh auditee pada audit tahun berjalan 

biasanya masih dipengaruhi oleh opini yang diterima pada audit tahun 

sebelumnya (prior opinion). Prior opinion adalah opini audit yang 

diterima perusahaan pada tahun lalu atau satu tahun sebelum tahun 

penelitian dilakukan (Syahputra dan Yahya, 2017). Mendapatkan opini 

audit going concern pada tahun sebelumnya, berarti juga 

meningkatkan risiko perusahaan akan kembali menerima opini yang 

sama pada audit tahun berjalan. Prior opinion berupa opini audit going 

concern akan menjadi salah satu faktor pertimbangan bagi auditor 

untuk menerbitkan opini yang sama pada audit tahun berikutnya.  

Pemberian opini audit going concern oleh auditor kepada auditee 

biasanya ditujukan agar auditee dapat segera memperbaiki keadaan 

perusahaan. Auditor memutuskan untuk memberikan opini tersebut 

adalah agar auditee mendapatkan peringatan lebih awal bahwa ada hal 
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yang harus segera diperbaiki untuk tetap menjaga keberlangsungan 

hidup usahanya. Meski begitu, fakta yang sering terjadi akibat 

pemberian opini audit going concern adalah auditee yang menerima 

beberapa dampak buruk dan membuat auditee semakin sulit untuk 

memperbaiki kondisi perusahaannya. Dampak tersebut misalnya 

terjadinya penurunan tingkat kepercayaan investor kepada manajemen 

perusahaan, perusahaan kesulitan untuk mendapat pinjaman karena 

kreditor yang tidak mau mengambil risiko, hingga menimbulkan 

ketidakmampuan perusahaan untuk membayar utang dan kewajiban-

kewajibannya yang malah akan membuat keadaan perusahaan menjadi 

semakin terpuruk.  

6. Pertumbuhan Perusahaan 

Perusahaan yang bertumbuh adalah perusahaan yang mampu 

menghasilkan pertambahan laba dalam jumlah berarti melalui aktivitas 

operasi setiap tahunnya. Salah satu bentuk pertumbuhan perusahaan 

dapat dilihat dari rasio pertumbuhan labanya yang terus meningkat 

atau bergerak kearah yang positif. Peningkatan laba dapat disebabkan 

oleh beberapa hal, salah satunya adalah melalui peningkatan penjualan. 

Penjualan yang meningkat akan membuat rasio pertumbuhan penjualan 

juga semakin meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan 

akan mampu mempertahankan kelangsungan hidup usahanya karena 

kemampuan yang dimiliki perusahaan dalam mempertahankan posisi 

ekonominya baik.  
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Prediksi bahwa perusahaan akan mampu mempertahankan 

kelangsungan hidup usahanya tentu akan menjauhkan kemungkinan 

perusahaan untuk mendapatkan opini audit going concern. Semakin 

tinggi rasio pertumbuhan penjualan, maka akan semakin kecil pula 

kemungkinan auditor untuk memberikan opini audit going concern 

kepada auditee (Krissindiastuti dan Rasmini, 2016). Sebaliknya, 

perusahaan akan lebih berpotensi menerima opini audit going concern 

apabila penjualannya terus menurun karena tidak adanya sumber dana 

bagi perusahaan untuk terus beroperasi. Pertumbuhan laba yang negatif 

membuat perusahaan lebih berpotensi untuk mengalami kebangkrutan. 

Maka dari itu, perusahaan harus mampu meningkatkan atau setidaknya 

mempertahan tingkat penjualannya karena jika pertumbuhan 

perusahaan positif, auditor cenderung tidak memberikan opini audit 

going concern kepada auditee.  

7. Profitabilitas 

Kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan 

hidupnya dapat dilihat melalui rasio-rasio keuangannya, salah satunya 

adalah rasio profitabilitas. Profitabilitas adalah rasio yang cukup valid 

dalam mengukur pelaksanaan operasional perusahaan karena 

profitabilitas mampu membandingkan berbagai alternatif investasi 

dengan tingkat risikonya masing- masing (Noverio, 2011).  

