
 
 

      BAB II 
TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A.  Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 

No 

 

Penulis (th) 

 

Judul 

 

Teknik Analisis 

 

Hasil 

1. Fanny dan 
Saputra (2005) 

Opini Audit 
Going Concern: 
Kajian 
Berdasarkan 
Model Prediksi 
Kebangkrutan, 
Pertumbuhan 
Perusahaan, dan 
Reputasi Kantor 
Akuntan Public 

Regresi Logistik model prediksi 
kebangkrutan, 
pertumbuhan 
perusahaan, dan 
reputasi KAP tidak 
mempengaruhi dalam 
pemberian opini audit 
going concern. 

 

2. Setyarno, et. al 
(2006) 

Pengaruh 
Kualitas Audit, 
Kondisi 
Keuangan 
Perusahaan, 
Opini Audit 
Tahun 
Sebelumnya, dan 
Pertumbuhan 
Perusahaan 
Terhadap Opini 
Audit Going 
Concern 

Regresi Logistik kondisi keuangan 
perusahaan dan opini 
audit tahun 
berpengaruh signifikan 
terhadap penerimaan 
opini audit going 
concern sedangkan 
kualitas audit dan 
pertumbuhan 
perusahaan tidak 
berpengaruh signifikan 
terhadap penerimaan 
opini audit going 
concern. 
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No 

 

Penulis (th) 

 

Judul 

 

Teknik Analisis 

 

Hasil 

3. Susanto (2009) Factor-Faktor 
yang 
Mempengaruhi 
Penerimaan Opini 
Audit Going 
Concern pada 
Perusahaan 
Public Sector 
Manufaktur 

Regresi Logistik kondisi keuangan, 
return on assets, debt to 
total assets, dan opini 
audit tahun sebelumnya 
berpengaruh terhadap 
penerima opini audit 
going concern 
sedangkan current 
ratio, quick ratio, cash 
flow from operations, 
debt to equity, long 
term debt to total 
assets, kualitas audit, 
debt default, dan opini 
shopping tidak 
berpengaruh terhadap 
penerimaan opini audit 
going concern. 

4. Sutedja (2010) Factor yang 
Mempengaruhi 
Opini Audit 
Going Concern 
pada Perusahaan 
Manufaktur 

Regresi Logistik rasio profitabilitas, 
solvabilitas, dan opini 
audit tahun sebelumnya 
berpengaruh signifikan 
terhadap pemberian 
opini audit going 
concern. Sedangkan 
kualitas audit, 
pertumbuhan 
perusahaan, dan rasio 
likuiditas tidak 
mempengaruhi 
pemberian opini audit 
going concern. 
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No 

 

Penulis (th) 

 

Judul 

 

Teknik Analisis 

 

Hasil 

5. Susanto dan 
Aquariza (2012) 

Pengaruh Opini 
Audit Tahun 
Sebelumnya, 
Kualitas Audit, 
Profitabilitas, 
Likuiditas dan 
Solvabilitas 
Terhadap 
Pemberian Opini 
Audit Going 
Concern pada 
Perusahaan 
Consumer Goods 
Industry yang 
Terdaftar di 
Bursa Efek 
Indonesia 

Regresi Logistik factor yang 
memberikan pengaruh 
signifikan terhadap 
opini audit going 
concern adalah opini 
audit tahun sebelumnya 
dan solvabilitas. 
Sedangkan kualitas 
audit, profitabilitas, dan 
likuiditas tidak 
berpengaruh secara 
signifikan terhadap 
opini audit going 
concern. 

 

6. Kartika (2012) Pengaruh Kondisi 
Keuangan dan 
Non Keuangan 
Terhadap 
Penerimaan Opini 
Going Concern 
pada Perusahaan 
Manufaktur di 
BEI. 

