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BAB II 

  TINJAUAN PUSTAKA  

 

A. Landasan Teori 

1. Teori Agensi 

 Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan hubungan kontrak 

antara agen (manajer) dengan prinsipal (pemilik). Prinsipal dalam teori agensi 

ini adalah pemegang saham atau pemilik, sedangkan agen merupakan pihak 

manajemen yang mengelola harta prinsipal. Agen diberikan kesempatan 

untuk melaksanakan kegiatan operasional perusahaan untuk meningkatkan 

kemakmuran  prinsipal dengan meningkatkan nilai perusahaan. 

Berkaitan dengan penerimaan opini audit going concern, agen 

bertanggung jawab atas kelangsungan hidup perusahaan. Prinsipal memberi 

wewenang kepada agen untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan 

sehingga agen lebih banyak memiliki informasi dibandingkan prinsipal.  

Agen cenderung takut untuk mengungkapkan informasi yang tidak 

diharapkan oleh prinsipal, sehingga terdapat kecenderungan agen untuk 

memanipulasi laporan keuangan. Prinsipal dapat melakukan pengawasan 

untuk menilai apakah tindakan yang dilakukan agen sudah sesuai dengan 

keinginan prinsipal. Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan 

menggunakan jasa pihak ketiga yang independen sebagai mediator antara 

agen dan prinsipal. Pihak ketiga yang dimaksud adalah akuntan publik 
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(auditor). Auditor melakukan pengawasan atas kinerja agen melalui laporan 

keuangan tahunan.  

Auditor memiliki tanggung jawab untuk memberikan opini atas 

laporan keuangan tahunan yang dikeluarkan oleh agen dan mengevaluasi 

apakah terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan perusahaan 

melanjutkan kegiatan operasionalnya (SPAP, 2001). Laporan audit yang 

dibuat oleh auditor memberikan peringatan dini tentang kondisi keuangan 

perusahaan bagi prinsipal. Auditor akan mempertimbangkan faktor-faktor 

yang mempengaruhi penerimaan opini audit going concern pada perusahaan, 

misalnya kondisi keuangan perusahaan, pertumbuhan perusahaan, 

kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya dan opini audit yang 

diterima pada tahun sebelumnya. 

2. Opini Audit 

Auditor sebagai pihak yang independen dalam pelaksanaan 

pengawasan laporan keuangan akan mengeluarkan pendapat atas laporan 

keuangan yang dibuat manajemen. Pendapat atau opini audit merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari laporan audit. Opini audit merupakan 

bagian yang dicantumkan dalam paragraf pendapat dari laporan audit. 

Secara garis besar ada lima jenis laporan audit yang diterbitkan oleh 

auditor (Mulyadi, 2002) yaitu: 

a. Pendapat wajar tanpa pengecualian (Unqualified opinion) 

Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan auditor jika memenuhi 

kondisi: Laporan keuangan disusun menggunakan prinsip akuntansi 
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berterima umum, perubahan penerapan prinsip akuntansi berterima 

umum dari periode ke periode telah cukup dijelaskan, informasi dan 

catatan-catatan yang mendukung telah digambarkan dan dijelaskan 

dalam laporan keuangan. 

b. Laporan yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian dengan 

bahasa penjelas (Unqualified Opinion with Explanatory Language) 

Pendapat ini diberikan auditor jika terdapat hal-hal yang memerlukan 

bahasa penjelas, namun laporan keuangan tetap menyajikan secara 

wajar posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. 

c. Pendapat wajar dengan pengecualian (Qualified Opinion) 

Pendapat wajar dengan pengecualian akan diberikan auditor jika: 

lingkup audit dibatasi oleh klien, laporan keuangan tidak disusun 

sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, auditor tidak dapat 

melaksanakan prosedur audit penting karena kondisi-kondisi yang 

berada diluar kekuasaan klien maupun auditor. 

d. Pendapat tidak wajar (Adverse Opinion) 