Rasio profitabilitas dapat diukur dengan 2 (dua) cara, yaitu melalui 

pendekatan penjualan dan pendekatan investasi. Perusahaan yang 
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memiliki profitabilitas tinggi berarti memiliki kemungkinan masa 

depan yang lebih menjanjikan karena mampu untuk terus 

menghasilkan keuntungan dari operasionalnya. Auditor cenderung 

memberikan kualifikasi going concern pada auditee apabila auditee 

sedang mengalami masalah keuangan (Murtin dan Anam, 2008). Tidak 

mungkin auditor akan mengeluarkan opini audit going concern ke 

perusahaan apabila tidak menderita tingkat kesulitan keuangan yang 

signifikan (Nogler, 2004). Namun sebaliknya, semakin tinggi 

profitabilitas suatu perusahaan, maka semakin kecil kemungkinannya 

untuk mendapatkan opini audit going concern dari auditor karena 

profitabilitas yang tinggi merupakan salah satu pertanda bahwa 

perusahaan tidak mengalami masalah keuangan. Profitabilitas yang 

tinggi akan membuat auditor cenderung tidak memberikan opini audit 

going concern karena menilai bahwa perusahaan akan memiliki cukup 

dana untuk terus beroperasi. 

B. Hasil Penelitian Terdahulu  

Beberapa peneliti sebelumnya telah mencoba menguji faktor-faktor 

yang dapat memengaruhi penerimaan opini audit going concern. Salah 

satunya adalah Krissindiastuti dan Rasmini (2016) yang menggunakan 

sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2010-2013 untuk menguji pengaruh audit tenure, pertumbuhan 

perusahaan, ukuran perusahaan, reputasi KAP, opinion shopping dan opini 

audit sebelumnya terhadap opini tersebut. Perusahaan yang diteliti 
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berjumlah 48. Dari hasil uji, ditemukan bahwa audit tenure berpengaruh 

negatif terhadap penerimaan opini audit going concern yang artinya 

semakin lama perikatan terjadi antara KAP dengan auditee, maka 

independensi auditor akan semakin menurun, dan hal tersebut akan 

berdampak pada auditor yang tidak memberikan opini secara objektif 

sesuai dengan hasil auditnya. Begitu pula pada variabel pertumbuhan 

perusahaan. Hasil uji juga membuktikan bahwa pertumbuhan perusahaan 

berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit going concern. 

Ketika penjualan semakin meningkat, perusahaan akan berada pada 

kondisi keuangan aman dan stabil sehingga cenderung tidak akan 

mendapatkan opini audit going concern dari auditor.  

Penelitian lainnya dilakukan oleh Syahputra dan Yahya (2017) 

dengan menggunakan variabel audit tenure, audit delay, opini audit tahun 

sebelumnya, dan opinion shopping sebagai variabel independen. Sampel 

yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2013-2015. Berdasarkan hasil uji, penelitian tersebut 

membuktikan secara empiris bahwa audit tenure dan opinion shopping 

berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. Sementara 

itu, dua variabel lainnya yaitu audit delay dan opini audit tahun 

sebelumnya terbukti tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit 

going concern. Artinya, lamanya waktu yang digunakan oleh auditor 

untuk menyelesaikan tugas auditnya tidak menjadi salah satu ciri bahwa 

perusahaan akan menerima opini audit going concern. Begitu pula opini 
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audit tahun sebelumnya, baik perusahaan menerima opini audit going 

concern atau non going concern pada tahun sebelumnya, hal itu tidak akan 

memengaruhi penerimaan opini audit going concern auditee pada audit 

tahun berjalan. 