Regresi Logistik kualitas audit, kondisi 
keuangan, dan opinion 
shopping tidak 
berpengaruh signifikan 
terhadap penerimaan 
opini audit going 
concern sedangkan 
opini audit tahun 
sebelumnya dan 
pertumbuhan 
perusahaan 
berpengaruh signifikan 
terhadap penerimaan 
opini going concern. 
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No 

 

Penulis (th) 

 

Judul 

 

Teknik Analisis 

 

Hasil 

7. Kristiana (2012) Pengaruh Ukuran 
Perusahaan, 
Profitabilitas, 
Likuiditas, dan 
Pertumbuhan 
Perusahaan 
Terhadap Opini 
Audit Going 
Concern 

Regresi Logistik ukuran perusahaan 
tidak berpengaruh 
terhadap opini audit 
going concern 
sedangkan 
profitabilitas, likuiditas, 
dan pertumbuhan 
perusahaan 
berpengaruh negative 
terhadap opini audit 
going concern. 

8. Wulandari 
(2014) 

Factor-Faktor 
yang 
Mempengaruhi 
Auditor dalam 
Memberikan 
Opini Audit 
Going Concern 

Regresi Logistik memberikan dukungan 
empiris bahwa opini 
audit tahun sebelumnya 
berpengaruh terhadap 
auditor dalam 
memberikan opini audit 
going concern 
sedangkan kondisi 
keungan perusahaan, 
ukuran perusahaan, 
rasio pertumbuhan, 
likuiditas, profitabilitas, 
aktivitas, dan leverage 
tidak berpengaruh 
terhadap pemberian 
opini audit going 
concern. 

9. Suparmun 
(2014) 

Variable yang 
Mempengaruhi 
Penerimaan Opini 
Audit dengan 
Paragraph Going 
Concern 

Regresi Logistik kondisi keuangan, 
leverage dan reputasi 
KAP mempengaruhi 
penerimaan opini AGC 
sedangkan 
pertumbuhan 
perusahaan, 
profitabilitas  dan quick 
ratio tidak 
mempengaruhi 
penerimaan opini AGC 
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B. Teori dan Kajian Pustaka 

1.  Teori Agensi 

Jensen dan Meckling (1976) dalam Susanto (2009) menggambarkan 

hubungan agensi sebagai suatu kontrak antara agen dan principal. 

Shareholders atau prinsipal mendelegasikan pembuatan keputusan 

mengenai perusahaan kepada manajer atau agen. Meskipun demikian, 

manajer tidak selalu bertindak sesuai keinginan shareholders, sebagian 

dikarenakan oleh adanya moral hazard. 

Untuk mengawasi perilaku manajer (agen) apakah sudah bertindak 

sesuai dengan keinginan prinsipal, maka laporan keuangan yang dibuat 

oleh manajer dapat diaudit oleh pihak yang independen dan dalam hal ini 

adalah auditor. Auditor adalah pihak yang dianggap mampu menjembatani 

kepentingan pihak prinsipal (shareholders) dengan pihak manajer 

(prinsipal) dalam mengelola keuangan perusahaan Setiawan (2006) dalam 

Susanto (2009). Auditor melakukan fungsi pengawasan pekerjaan manajer 

melalui sebuah sarana yaitu laporan tahunan. Tugas auditor adalah 

memberikan opini atas laporan keuangan tersebut, mengenai 

kewajarannya. Selain memberikan opini atas hasil audit, auditor juga harus 

mempertimbangkan akan kelangsungan hidup perusahaan. 

2. Teori Sinyal (Teori Signalling) 

 Teori sinyal menjelaskan tentang pentingnya suatu informasi yang 

dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investor untuk 
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menanamkan modalnya. Informasi merupakan hal penting bagi investor 

karena menyajikan keterangan, catatan, dan gambaran tentang keadaan 

perusahaan dimasa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang bagi 

kelangsungan hidup suatu perusahaan.  

 Investor membutuhkan informasi yang simetris untuk memantau dana 

yang telah di investasikan untuk perusahaan. Perusahaan harus 

memberikan informasi secara detail pada laporan keuangan yang akan 

memberikan sinyal kepada investor maupun calon investor Subalno (2009) 

dalam Dwiyanti dan Ardiyanto (2010). 