Auditor memberikan pendapat tidak wajar jika laporan keuangan 

auditee tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum 

sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, 

perubahan ekuitas dan arus kas. 

e. Pernyataan tidak memberikan pendapat (Disclaimer of Opinion) 

Auditor tidak memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan, 

maka laporan audit ini disebut dengan laporan tanpa pendapat (no 
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opinion report). Kondisi yang menyebabakan audior tidak 

memberikan pendapat karena auditor tidak memperoleh bukti 

mengenai kewajaran laporan keuangan auditan atau karena auditor 

tidak independen dalam hubungannya dengan klien. 

3. Opini Audit Going Concern  

Going concern merupakan kelangsungan hidup suatu perusahaan 

(Setyarno, dkk, 2006). Perusahaan yang dinyatakan going concern dianggap 

mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu panjang dan 

tidak akan dilikuidasi dalam jangka waktu pendek. Auditor sebagai pihak 

ketiga yang independen dibutuhkan untuk melakukan pengawasan terhadap 

kinerja manajemen melalui laporan keuangan apakah telah sesuai dengan 

kepentingan prinsipal. Auditor bertugas untuk memberikan opini atas 

kewajaran laporan keuangan perusahaan dan mengungkapkan permasalahan 

going concern apabila perusahaan dianggap tidak mampu melanjutkan 

kegiatan operasionalnya.  

Opini audit going concern merupakan opini yang dikeluarkan auditor 

sebagai dasar penentuan apakah perusahaan dapat mempertahankan 

kelangsungan hidup dalam kurun waktu satu tahun sejak tanggal laporan 

audit (SPAP, 2001). Auditor mengeluarkan opini audit going concern apabila 

saat melakukan audit menemukan peristiwa dan keadaan yang menciptakan 

kesangsian keberlanjutan usaha perusahaan. 

 Kondisi atau peristiwa yang membuat auditor mengeluarkan opini 

audit going concern (SA Seksi 341: Paragraf 6): 
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a. Tren negatif, contoh: kerugian operasi yang berulangkali terjadi, 

kekurangan modal kerja, arus kas negatif, kegagalan usaha dan rasio 

keuangan yang penting jelek. 

b. 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. 

c. Masalah intern, contoh: pegawai mogok kerja dan kesulitan dalam 

pencarian tenaga kerja. 

d. Masalah luar 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. 

 

4. Kondisi Keuangan Perusahaan 

 Kondisi keuangan perusahaan merupakan gambaran tentang tingkat 

kesehatan perusahaan. Perusahaan yang kondisi keuangannya buruk 

cenderung memiliki masalah going concern (Ramadhany, 2004).  Kondisi 

keuangan perusahaan dapat dilihat berdasarkan informasi yang terdapat di 
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laporan keuangan perusahaan. Kondisi keuangan perusahaan pada penelitian 

ini diproksi menggunakan model prediksi kebangkrutan. 

 Prediksi kebangkrutan merupakan salah satu komponen untuk 

menentukan apakah suatu perusahaan akan menerima opini going concern. 

Kebangkrutan merupakan kondisi dimana perusahaan tidak mampu 

menjalankan operasi usahanya. Kebangkrutan biasanya dihubungkan dengan 

kondisi keuangan perusahaan yang tidak sehat. Model prediksi kebangkrutan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Altman Z Score. Auditor 

hampir tidak pernah mengeluarkan opini audit going concern pada 

perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan (Murtin dan Anam, 

2008). 

 

5. Pertumbuhan Perusahaan 

 Pertumbuhan perusahaan mengindikasikan kemampuan perusahaan 

untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya (Rudyawan dan 

Badera, 2009). Pertumbuhan perusahaan memberikan prospek yang positif 

bagi investor karena investasi yang diharapkan akan memberikan return yang 

tinggi. Penelitian ini menggunakan pertumbahan laba sebagai pengukur 

pertumbuhan perusahaan. Perusahaan yang memiliki laba tinggi cenderung 

memiliki laporan keuangan yang wajar sehingga memiliki potensi menerima 

opini non-going concern yang lebih besar (Santosa dan Wedari, 2007).  