Penelitian lainnya yang juga dilakukan pada tahun 2017 adalah 

penelitian Syarifah dan Kurnia yang menggunakan perusahaan non-

keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2012-2015 

sebagai obyek penelitian. Dengan menggunakan metode purposive 

sampling, sebanyak 108 perusahaan digunakan sebagai obyek penelitian 

untuk diuji pengaruhnya terhadap opini audit going concern. Dari hasil uji, 

ditemukan bahwa variabel ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, 

leverage dan reputasi audit tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini 

audit going concern. Sedangkan kondisi keuangan dan opini audit tahun 

sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap pemberian opini audit going 

concern oleh auditor.  

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Safitri (2017) yang menguji 

pengaruh kondisi keuangan perusahaan, ukuran perusahaan, opinion 

shopping, kualitas audit, audit client tenure, debt default dan audit lag 

terhadap penerimaan opini audit going concern. Obyek penelitiannya 

adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2010-2014. Berdasarkan metode purposive sampling, terpilihlah 

sebanyak 12 perusahaan yang memenuhi syarat untuk diuji pengaruhnya 

terhadap opini audit going concern. Hasilnya, dari ketujuh variabel 
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independen yang diteliti, hanya 1 variabel independen yang terbukti 

berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern, yaitu 

variabel opinion shopping. Sedangkan 6 variabel lainnya terbukti tidak 

berpengaruh.  

Masih pada tahun yang sama, penelitian lainnya terkait opini audit 

going concern juga dilakukan oleh Pradika dan Sukirno (2017) yang 

menggunakan perusahaan manufaktur sebagai obyek penelitian. Penelitian 

ini menguji pengaruh profitabilitas, likuiditas dan ukuran perusahaan. Dari 

uji-uji yang dilakukan, ditemukan hasil bahwa likuiditas tidak berpengaruh 

terhadap opini audit going concern sedangkan ukuran perusahaan dan 

profitabilitas berpengaruh dan signifikan terhadap penerimaan opini audit 

going concern. Variabel profitabilitas dengan signifikansi sebesar 0,014 

dan koefisien regresi sebesar -8,188 membuktikan bahwa semakin 

menguntungkan kegiatan operasi sebuah perusahaan, maka akan semakin 

kecil kemungkinannya untuk mendapatkan predikat going concern dari 

auditor. 

C. Penurunan Hipotesis 

1. Pengaruh Audit Tenure terhadap Penerimaan Opini Audit Going 

Concern 

Menurut Junaidi dan Hartono (2010), hubungan penugasan KAP 

oleh sebuah perusahaan yang semakin lama dikhawatirkan dapat 

memengaruhi tingkat independensi KAP tersebut. Waktu perikatan 

yang panjang antara KAP dengan suatu perusahaan (auditee), memiliki 
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potensi menimbulkan kedekatan antara KAP dengan auditee. 

Perkembangan hubungan (kedekatan) antara manajemen perusahaan 

dengan auditor dapat mengancam independensi auditor (Carey dan 

Simnett, 2006). Kedekatan tersebut dikhawatirkan akan membuat KAP 

tidak mampu mempertahankan sikap independennya. Semakin 

menurun tingkat independensi KAP, maka akan semakin menurun pula 

tingkat integritas dari opini audit yang diberikan. Terdapat 

kemungkinan bahwa auditor tidak mengungkapkan permasalahan-

permasalahan yang terjadi pada auditee demi melindungi kepentingan 

auditee, termasuk informasi mengenai kemungkinan keberlanjutan 

usaha perusahaan. 

Putri dan Fettry (2017) dalam penelitiannya menemukan bahwa 

audit tenure tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going 

concern perusahaan. Independensi auditor tidak terganggu dengan 

lamanya waktu perikatan yang terjadi antara klien dengan auditor. 