Dalam teori sinyal yang berkaitan dengan audit, hasil audit atas 

laporan keuangan merupakan suatu sinyal yang diberikan perusahaan 

untuk para investor. Dengan demikian dapat dilihat kualitas perusahaan 

mampu atau tidak untuk bertahan hidup dalam jangka waktu panjang. 

Informasi tersebut dapat digunakan investor sebagai bahan pertimbangan 

untuk melakukan penanaman modal.  

3. Pengertian Opini Audit 

 Dalam SPAP SA seksi 508 dijelaskan bahwa opini audit adalah opini 

yang dikeluarkan auditor berkaitan dengan audit atas laporan keuangan 

historis yang ditujukan untuk menyajikan posisi keuangan, hasil usaha, 

dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di 

Indonesia.  
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Pendapat Auditor (opini audit) merupakan bagian dari laporan audit 

yang merupakan informasi utama dari laporan audit. Opini Audit diberikan 

oleh auditor melalui beberapa tahap audit sehingga auditor dapat 

memberikan simpulan atas opini yang harus diberikan atas laporan 

keuangan yang diauditnya. Arens et al. ( 2014) mengemukakan bahwa 

laporan audit adalah langkah terakhir dari seluruh proses audit. Dengan 

demikian, auditor dalam memberikan pendapat sudah didasarkan pada 

keyakinan profesionalnya. Opini audit tersebut dinyatakan dalam paragraf 

pendapat dalam laporan audit. Menurut Standar Profesi Akuntansi Publik 

per 31 Maret 2011 (PSA 29 SA Seksi 508), ada lima jenis pendapat 

akuntan yaitu:  

a. Pendapat wajar tanpa pengecualian (Unqualified opinion) 

Pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan 

keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang 

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

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 

b. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas yang 

ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku (Unqualified 

opinion with explanatory language). Keadaan tertentu mungkin 

mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf penjelas (atau 

bahasa penjelas yang lain) dalam laporan auditnya. 

c. Pendapat wajar dengan pengecualian (Qualified opinion) 

Pendapat wajar dengan pengecualian, menyatakan bahwa laporan 
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keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang 

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

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, 

kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang 

dikecualikan. 

d. Pendapat tidak wajar (Adverse opinion) 

Pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak 

menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas 

entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku 

umum di Indonesia. 

e. Pernyataan tidak memberikan pendapat (Diclaimer opinion)  

Pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor 

tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. 

4. Pengertian Going Concern 

 Going concern adalah kelangsungan hidup suatu badan. Adanya going 

concern maka suatu badan usaha dianggap akan mampu mempertahankan 

kegiatan usahanya dalam jangka waktu pendek Hani et al. (2003). Dengan 

adanya going concern maka dianggap suatu entitas dapat mempertahankan 

kegiatan usahanya dalam jangka panjang, tidak dilikuidasi dalam jangka 

pendek. Laporan audit dengan tambahan going concern merupakan tanda 

bahwa dalam penilaian audit terdapat resiko auditee tidak dapat bertahan 

dalam bisnis  Setyarno et al. (2006). Going Concern merupakan asumsi 

bahwa perusahaan dapat mempertahankan hidupnya (going concern) 
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secara langsung maka akan mempengaruhi laporan keuangan Setiawan 

(2006) dalam Kartika (2012). 

Masalah going concern dibagi dua, yaitu masalah keuangan yang 

meliputi kekurangan (defisiensi) likuiditas, defisiensi ekuitas, 

penunggakan utang, kesulitan memperoleh dana, serta masalah operasi 

yang meliputi kerugian operasi yang terus menerus, prospek pendapatan 

yang meragukan, kemampuan operasi terancam dan pengendalian yang 

lemah atas operasi Altman dan Mc Gough (1974) dalam Praptitorini dan 

Januarti (2011). 