Perusahaan yang memiliki rasio pertumbuhan laba positif 

menggambarkan perusahaan tersebut akan tetap survive  dan mampu 
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mempertahankan posisi ekonomi serta kelangsungan hidupnya. Sebaliknya 

perusahaan yang memiliki rasio pertumbuhan laba negatif memiliki 

kecenderungan yang lebih besar kearah kebangkrutan sehingga peluang 

perusahaan untuk menerima opini audit going concern lebih besar (Pudjiastuti 

dan Untara, 2012).  

6. Debt Default 

 Debt default merupakan salah satu indikator untuk memberikan opini 

audit going concern. Chen dan Cruch (1992) dalam Praptitorini dan Januarti 

(2011) mendefiniskan Debt default sebagai kegagalan perusahaan untuk 

membayar hutang dan bunganya pada waktu jatuh tempo. Jumlah hutang 

perusahaan yang terus meningkat akan membuat aliran kas perusahaan 

dialihkan untuk memenuhi kewajiban hutangnya (default) sehingga 

mengganggu aktivitas operasional perusahaan. 

 Penelitian  ini menggunakan peringkat obligasi sebagai proksi debt 

default. Peringkat obligasi menjadi skala pengukuran risiko obligasi yang 

diperdaganggan. Skala tersebut menggambarkan tingkat keamanan obligasi 

bagi investor.  Tingkat keamanan ini ditunjukkan dengan  kemampuan 

perusahaan (penerbit obligasi) untuk membayar bunga dan pokok obligasi 

saat jatuh tempo. Sari (2007) dalam penelitiannya mengatakan bahwa 

peringkat obligasi menggambarkan pengukuran risiko kegagalan, yaitu 

kegagalan atau ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan 

keuangannya. 
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 Investor dapat memanfaatkan jasa agen pemeringkat obligasi untuk 

mengetahui peringkat obligasi yang beredar. Agen pemeringkat obligasi 

merupakan lembaga independen yang memberikan penilaian dan peringkat 

terkait obligasi yang beredar. PT. PEFINDO (Pemeringkat Efek Indonesia) 

merupakan salah satu agen yang melakukan penilaian terkait obligasi. 

Peringkat obligasi menurut PT. PEFINDO disajikan dalam tabel 2.2 dibawah: 

Tabel 2. 1. 

Peringkat Obligasi Menurut PT. PEFINDO 

Simbol Arti 

AAA Efek utang yang diperingkat paling 

tinggi dan berisiko paling rendah yang 

didukung oleh kemampuan obligor 

superior relatif dibanding entitas 

Indonesia lainnya untuk memenuhi 

kewajiban jangka panjangnya sesuai 

dengan perjanjian. 

AA Efek utang yang memiliki kualitas 

kredit sedikit dibawah peringkat 

tertinggi, didukung kemampuan 

obligor yang tinggi untuk memenuhi 

kemampuan memenuhi kewajiban 

jangka panjang sesuai dengan 

perjanjian dan tidak mudah 

dipengaruhi oleh perubahan keadaan. 

A Efek utang yang berisiko rendah dan 

kemampuan kuat untuk memehuni 

kewajiban jangka panjangnya tetapi 

cukup peka terhadap perubahan 

keadaan yang merugikan. 

BBB Efek utang yang berisiko investasi 

cukup rendah didukung oleh 

kemampuan obligor yang memadai, 

relatif dibanding entitas Indonesia 

lainnya untuk memenuhi kewajiban 

keuangannya sesuai dengan perjanjian 

namun kemampuan tersebut dapat 

diperlemah oleh perubahan keadaan 
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Simbol Arti 

bisnis dan perekonomian yang 

merugikan. 