Adanya tuntutan etika profesi auditor akan membuat auditor selalu 

bekerja secara profesional tanpa dipengaruhi oleh kedekatan yang 

mungkin terjalin karena waktu kerja sama yang lama. Selain itu, 

Solikhah (2016) juga mendapatkan hasil penelitian yang sama bahwa 

pengeluaran opini audit going concern auditor di Indonesia tidak 

dipengaruhi oleh audit tenure. Adanya pembatasan waktu perikatan antara 

auditor dengan perusahaan melalui Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2015 

semakin membuat auditor tidak takut kehilangan kontrak serta fee dari 

auditee bila mengeluarkan opini audit going concern. 
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Namun berbeda dengan kedua penelitian sebelumnya, penelitian 

Junaidi dan Hartono (2010) serta Muttaqin dan Sudarno (2012) 

mendapatkan hasil bahwa penerimaan opini audit going concern dapat 

dipengaruhi oleh audit tenure. Lamanya perikatan antara KAP dengan 

perusahaan dapat menjadi salah satu penentu perusahaan untuk 

menerima opini audit going concern atau tidak. Nursasi dan Maria 

(2015) juga menemukan hasil yang sama bahwa audit tenure 

berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit going concern. 

Penelitian tersebut memberikan bukti empiris bahwa independensi 

auditor dapat terganggu dengan lamanya perikatan yang terjadi antara 

auditor dengan kliennya. Selain itu, Krissindiastuti dan Rasmini (2016) 

serta Syahputra dan Yahya (2017) juga menemukan bukti bahwa audit 

tenure berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit going 

concern. Semakin lama perikatan yang terjadi antara KAP dengan 

auditee, maka akan semakin menurunkan probabilitas auditee 

menerima opini audit going concern dari auditor. Berdasarkan  hal 

tersebut, maka peneliti menarik hipotesis seperti berikut:  

H1 : Audit tenure berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini 

audit going concern. 

2. Pengaruh Audit Delay terhadap Penerimaan Opini Audit Going 

Concern 

Para stakeholder membuat keputusan salah satunya dapat 

dipengaruhi oleh audit delay. Audit delay akan memengaruhi tingkat 
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relevansi dan kebermanfaatan informasi keuangan yang akan semakin 

menurun seiring dengan semakin lama waktu audit delay. Hal ini akan 

memengaruhi keakuratan keputusan stakeholder yang secara langsung 

maupun tidak langsung akan memengaruhi keputusan investasi pada 

perusahaan (Septiana, 2015). 

Penelitian Agustina dan Zulaikha (2013) menemukan bahwa audit 

delay tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit 

going concern. Selain itu, hasil pengujian koefisien regresi yang 

bernilai negatif menunjukkan bahwa semakin lama waktu audit delay, 

berarti semakin kecil kemungkinan perusahaan menerima opini audit 

going concern. Waktu audit yang lama membuat auditor dapat 

memanfaatkan waktu untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup 

sekaligus dapat mencari tahu dan mengevaluasi efektivitas rencana 

manajemen untuk melakukan perbaikan keuangan perusahaan. 

Hasil yang sama kemudian juga ditemukan dalam penelitian 

Syahputra dan Yahya (2017) yang juga tidak berhasil membuktikan 

pengaruh audit delay terhadap penerimaan opini audit going concern. 

Waktu audit yang lama belum tentu menjadi salah satu pertanda bahwa 

auditor akan menerbitkan opini audit going concern. Banyak faktor-

faktor yang bisa memengaruhi, misalnya auditor yang membutuhkan 

waktu lama untuk mendapatkan bukti-bukti audit. 

Namun sebaliknya, Januarti dan Fitrianasari (2008) dalam 

penelitiannya membuktikan bahwa audit delay berpengaruh secara 
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positif terhadap penerimaan opini audit going concern. Waktu audit 

yang lama dapat menjadi salah satu pertanda bahwa auditee memiliki 

permasalahan yang cukup serius dalam bisnisnya. Selain itu, Astuti 

dan Darsono (2012) juga memberikan suatu bukti empiris bahwa 

terdapat indikasi adanya masalah going concern pada perusahaan 

apabila laporan auditor terlambat dikeluarkan. Hasil yang sama juga 

ditemukan oleh Mariani (2015) yang menyimpulkan bahwa semakin 

lama waktu yang diperlukan auditor untuk menyelesaikan tugas audit 

dan memberikan opini auditnya, maka semakin besar terdapat 

keraguan auditor mengenai kemungkinan keberlanjutan usaha (going 

concern) auditee.  