5. Opini Audit Going Concern 

 Opini audit going concern adalah opini yang diberikan oleh auditor 

untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan 

kelangsungan hidupnya. Opini audit going concern dapat meliputi 

pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan berkaitan 

dengan kelangsungan hidup entitas, pendapat wajar dengan pengecualian, 

pendapat tidak wajar, dan tidak memberikan pendapat selama terkait 

penjelasan going concern Kristiana (2012). 

Menurut Arens (1997) dalam (Kartika, 2012) menyatakan ada 

beberapa faktor yang menimbulkan ketidakpastian terhadap kelangsungan 

hidup perusahaan adalah:  

a. Kerugian usaha yang besar secara berulang atau kekurangan modal 

kerja 

b. Ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya pada 
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saat jatuh tempo dalam jangka pendek 

c. Kehilamgan pelanggan utama, terjadinya bencana yang tidak 

diasuransikan seperti gempa bumi atau banjir atau masalah 

perburuhan yang tidak biasa 

d. Perkara pengadilan, gugatan hukum atau masalah serupa yang 

sudah terjadi yang dapat membahayakan kemampuan perusahaan 

untuk beroperasi. 

 Menurut PSA Seksi 341 menjelaskan secara umum beberapa hal yang 

dapat mempengaruhi auditor dalam menerbitkan opini audit going concern 

adalah sebagai berikut: 

a. Trend  negatif,  misalnya  kerugian  operasi  yang berulang kali, 

kekurangan modal kerja, arus kas negatif, rasio keuangan penting 

yang jelek. 

b. Petunjuk  lain  tentang  kemungkinan  ke-sulitan keuangan,  

misalnya  kegagalan  dalam memenuhi  kewajiban  utangnya  atau  

perjanjian  serupa,  penunggakan  pem-bayaran  dividen, penjualan 

sebagian besar aktiva. 

c. Masalah  Intern,  misalnya  pemogokan  kerja, ketergantungan  

besar  atas  sukses-nya  suatu proyek.  

d. Masalah  Extern,  misalnya  pengaduan  gugatan pengadilan,  

keluarnya  undang  – undang  yang mengancam keberadaan 

perusahaan, kehilangan franchise,  lisensi  atau  paten  yang  

penting, bencana  yang  tidak  diasuransikan,  kehilangan 
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pelanggan atau pemasok utama. 

6. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan menentukan apakah perusahaan dapat 

melangsungkan kehidupan usahanya dalam jangka waktu yang lama atau 

tidak Wulandari (2014). Ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam total 

aset, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Jika semakin besar total aset, 

penjualan, dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran 

perusahaan itu. Dari ketiga variabel di atas, nilai aset relatif lebih stabil 

dibandingkan dengan nilai market capitalized dan penjualan dalam 

mengukur ukuran perusahaan, sehingga penelitian ini menggunakan 

besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan sebagai proksi dari ukuran 

perusahaan.  

Menurut Mutchler (1985) dalam (Santosa dan Wedari, 2007) bahwa 

auditor lebih sering memberikan opini audit going concern pada 

perusahaan kecil. Hal ini dikarenakan auditor percaya bahwa perusahaan 

besar dapat menyelesaikan kesulitan keuangan daripada perusahaan kecil. 

McKeown, et, al., (1991) dalam Santosa dan Wedari (2007) menyatakan 

bahwa perusahaan besar lebih banyak menawarkan fee audit tinggi 

dibandingkan dengan perusahaan besar, dalam kaitannya bahwa auditor 

dapat meragukan pemberian opini audit going concern pada perusahaan 

besar. Sehingga tingkat independensi auditor menjadi turun karena adanya 

fee tinggi dari perusahaan besar. 
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7. Profitabilitas 

Rasio profitabilitas menunjukkan kombinasi efek dari likuiditas, 

manajemen aset dan utang pada hasil operasi Brigham dan Houston 

(2006:107) dalam Sutedja (2010). Rasio profitabilitas mengukur 

efektivitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang dihasilkan 

dari penjualan dan investasi Mamduh dan Halim (2009).  Dalam penelitian 

ini proksi rasio profitabilitas yang digunakan adalah Return on Asset 

(ROA). ROA menggambarkan kemampuan manajemen dalam mengelola 

aset yang tersedia secara efektif dan efisien dalam menghasilkan suatu 

laba Komalasari (2003) dalam Sutedja (2010). Semakin tinggi nilai ROA 

maka semakin efektif pengelolaan aset dalam menghasilkan laba operasi 

perusahaan.  

