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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan pustaka

A.1  Agency Theory

Teori keagenan adalah hubungan antara agen (manajemen suatu usaha) dan 

principal (pemilik usaha). Di dalam hubungan keagenan terdapat suatu kontrak 

dimana satu orang atau lebih (principal) memerintah orang lain (agent) untuk 

melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan memberi wewenang kepada agen untuk 

membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal (Jensen & Meckling, 1976). Dengan 

menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada para professional, diharapkan mereka 

dapat menutupi keterbatasan yang ada (Ardianingsih & Ardiyani, 2010). Namun 

dalam konsep ini sering kali terjadi masalah keagenan yang dikarena adanya asimetri 

informasi, yaitu perbedaan informasi antara principal dan agen. Agen dalam hal ini 

manajemen perusahaan pasti akan lebih banyak mengetahui informasi terkait 

perusahaan dibandingkan principal (pemilik perusahaan). 

Jensen & Meckling (1976) menjelaskan adanya pemisahan kepemilikan oleh 

prinsipal dan pengendalian yang dilakukan oleh agen akan dapat menimbulkan 

masalah keagenan antara kedua pihak tersebut. Prinsipal yang merasa dananya sudah 

diinvestasikan ke dalam perusahaan pasti menginginkan timbal balik yang sesuai 

dengan berapa banyak dana yang telah ia keluarkan, sedangkan di lain sisi 

manajemen perusahaan pasti juga ingin memenuhi kesejahteraannya sendiri.
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Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan 

mereka sendiri. Pemegang saham sebagai principal diasumsikan hanya tertarik 

kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka diperusahaan. 

Sedangkan para agen diasumsikan termotivasi untuk memaksimalkan kompensasi 

yang diterima dalam hubungan tersebut , hal ini terkait oleh masing-masing 

kepentingan mereka di perusahaan. Oleh karena itu dikhawatirkan manajer sebagai 

pihak yang memiliki informasi lebih banyak akan berusaha menutup-nutupi masalah 

atau kejadian di dalam perusahaan agar pemilik perusahaan dan calon investor 

berprasangka baik terhadap perusahaan. 

A.2 Opini Audit 

 Kartika (2012) mendifinisikan going concern adalah kelangsungan hidup 

suatu badan entitas atau badan usaha. Going concern disebut juga sebagai kontinuitas 

akuntansi yang memperkirakan suatu bisnis akan terus berlanjut dalam waktu tidak 

terbatas . Jika auditor berkesimpulan bahwa terdapat kemungkinan besar perusahaan 

akan mengalami kebangkrutan maka auditor akan mengeluarkan pendapat wajar 

tanpa pengecualian dengan kalimat penjelas tanpa harus memperhatikan 

pengungkapan laporan keuangan nya. 

Para pemakai laporan keuangan akan sangat membutuhkan opini audit going 

concern yang dikeluarkan oleh auditor karena opini ini dianggap sebagai sinyal 

kebangkrutan perusahaan. Oleh sebab itu merupakan tanggungjawab yang besar bagi 
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auditor untuk mengeluarkan opini audit going concern yang sesuai dengan keadaan 

sesungguhnya. 

A.3 Kualitas Auditor 

Kualitas audit didefinisi Komalasari (2004) sebagai probabilitas error dan 

irregularities yang dapat dideteksi dan dilaporkan. Probabilitas pendeteksian 

dipengaruhi oleh isu yang merujuk pada audit yang dilakukan oleh auditor untuk 

menghasilkan pendapatnya. Isu-isu yang berhubungan dengan isu audit adalah 

kompetensi auditor, persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan audit dan 

persyaratan pelaporan. Pengalaman, pengetahuan mendalam serta insting sangat bisa 

mmpengaruhi kualitas audit seorang auditor, pengalaman auditor akan sangaat 

membantu auditor untuk memecahkan masalah yang ditemukan ketika melakukan 

proses audit. Kualitas auditor sangat mempengaruhi reputasi auditor tersebut auditor 

dengan reputasi yang baik biasanya adalah mereka yang termasuk auditor dalam KAP 

Big Four atau juga bisa auditor spesialis industri dimana auditor mempunyai banyak 

klien di industri yang sama. Auditor spesialisasi industri dianggap dapat mempunyai 

kelebihan daripada auditor yang tidak spesialis karena mereka mempunyai banyak 

pengalaman yang lebih. Pemahaman dalam sebuah industri akan membutuhkan 

pengembangan keahlian yang lebih dibandingkan auditor pada umumnya. Tambahan 

keahlian ini akan menghasilkan dampak positif mengenai pengalama dan pemahaman 

auditor, sehingga para peneliti memiliki hipotesis bahwa auditor dengan konsentrasi 

tinggi dalam industri tertentu akan memberikan kualitas yang lebih tinggi. 
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A.4 Ukuran Perusahaan 

Besar (ukuran) perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan dan 

kapitalisasi pasar . Ukuran perusahaan diproksikan menggunakan total aktiva. Nilai 

aktiva dipilih karena nilai yang dimiliki relatif lebih stabil dibadingkan dengan proksi 

lain . Menurut Widyantari (2011) perusahaan dengan total aktiva 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 jangka waktu yang relatif panjang. Rahman & Siregar (2011) 

menyatakan bahwa auditor lebih sering mengeluarkan opini audit going concern pada 

perusahaan kecil, karena auditor mempercayai bahwa perusahaan besar dapat 

menyelesaikan kesulitan keuangannya daripada perusahaan kecil. Perusahaan besar 

mempunyai banyak alternatif untuk menyelesaikan permasalahan yang ia hadapai 

dikarenakan perusahaan sudah memiliki rencana alternatif apabila terjadi kerugian 

yang dapat menyebabkan perusahaan menjadi bangkrut sehingga dapat diperkirakan 

bahwa perusahaan besar sudah mempunyai cara tersendiri untuk menangani masalah 

yang ia hadapi serta sudah matangnya rencana jangka pendek maupun jangka panjang 

nya. 