Opini audit going concern paling sering ditemukan ketika opini 

audit terlambat dikeluarkan. Semakin lama waktu yang diperlukan oleh 

auditor untuk menyelesaikan tugas audit dan menyampaikan opini 

auditnya, semakin besar kemungkinan bahwa auditee memiliki 

permasalahan yang membuat auditor harus melakukan lebih banyak 

pengujian dan pertimbangan sebelum memberikan opini audit. Hal ini 

berarti bahwa auditee memiliki probabilitas semakin besar akan 

menerima opini audit going concern seiring dengan semakin panjang 

waktu audit delay. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini peneliti 

merumuskan hipotesis seperti berikut:  

H2 : Audit delay berpengaruh positif terhadap penerimaan opini 

audit going concern. 
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3. Pengaruh Prior Opinion terhadap Penerimaan Opini Audit Going 

Concern 

Opini yang diterima perusahaan pada laporan audit tahun 

sebelumnya atau satu tahun sebelum penelitian dilakukan merupakan 

pengertian dari prior opinion. Prior opinion (opini audit tahun 

sebelumnya) yang diterima oleh auditee akan memengaruhi opini yang 

akan diterima auditee pada audit tahun berjalan. Perusahaan memiliki 

kecenderungan akan mendapatkan opini audit going concern pada 

laporan auditnya apabila juga mendapatkan opini tersebut pada tahun 

sebelumnya (Syahputra dan Yahya, 2017). 

Pemberian opini audit going concern oleh auditor merupakan suatu 

pertanda bahwa auditee memiliki masalah yang harus segera 

ditemukan solusinya agar usahanya tetap dapat berjalan. Namun di sisi 

lain, pemberian predikat going concern juga akan berdampak buruk 

bagi auditee dan biasanya membuat auditee menghadapi lebih banyak 

kesulitan untuk segera bangkit dan memperbaiki keadaan. Opini audit 

going concern bisa saja membuat investor menarik dana investasinya, 

kreditur menjadi tidak mau memberikan pinjaman, atau juga supplier 

yang akan memutus kerjasama dengan auditee karena takut dengan 

adanya risiko tidak terbayar. Hal-hal seperti di atas akan membuat 

auditee semakin mengalami kesulitan dalam usahanya sehingga 

cenderung tidak akan mampu memperbaiki keadaan. Merima opini 

audit going concern pada suatu waktu, akan membuat auditee 
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memiliki kemungkinan yang besar menerima opini yang sama pada 

audit tahun berikutnya. 

Krissindiastuti dan Rasmini (2016) dalam penelitiannya tidak 

menemukan bukti bahwa prior opinion dapat memengaruhi 

penerimaan opini audit going concern. Selain itu, Putra, Anwar dan 

Nur (2016), serta Syahputra dan Yahya (2017) juga menemukan hasil 

yang sama bahwa prior opinion tidak memengaruhi penerimaan opini 

audit going concern auditee. Opini audit going concern yang diterima 

oleh auditee pada audit tahun sebelumnya belum tentu menjadi 

pertimbangan bagi auditor untuk mengeluarkan kembali opini yang 

sama pada tahun berikutnya. Justru, penyebab sebenarnya penerbitan 

kembali opini audit going concern ini tidak saja didasarkan pada opini 

audit going concern yang diterima pada tahun sebelumnya, melainkan 

lebih kepada efek yang ditimbulkan oleh pemberian opini tersebut. 

Namun hasil sebaliknya yang mengatakan bahwa prior opinion 

berpengaruh secara positif terhadap penerimaan opini audit going 

concern juga ditemukan dalam berbagai penelitian lainnya. Penelitian-

penelitian tersebut antara lain adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Ibrahim dan Raharja (2014), Rahayuningsih (2014), dan Fahmi (2015). 