Hani et al. (2003) menjelaskan bahwa return on assets (ROA) 

mempunyai pengaruh yang kuat dalam opini audit. Semakin kecil ROA 

maka kemampuan suatu perusahaan dalam mendapatkan laba akan 

menurun sehingga berpengaruh terhadap pemberian opini audit going 

concern. 

8. Pertumbuhan Perusahaan 

Pertumbuhan perusahaan menunjukkan seberapa baik perusahaan 

mempertahankan posisi ekonominya dalam industri maupun kegiatan 

ekonominya Setyarno et al. (2006). Dalam penelitian ini pertumbuhan 

perusahaan diproksikan dengan rasio pertumbuhan penjualan. Rasio 
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pertumbuhan penjualan dipilih karena penjualan merupakan hal utama 

dalam perusahaan. Rasio ini mengukur seberapa baik perusahaan dalam 

industrinya maupun dalam kegiatan ekonomi secara keseluruhan Weston 

dan Copeland (1992) dalam Setyarno et al. (2006). Semakin tinggi rasio 

penjualan perusahaan maka semakin kecil kemungkinan untuk 

mendapatkan opini audit going concern. 

Rudyawan dan Badera (2009) dalam Suparmun (2014) berpendapat 

bahwa perusahaan dengan pertumbuhan yang baik meningkatkan volume 

penjualan dibandingan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan 

kemampuan suatu perusahaan dalam mempertahankan posisi ekonominya 

sehingga memberikan peluang kepada perusahaan dalam meningkatkan 

laba dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. 

Perusahaan yang mempunyai pertumbuhan laba yang tinggi cenderung 

memiliki laporan yang sewajarnya sehingga potensi mendapatkan opini 

yang baik akan lebih besar. Menurut Altman (1968) dalam Kartika (2012) 

perusahaan yang laba tidak akan mengalami kebangkrutan, karena 

kebangkrutan merupakan salah satu alasan auditor utnuk memberikan 

opini audit going concern. Perusahaan dengan negative growth 

mengindikasikan kecenderungan yang lebih besar ke arah kebangkrutan.  
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C. Perumusan Hipotesis 

1. Ukuran Perusahaan dan Opini Audit Going Concern 

Ukuran perusahaan menentukan apakah perusahaan dapat 

melangsungkan kehidupan usahanya dalam jangka waktu yang lama atau 

tidak. Biasanya, perusahaan besar akan bisa mempertahankan 

kelangsungan hidup usahanya dibandingkan perusahaan kecil yang bisa 

dibilang baru, dan kurang bisa mempertahankan kelangsungan hidup usaha 

mereka Wulandari (2014).     

Berdasarkan penelitian (Sujiyanto (2001) dalam Junaidi dan Hartono 

(2010)) dalam penelitiannya menggunakan penjualan atau aset untuk 

mengukur besarnya perusahaan, jika pertumbuhannya bernilai pusitif maka 

dapat mencerminkan besarnya ukuran perusahaan.  

Penelitian (Santosa dan Wedari, 2007)  mereka berpendapat bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh terhadap opini audit dengan paragraf 

going concern. Hasil ini sesuai dengan penelitian (McKeown et al. (1991) 

dalam Santosa dan Wedari (2007)) yang telah dijelaskan oleh peneliti 

sebelumnya, yang menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki sedikit 

kemungkinan untuk gagal dalam melangsungkan usahanya. 

