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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Penelitian Terdahulu Review  

Parasetya (2011) menguji pengaruh penerimaan opini audit going concern, 

profitabilitas dan risiko keuangan terhadap return saham pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009. Penelitiannya menggunakan 

analisis regresi berganda. Hasil penelitiannya menunjukan hanya variabel price 

earning ratio (PER) dan earning per share (EPS) yang berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap return saham perusahaan manufaktur di BEI tahun 2009 

sedangkan penerimaan opini audit going concern (GCO), return on investment 

(ROI), quick ratio (QR), dan debt to total equity ratio (DER) tidak mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap return saham. PER dan EPS digunakan oleh 

investor untuk memprediksi return saham. 

Indriani (2015) meneliti analisis reaksi investor terhadap penerimaan laporan 

opini audit going concern pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2008-

2013. Penelitiannya menggunakan analisis regresi berganda dengan asumsi OLS 

dan one sample test. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa penerimaan laporan 

opini audit going concern memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap 

reaksi investor. Penerimaan laporan opini audit going concern karena masalah 

hutang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap reaksi investor. 



 
 

9 
 

   
 

Kepemilikan institusional tidak dapat memperkuat pengaruh antara penerimaan 

laporan opini audit going concern terhadap reaksi investor. 

Diaz (2009) meneliti analisis reaksi pasar terhadap pengumuman pergantian 

kantor akuntan publik pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2002-2008. 

Penelitiannya menggunakan analisis regresi dan model event study. Hasil 

penelitiannya menunjukan bahwa terdapat reaksi pasar yang ditandai dengan nilai 

CAR (cumulative abnormal return) saham yang negatif disekitar tanggal 

pengumuman pergantian KAP untuk pergantian KAP dari KAP Non-Big Four ke 

KAP Big Four, dan pergantian dari KAP Big Four ke KAP Non-Big four. Lebih 

lanjut penelitian ini juga memberikan dukungan mengenai model event study 

yang digunakan dalam penelitian untuk menguji efisiensi pasar secara informasi 

bentuk setengah kuat. Pasar dikatakan efisien bentuk setengah kuat dimana jika 

harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang 

dipublikasikan dalam bentuk pengumuman oleh perusahaan emiten, seperti salah 

satunya adalah pengumuman pergantian kantor akuntan publik baru. 

Soeprihadi (2011) meneliti analisis reaksi pasar terhadap pergantian kantor 

akuntan publik dan opini audit pada perusahaan LQ45 tahun 2007-2009. 

Penelitiannya menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitiannya 

menunjukan bahwa pergantian KAP Big Four ke Non-Big Four berpengaruh 

negatif tidak signifikan terhadap abnormal return, pergantian KAP Non-Big Four 

ke KAP Big Four berpengaruh positif signifikan terhadap abnormal return, dan 



 
 

10 
 

   
 

opini audit berpengaruh positif signifikan terhadap abnormal return. Sementara 

itu, ukuran perusahaan dan audit tenure yang merupakan variabel kontrol tidak 

berpengaruh signifikan terhadap abnormal return. 

Fernandes dan Susanto (2012) meneliti reaksi pasar terhadap karakteristik 

perusahaan dan kantor akuntan publik pada perusahaan manufaktur yang tercatat 

di BEI tahun 2007-2010. Penelitiannya menggunakan analisis regresi berganda. 

Hasil penelitiannya menunjukan bahwa profitabilitas dan reputasi KAP 

berpengaruh positif terhadap cumulative abnormal return sedangkan ukuran 

perusahaan, pergantian KAP, masa perikatan KAP, dan opini audit tidak memiliki 

pengaruh terhadap cumulative abnormal return. 

Diputra dan Anna (2013) menguji pengaruh ketepatan pelaporan laporan 

keuangan, opini audit, pergantian kantor akuntan publik, dan reputasi kantor 

akuntan publik terhadap reaksi investor pada perusahaan yang terdaftar di BEI 

pada tahun 2010-2012. Penelitiannya menggunakan analisis regresi. Hasil 

penelitiannya menunjukan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang 

signifikan terhadap reaksi investor. Secara parsial reputasi KAP berpengaruh 

signifikan terhadap reaksi investor sedangkan ketepatan pelaporan laporan 

keuangan, opini audit, dan pergantian KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap 

reaksi investor.  

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah menguji 

variabel independen yang terdiri dari opini going concern dan pergantian KAP 
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terhadap reaksi investor sedangkan perbedaannya terletak pada penggunaan 

perusahaan yang yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2014. 