BB Efek utang yang menunjukkan 

dukungan kemampuan obligor yang 

agak lemah relatif dibanding entitas 

Indonesia lainnya untuk memenuhi 

kewajiban keuangan jangka 

panjangnya sesuai dengan perjanjian 

serta peka terhadap keadaan bisnis 

dan perekonomian yang tidak 

menentu dan merugikan. 

B Efek utang yang menunjukkan 

parameter perlindungan sangat lemah. 

Walaupun obligor masih memiliki 

kemampuan untuk memenuhi 

kewajiban keuangan jangka 

panjangnya, namun adanya perubahan 

keadaan bisnis dan perekonomian 

yang merugikan akan memperburuk 

kemampuan obligor untuk memenuhi 

kewajiban keuangannya. 

CCC Efek utang yang tidak mampu lagi 

memenuhi kewajiban keuangannya 

serta hanya bergantung kepada 

perbaikan keadaan eksternal. 

D Efek utang yang macet atau 

emitennya sudah berhenti berusaha. 

Sumber: PEFINDO 

 

7. Opini Audit Tahun Sebelumnya 

 Susanto (2009) menyatakan perusahaan akan menerima opini audit 

going concern jika pada audit tahun sebelumnya perusahaan juga menerima 

opini audit going concern. Hal ini didukung penelitian Santoso dan Wedari 

(2007) yang mengatakan bahwa auditor dalam mengeluarkan opini audit 

going concern akan mempertimbangkan opini audit yang diberikan pada 

tahun sebelumnya. 
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 Perusahaan yang menerima opini audit going concern akan memiliki 

masalah kelangsungsungan hidup karena akan berdampak pada penurunan 

harga saham, kesulitan dalam memperoleh modal pinjaman, berkurangnya 

kepercayaan investor, kreditur dan pelanggan sehingga perusahaan yang 

memperoleh opini audit going concern pada tahun sebelumnya memiliki 

peluang menerima kembali opini audit going concern yang lebih besar pada 

tahun berjalan (Solikhah dan Kiswanto, 2010).  

B. Hasil Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis 

1. Kondisi Keuangan Perusahaan dan Opini Audit Going Concern 

 Konsep teori keagenan menciptakan konflik antara agen selaku 

manajemen perusahaan dengan pemilik perusahaan selaku prinsipal. 

Wewenang yang diberikan prinsipal kepada agen untuk mengelola  

perusahaan mendorong agen untuk melakukan manipulasi atas laporan 

keuangan manajemen agen sehingga memberikan informasi keuangan yang 

diharapkan oleh prinsipal. Prinsipal menggunakan jasa pihak ketiga yang 

independen untuk memeriksa dan mengawasi laporan keuangan yang dibuat 

agen serta menentukan keberlangsungan  kegiatan operasional perusahaan. 

Kondisi keuangan merupakan indikator utama yang digunakan auditor untuk 

melihat kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan 

hidupnya atau tidak pada masa yang akan datang (Higar dan Djazuli, 2010). 

 Penelitian yang dilakukan Solikhah dan Kiswanto (2010) menemukan 

bahwa kondisi keuangan perusahaan memberikan pengaruh negatif terhadap 

penerimaan opini audit going concern. Penelitian lain dilakukan oleh Tamir 
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dan Anisyakurlillah (2014) yang mengindikasikan kondisi keuangan 

perusahaan yang diproksi menggunakan Z Score Altman  berpengaruh negatif 

terhadap penerimaan opini audit going concern. Semakin tinggi nilai Z Score 

maka akan semakin kecil kemungkinan perusahaan menerima opini audit 

going concern. Nilai Z Score yang diperoleh perusahaan merupakan 

peringatan dini bagi perusahaan akan ancaman kebangkrutan usahanya, 

sebaliknya perusahaan yang memiliki nilai Z Score tinggi mengindikasikan 

keadaan yang semakin baik sehingga perusahaan tidak akan menerima opini 

audit going concern. 