Dalam penelitiannya, Fahmi (2015) menemukan bahwa prior opinion 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan opini audit 

going concern auditee. Menerima  opini audit going concern berarti 

bahwa auditee memiliki permasalahan besar dalam usahanya, sehingga 
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semakin besar kemungkinan bagi auditor untuk mengeluarkan opini 

audit going concern pada audit tahun berikutnya. Solikhah (2016) dan 

Putri dan Fettry (2017) masing-masing dalam penelitiannya juga 

menemukan bahwa apabila prior opinion auditee mendapatkan opini 

audit going concern dari auditor, maka semakin besar pula 

kemungkinan bahwa auditee akan menerima opini yang sama pada 

audit tahun berikutnya. Selain itu, Syarifah dan Kurnia (2017) serta 

Hati dan Rosini (2017) juga mendapatkan hasil yang sama bahwa 

menerima opini audit going concern dapat mempercepat perusahaan 

mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu peneliti merumuskan 

hipotesis berikut:  

H3 : Prior opinion berpengaruh positif terhadap penerimaan opini 

audit going concern.  

4. Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan terhadap Penerimaan Opini 

Audit Going Concern 

Pertumbuhan perusahaan adalah meningkatnya pendapatan 

perusahaan yang disebabkan oleh aktivitas operasional perusahaan. 

Pertumbuhan perusahaan dapat ditunjukkan dengan peningkatan 

revenue atau hasil usaha yang semakin meningkat dari periode ke 

periode (Nursasi dan Maria, 2015). Pertumbuhan perusahaan dapat 

diukur salah satunya dengan melihat tingkat penjualan atau melalui 

rasio pertumbuhan penjualan. 
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Sulistya dan Sukartha (2013), Setiawan dan Suryono (2015), serta 

Ariesetiawan dan Rahayu (2015) dalam penelitiannya menemukan 

bahwa pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

penerimaan opini audit going concern. Auiditee bisa saja tetap 

menerima opini audit going concern meski perusahaannya sedang 

bertumbuh positif. Hasil ini semakin didukung oleh hasil-hasil 

penelitian lainnya oleh Aprinia dan Hermanto (2016), Putra, Anwar 

dan Nur (2016), Mustika (2017) serta Syarifah dan Kurnia (2017). 

Pada penelitian Syarifah dan Kurnia (2017) yang mengukur 

pertumbuhan perusahaan dengan pertumbuhan penjualan, 

membuktikan bahwa tidak ada jaminan perusahaan yang mengalami 

peningkatan pada penjualan bersihnya juga akan mengalami 

peningkatan pada laba bersihnya. 

Namun hasil berbeda ditemukan oleh Kartika (2012) dan Kristiana 

(2012). Penelitian-penelitian yang dilakukan telah membuktikan 

bahwa terdapat pengaruh negatif pertumbuhan perusahaan terhadap 

penerimaan opini audit going concern. Ginting dan Suryana (2014) 

dan Sari dan Wahyuni (2014) juga menyimpulkan hal yang sama 

bahwa penjualan yang bernilai positif dan terus bertambah akan 

membuat nilai perusahaan juga terus bertumbuh. Apabila tingkat 

penjualan baik, maka dapat diasumsikan bahwa perusahaan memiliki 

kondisi keuangan yang baik pula. Kondisi keuangan yang baik akan 

membuat perusahaan mampu untuk terus mempertahankan 
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kelangsungan hidup usahanya sehingga tidak perlu khawatir mengenai 

going concern perusahaan.  

Nursasi dan Maria (2015) serta Krissindiastuti dan Rasmini (2016) 

mendapatkan hasil penelitian yang juga sama yaitu adanya pengaruh 

negatif pertumbuhan perusahaan terhadap penerimaan opini audit 

going concern. Pertumbuhan penjualan perusahaan menunjukkan 

kekuatan perusahaan dalam industri dan mengindikasikan kemampuan 

perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. 

Pertumbuhan perusahaan yang baik akan membuat auditor tidak perlu 

ragu mengenai keberlanjutan usaha auditee. Semakin kecil 

kemungkinan auditor akan menerbitkan opini audit going concern 

apabila rasio pertumbuhan penjualan auditee tinggi (Istiana, 2010). 

Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang peneliti ajukan adalah 

sebagai berikut:  

H4 : Pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif terhadap 

penerimaan opini audit going concern. 

5. Pengaruh Profitabilitas terhadap Penerimaan Opini Audit Going 

Concern 

Perusahaan dalam mengukur kemampuannya dalam memperoleh 

laba dan mengukur tingkat efisiensi usaha biasanya menggunakan 

rasio profitabilitas (Lie, Wardani dan Pikir 2016). Rasio profitabilitas 

dapat diukur dengan 2 (dua) cara, yaitu melalui pendekatan penjualan 

dan pendekatan investasi. Perusahaan yang memiliki rasio 
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profitabilitas tinggi memiliki kemungkinan semakin kecil 

mendapatkan opini audit going concern karena profitabilitas yang 

tinggi merupakan salah satu pertanda bahwa usaha auditee berjalan 

dengan baik dan auditor tidak perlu ragu mengenai keberlangsungan 

usaha auditee. Semakin profitabilitas suatu perusahaan, maka akan 

semakin besar kemungkinan bahwa perusahaan tersebut dapat terus 

menjaga keberlangsungan hidup usahanya.  

Azhar A, Hardi dan Satriawan (2014) dan Pasaribu (2015) dalam 

penelitiannya menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh 

terhadap penerimaan opini audit going concern. Meski mengalami 

peningkatan pada laba, perusahaan mungkin tetap akan mendapatkan 

predikat going concern karena financial leverage yang ditanggung 

perusahaan tinggi. Lie, Wardani dan Pikir (2016) juga menemukan 

bahwa opini audit going concern tidak dipengaruhi oleh profitabilitas 

perusahaan. Meski mengalami pertambahan laba, perusahaan yang 

terlanjur mengalami masalah besar akan sulit mengembalikan keadaan 

menjadi baik kembali. 

Namun hasil berbeda ditemukan oleh Setiawan dan Suryono 

(2015) serta Ariesetiawan dan Rahayu (2015) yang menemukan bahwa 

profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit 

going concern. Dengan menggunakan return on asset (ROA) sebagai 

pengukurnya, penelitian Ariesetiawan dan Rahayu (2015) 

mendapatkan kesimpulan hasil bahwa semakin tinggi tingkat 
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profitabilitas menunjukan perusahaan dalam kondisi keuangan yang 

bagus sehingga kecenderungan perusahaan menerima opini audit going 

concern semakin kecil.  

Aprinia dan Hermanto (2016) juga menemukan hasil yang sama 

bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

penerimaan opini audit going concern auditee. Perusahaan yang 

mengalami kerugian usaha (memiliki profitabilitas rendah/minus) lebih 

berpeluang mendapatkan opini audit going concern. Ketidakmampuan  

perusahaan dalam menghasilkan laba dari operasinya, menjadi 

pertanda adanya masalah terkait kelangsungan usaha perusahaan.  

Pradika dan Sukirno (2017) juga menemukan hasil bahwa 

profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit 

going concern. Profitabilitas yang tinggi menjadi salah satu pertanda 

bahwa kegiatan operasional perusahaan berjalan dengan baik. 

Operasional yang berjalan baik juga dianggap akan mampu mendorong 

keadaan perusahaan secara keseluruhan untuk bersama-sama bergerak 

kearah positif sehingga auditee akan dapat memperbaiki keadaan 

perusahaannya. Artinya, profitabilitas yang baik akan semakin 

memperkecil kemungkinan auditee menerima opini audit going 

concern dari auditor. Dalam hal ini, maka peneliti merumuskan 

hipotesis berikut: 

H5 : Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penerimaan 

opini audit going concern 
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D. Model Penelitian 

Model penelitian untuk menguji pengaruh audit tenure, audit delay, 

prior opinion, pertumbuhan perusahaan dan profitabilitas terhadap 

penerimaan opini audit going concern ditunjukkan pada gambar berikut 

ini:  
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