 

B. Tinjauan pustaka 

1. Teori Agensi  

Michelson et al (1995) dalam Soeprihadi (2011) mendefinisikan keagenan 

sebagai suatu hubungan berdasarkan persetujuan antara dua pihak, dimana 

manajemen (agent) setuju untuk bertindak atas nama pihak lain yaitu pemilik 

(prinsipal). Pemilik akan mendelegasikan tanggungjawab kepada manajemen 

perusahaan, dan manajemen perusahaan setuju untuk bertindak atas tanggung 

jawab atau wewenang yang diberikan pemilik. Pemilik dan agen diasumsikan 

pihak yang mengetahuhi bidang ekonomi secara rasional dan saling memiliki 

kepentingan pribadi. Karena agen dan prinsipal memiliki kepentingan pribadi, 

maka akan timbul masalah jika terdapat informasi yang asimetri (information 

asymetry).  

Asimetri informasi dapat diartikan sebagai informasi yang terdistribusi 

dengan tidak merata diantara agen dan pemilik, serta tidak mungkinnya 

pemilik untuk mengamati secara langsung usaha yang dilakukan oleh agen. 

Hal ini menyebabkan agen cenderung melakukan perilaku yang tidak 

semestinya (disfunctional behaviour). Salah satu disfunctional behaviour yang 

dilakukan agen adalah pemanipulasian data dalam laporan keuangan agar 
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sesuai dengan harapan prinsipal meskipun laporan tersebut tidak 

menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Pemanipulasian data 

dalam laporan keuangan tersebut dapat diatasi oleh pihak ketiga yang 

independen dimana memliki peran sebagai mediator antara kepentingan 

pemilik dan agen. Pihak ketiga ini berfungsi untuk memonitor perilaku 

manajer (agen) apakah telah bertindak sesuai dengan harapan pemilik. 

Auditor adalah pihak yang dianggap mampu menjembatani kepentingan 

pihak prinsipal (shareholders) dengan pihak manajer (agen) dalam mengelola 

keuangan perusahaan. Auditor melakukan fungsi monitoring pekerjaan 

manajer melalui sebuah sarana yaitu laporan tahunan perusahaan. Tugas 

auditor adalah memberikan opini atas laporan keuangan tersebut, mengenai 

kewajarannya. Selain memberikan opini kewajaran auditor juga harus 

mempertimbangkan akan kelangsungan hidup perusahaan. Pertimbangan 

tersebut dilakukan untuk membantu para pemakai laporan keuangan 

khususnya investor dalam mengambil keputusan. Pertimbangan kelangsungan 

usaha perusahaan memerlukan pemahaman memadai dan sikap independensi 

dari auditor. Pemahaman memadai dan sikap independensi dibutuhkan untuk 

menghasilkan audit yang berkualitas. Audit yang berkualitas akan 

menumbuhkan kepercayaan bagi para investor untuk menanamkan dana pada 

perusahaan.  
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2. Teori Signaling 

ButarButar (2011) menjelaskan bahwa informasi merupakan unsur 

penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi pada hakekatnya 

menyajikan keterangan, catatan atau gambaran baik untuk keadaan masa lalu, 

saat ini maupun keadaan masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup 

suatu perusahaan dan bagaimana pasaran efeknya. Informasi yang lengkap, 

relevan, akurat dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di pasar modal 

sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi.  

Menurut Hartono (2008:529) dalam Diaz (2009), informasi yang 

dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan sinyal bagi 

investor dalam pengambilan keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut 

mengandung nilai positif, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu 

pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Pensinyalan merupakan usaha 

manajemen yang memiliki informasi lebih ketimbang investor (asymetric 

information) tetapi berusaha untuk menyajikannya pada investor guna 

meningkatkan keputusan investasi, sehingga dapat diperoleh “kabar baik” 

(good news) dan “kabar buruk” (badnews) mengenai tindakan manajemen 

terkait dengan kondisi perusahaan dan keputusan investasi (Myers, 1989 

dalam Diaz, 2009). 
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3. Auditing & Going Concern 

Auditing didefinisikan Agoes (2012) sebagai suatu pemeriksaan yang 

dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap 

laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan 

pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat 

memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. 

Auditor adalah orang yang melaksanakan auditing. 

SPAP No 29 seksi 508 menyebutkan ada lima jenis pendapat auditor yaitu 

pendapat wajar tanpa pengecualian, pendapat wajar tanpa pengecualian 

dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk 

baku, pendapat wajar dengan pengecualian, pendapat tidak wajar, dan 

pernyatan tidak memberikan pendapat (Ikatan Akuntan Publik Indonesia, 

2011). 