 Santosa dan Wedari (2007) dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

semakin baik kondisi keuangan perusahaan maka semakin kecil kemungkinan 

auditor untuk memberikan opini audit going concern, karena auditor hanya 

akan memberikan opini ini jika perusahaan dikatakan bangkrut atau sulit 

melanjutkan kelangsungan hidup usahannya. Murtin dan Anam (2008) 

mengatakan auditor hampir tidak pernah mengeluarkan opini audit going 

concern pada perusahaan yang tidak mengalami masalah keuangan, dengan 

demikian diturunkan hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Kondisi keuangan perusahaan berpengaruh negatif terhadap 

penerimaan opini audit going concern 

2. Pertumbuhan Perusahaan dan Opini Audit Going Concern 

 Petronela (2004) menyatakan perusahaan dengan negative growth  

akan menuju kearah kebangkrutan yang lebih cepat. Auditor dalam 

mengeluarkan opini audit going concern akan mempertimbangkan 



18 

 

perusahaan yang memiliki pertumbuhan perusahaan negatif. Kristiana (2012) 

dalam penelitiannya mengungkapkan pertumbuhan perusahaan berpengaruh 

negatif terhadap penerimaan opini audit going concern. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin tinggi rasio pertumbuhan laba akan memberikan peluang 

perusahaan untuk  mempertahankan kelangsungan hidupnya, dengan 

demikian diturunkan hipotesis sebagai berikut: 

 H2 : Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh negatif terhadap penerimaan 

opini audit going concern. 

3. Debt Default dan Opini Audit Going Concern 

 Penelitian Praptitorni dan Januarti (2011) mengindikasikan debt 

default memiliki pengaruh signifikan terhadap opini audit going concern. 

Kegagalan perusahaan memenuhi kewajiban hutang dan bunga merupakan 

indikator yang banyak digunakan auditor untuk mengeluarkan opini audit 

going concern. Penelitian lain dilakukan oleh Murtin dan Anam (2008) yang 

menyatakan bahwa debt default memiliki pengaruh postif terhadap 

penerimaan opini audit going concern. Semakin besar hutang yang dimiliki 

perusahaan akan mengakibatkan kerugian operasi yang mempengaruhi 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban dan bunganya. Keadaan 

ini mengakibatkan perusahaan lebih mudah menerima opini audit going 

concern, dengan demikian diturunkan hipotesis sebagai berikut: 

H3 : Debt default berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit going 

concern. 
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4. Opini Audit Tahun Sebelumnya dan Opini Audit Going Concern 

 Perusahaan yang menerima opini audit going concern akan 

berdampak pada penurunan harga saham, kesulitan dalam memperoleh modal 

pinjaman, berkurangnya kepercayaan investor, kreditur dan pelanggan. 

Solikhah dan Kiswanto (2010) mengindikasikan bahwa opini audit tahun 

sebelumnya memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan opini audit 

going concern. Apabila pada tahun lalu auditee  menerima opini audit going 

concern, maka besar kemungkinan pada tahun berjalan akan menerima 

kembali opini audit going concern. Penelitian ini didukung Hidayanti dan 

Sukirman (2014) yang menyatakan bahwa dalam memberikan opini, auditor 

sangat memperhatikan hasil opini audit yang diterima perusahaan pada tahun 

sebelumnya 

Perusahaan yang menerima opini audit going concern pada tahun 

sebelumnya  harus menunjukkan  peningkatan keuangan yang signifikan 

untuk memperoleh opini wajar (unqualified opinion) pada tahun berjalan jika 

tidak maka perusahaan akan menerima kembali opini audit going concern 

(Nogler, 1995), dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H4 : Opini audit tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap penerimaan 

opini audit going concern. 
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C. Model Penelitian 

Penelitian ini menggunakan variabel independen kondisi keuangan 

perusahaan, pertumbuhan perusahaan, debt default dan opini audit tahun 

sebelumnya. Variabel dependen penelitian menggunakan penerimaan opini audit 

going concern. 
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