A.5 Profitabilitas 

Rasio Profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan 

dalam mengahasilkan laba dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki . 

Rasio profitabilitas yang digunakan pada penelitian ini adalah rasio profitabilitas 
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dalam kaitannnya dengan investasi yang diukur menggunakan ROA. Return on Asset 

atau dikenal dengan ROA ini merupakan rasio yang mengukur tingkat optimalisasi 

aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan keutungan. Ketika perusahaan mempunyai 

profitabilitas (diproksi dengan ROA) yang tinggi diharapkan dapat memperoleh laba 

yang tinggi, sehingga kemungkinan kecil bagi perusahaan untuk memperoleh opini 

going concern. 

A.6 Pertumbuhan Perusahaan 

Pertumbuhan perusahaan adalah sebuah skala untuk mengukur seberapa baik 

perusahaan mempertahankan posisi ekonominya, baik dalam industrinya maupun 

dalam kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Pertumbuhan perusahaan 

mengindikasikan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan 

usahanya. Pertumbuhan perusahaan dapat diproksikan dengan pertumbuhan 

penjualan (Setiawan & Suryono, 2015). . 

B. Kerangka Pemikiran Teoritis 
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C. Pengembangan Hipotesis 

C.1  Kualitas Auditor 

 Auditor yang spesialis lebih paham terhadap industri klien sehingga auditor 

mampu untuk menganalisis apakah perusahaan mempunyai risiko untuk tetap 

menjalankan usahanya. Oleh sebab itu ketika perusahaan diaudit oleh auditor yang 

spesialis, maka perusahaan yang berisiko akan semakin besar kemungkinannya 

menerima opini going concern. 

H1 : Kualitas Auditor berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit going 

concern. 

C..2 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor penilai apakah perusahaan 

berkembang dengan baik atau tidak. Perusahaan besar dianggap mampu menjalankan 

usahanya dengan baik, terbukti dengan kemampuan perusahaan memperluas 

usahanya. Hal ini terjadi tidak lepas dari peran manajer didalamnya. Sebuah 

perusahaan besar pasti akan melibatkan orang-orang yang ahli di bidangnya agar hasil 

pekerjaannya sesuai dengan yang diharapkan principal (pemilik usaha). Perusahaan 

besar memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mempertahankan kelangsungan 

hidupnya meskipun mengalami kesulitan keuangan. Oleh karena itu, auditor akan 

menunda untuk mengeluarkan opini audit going concern dengan harapan bahwa 

perusahaan akan dapat mengatasi kondisi buruknya pada tahun mendatang.. Hasil 



13 
 

penelitian yang dilakukan oleh Widyantari (2011) membuktikan ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit going concern. Berdasarkan hal 

ini maka hipotesis yang diajukan adalah: 

H2 : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. 

C.3 Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas di penelitian ini diukur dengan menggunakan ROA. Return 

on Asset (ROA) digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan di dalam 

menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Return on 

Asset (ROA) merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap total asset. 

Semakin besar Return on Asset (ROA) menunjukkan kinerja keuangan yang semakin 

baik, karena tingkat kembalian (return) semakin besar (Siregar & Jayanti, 2013). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lulukiyyah (2011) mengindikasikan bahwa 

investor masih tetap menggunakan ROA sebagai ukuran kinerja perusahaan untuk 

memprediksi return saham syariah di Jakarta Islamic Index (JII) (Masdaliyatul & 

Lulukiyyah, 2011). 

Semakin tinggi profitabilitas perusahaan, maka akan semakin tinggi pula arus 

kas dalam perusahaan, dan diharapkan perusahaan akan membayar dividen yang lebih 

tinggi . Kemampuan membayar dividen yang tinggi berarti perusahaan mampu 

menghasilkan laba dan memberikan return kepada investor. Dengan mampunya 

perusahaan menghasilkan laba maka perusahaan akan terhindar dari arah 
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kebangkrutan, sehingga dapat memperkecil peluang penerimaan opini audit going 

concern. Berdasarkan hal ini maka hipotesis yang diajukan adalah : 

H3: Rasio Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap opini audit going concern. 

C.4 Pertumbuhan Perusahaan 

Arus dana perusahaan dari perubahan operasional yang disebabkan oleh 

pertambahan atau penurunan volume usaha dapat berdampak pada pertumbuhan 

perusahaan . Rasio pertumbuhan penjualan mengukur seberapa baik perusahaan 

mempertahankan posisi ekonominya, baik dalam industri maupun dalam kegiatan 

ekonomi secara keseluruhan . Penjualan yang terus meningkat dari tahun ke tahun 

akan memberi peluang auditee untuk memperoleh peningkatan laba. Semakin tinggi 

rasio pertumbuhan penjualan auditee, akan semakin kecil kemungkinan auditor untuk 

menerbitkan opini audit going concern. Pertumbuhan perusahaan juga merupakan hal 

yang sangat penting bagi principal, hal ini dikarenakan pertumbuhan perusahaan 

merupakan salah satu hasil kerja agen terhadap perusahaan yang ia kelola dimana 

hasilnya tersbyt berupa laporan keuangan. Ppertumbuhan perusahaan 

menggambarkan bagiamana perkembangan perusahaan yang dikelola oleh agen. 

H4: Pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif pada opini audit going concern. 

 

 

 

 