Ballesta dan Garcia (2005) dalam Junaidi dan Hartono (2010) 

berpendapat bahwa, perusahaan besar mempunyai manajemen yang lebih 

baik dalam mengelola perusahaan dan berkemampuan menghasilkan 

laporan keuangan yang berkualitas jika dibandingkan dengan perusahaan 

kecil. Dalam penelitiannya mengenai opini audit qualified yang diterima 
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oleh perusahaan publik di Spanyol, mereka mendapatkan bukti empiris 

bahwa, kecenderungan perusahaan yang menerima opini audit qualified 

adalah perusahaan yang mengalami masalah finansial, sedangkan 

perusahaan yang dikelola dengan baik dan menyajikan laporan keuangan 

yang berkualitas dalam artian sesuai dengan keadaan perusahaan yang 

sebenarnya, cenderung menerima clean opinion dari auditor. Jadi auditor 

akan cenderung lebih memberikan opini audit dengan paragraf going 

concern terhadap perusahaan yang kecil. Sebaliknya akan memberikan 

opini audit bersih untuk perusahaan yang sudah besar karena sudah bisa 

lebih dipercaya oleh auditor. 

H1 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap opini audit going   

concern. 

2. Profitabilitas dan Opini Audit Going Concern 

Tujuan dari analisis profitabilitas adalah untuk mengukur tingkat 

efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai perusahaan yang 

bersangkutan. Semakin tinggi rasio profitabilitas suatu perusahaan maka 

semakin baik kinerja perusahaan dalam mengelola aset-aset yang 

dimilikinya untuk menghasilkan profit. Perusahaan dengan tingkat 

profitabilitas yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut 

mampu menjalankan usahanya dengan baik sehingga dapat 

mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dengan kata lain, semakin 

tinggi tingkat profitabilitas maka semakin rendah pula kemungkinan 

pemberian opini audit going concern oleh auditor. Sebaliknya, perusahaan 
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yang memiliki tingkat profitabilitas rendah maka cenderung akan 

mendapatkan opini audit going concern Komalasari (2003) dalam 

Kristiana (2012). Tingkat profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan 

ROA. ROA mempunyai pengaruh yang kuat terhadap opini audit. 

Semakin kecil ROA maka kemampuan perusahaan dalam mendapatkan 

laba menurun sehingga ada kemungkinan untuk memberikan opini audit 

going concern Hani et al. (2003). 

  H2 : Profitabilitas berpengaruh terhadap opini audit going concern 

3. Pertumbuhan Perusahaan dan Opini Audit Going Concern 

Dalam penelitian ini pertumbuhan perusahaan menggunakan proksi 

pertumbuhan penjualan. Hal ini dikarenakan penjualan merupakan 

kegiatan utama perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

(Santosa dan Wedari, 2007) variabel pertumbuhan perusahaan tidak 

mempengaruhi pemberian opini audit going concern.  

Hal ini sependapat dengan penelitian (Januarti dan Fitrianasari, 2008) 

mengatakan bahwa pertumbuhan perusahaan dengan menggunakan proksi 

pertumbuhan penjualan tidak mempengaruhi pemberian opini audit going 

concern. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan penjualan tidak diikuti 

dengan pertumbuhan saldo laba dan penurunan beban hutang.  

Berbeda dengan penelitian (Kartika, 2012) dan (Kristiana, 2012) 

mengatakan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap 

pemberian opini audit going concern. Perusahaan yang mempunyai rasio 
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pertumbuhan perusahaan yang negatif maka diindikasikan bahwa 

perusahaan tidak dapat mempertahankan posisi ekonominya dan 

kemungkinan tidak dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. 

Sehingga auditor cenderung untuk memberikan opini audit going concern 

kepada perusahaan yang mengalami pertumbuhan perusahaan negatif. 

H3 : Pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap opini audit 

going concern. 

D. Kerangka Pemikiran Teoritis 

Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Pertumbuhan 

Perusahaan terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran Teoritis 

Ukuran 
Perusahaan (X1) 

Profitabilitas (X2) 

Pertumbuhan 
Perusahaan (X3) 

Opini Audit Going 
Concern (Y) 

 
 