Selain memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan, auditor 

juga perlu mempertimbangkan kemampuan entitas dalam mempertahankan 

kelangsungan hidupnya sebagaiman dijelaskan dalam PSA No. 30 seksi 341 

oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (2011) yaitu auditor bertanggung jawab 

untuk mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan 

entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode waktu 

pantas, tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan keuangan yang 
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sedang diaudit (selanjutnya periode tersebut akan disebut dengan jangka 

waktu pantas).  

Jika auditor yakin bahwa terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan 

entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu 

pantas, ia harus: 

a. Memperoleh informasi mengenai rencana manajemen yang ditujukan untuk 

mengurangi dampak kondisi dan peristiwa tersebut. 

b. Menentukan apakah kemungkinan bahwa rencana tersebut dapat secara 

efektif dilaksanakan.  

Berdasarkan pada SPAP PSA No. 30 seksi 341 oleh Ikatan Akuntan 

Publik Indonesia (2011), kondisi atau peristiwa yang dapat menunjukan 

kesangsian besar tentang kemampuan entitas dalam mempertahankan 

kelangsungan hidupnya yaitu  

a. Trend negatif meliputi kerugian operasi yang berulangkali terjadi, 

kekurangan modal kerja, arus kas negatif dari kegiatan usaha, ratio 

keuangan penting yang jelek. 

b. Petunjuk lain tentang kemungkinan kesulitan keuangan meliputi kegagalan 

dalam memenuhi kewajiban utangnya atau perjanjian serupa, penunggakan 

pembayaran dividen, penolakan oleh pemasok terhadap pengajuan 

permintaan pembelian kredit biasa, rektrukturisasi utang, kebutuhan untuk 
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mencari sumber atau metode pendanaan baru, atau penjualan sebagian 

besar aktiva. 

c. Masalah intern meliputi pemogokan kerja atau kesulitan hubungan 

perburuhan yang lain, ketergantungan besar atas sukses projek tertentu, 

komitmen jangka panjang yang tidak bersifat ekonomis, kebutuhan untuk 

secara signifikan memperbaiki operasi. 

d. Masalah luar yang telah terjadi meliputi pengaduan gugatan pengadilan, 

keluarnya undang-undang, atau masalah-masalah lain yang kemungkinan 

membahayakan kemampuan entitas untuk beroperasi; kehilangan franchise, 

lisensi atau paten penting; kehilangan pelanggan atau pemasok utama; 

kerugian akibat bencana besar seperti gempa bumi, banjir, kekeringan, 

yang tidak diasuransikan atau diasuransikan namun dengan pertanggungan 

yang tidak memadai. 

 

4. Independensi 

Standar umum pertama dalam PSA No. 04 seksi 220 oleh Ikatan Akuntan 

Publik Indonesia (2011) berbunyi “Dalam semua hal yang berhubungan 

dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus 

dipertahankan oleh auditor” yang berarti bahwa auditor harus bersikap 

independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan 

pekerjaannya untuk kepentingan umum. Dengan demikian, ia tidak 
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dibenarkan memihak kepada kepentingan siapa pun, sebab bagaimana pun 

sempurnanya keahlihan teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak 

memihak, yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebebasan 

pendapatnya. Auditor mengakui kewajiban untuk jujur tidak hanya kepada 

manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak 

lain yang meletakan kepercayaan (paling tidak sebagian) atas laporan auditor 

independen, seperti calon-calon pemilik dan kreditur.  

Kepercayaan masyarakat umum atas independensi sikap auditor 

independen sangat penting bagi perkembangan profesi akuntan publik. 

Kepercayaan masyarakat akan menurun jika terdapat bukti bahwa 

independensi sikap auditor ternyata berkurang, bahkan kepercayaan 

masyarakat dapat juga menurun disebabkan oleh keadaan yang oleh mereka 

yang berpikiran sehat (reasonable) dianggap dapat mempengaruhi sikap 

independen tersebut. Untuk menjadi independen, auditor harus secara 

intelektual jujur dan untuk diakui pihak lain sebagai orang yang independen, 

ia harus bebas dari setiap kewajiban terhadap kliennya dan tidak mempunyai 

suatu kepentingan dengan kliennya, apakah itu manajemen perusahaan atau 

pemilik (Ikatan Akuntan Publik Indonesia, 2011). 
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5. Pergantian KAP 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa 

Akuntan Publik mendefinisikan Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya 

disebut KAP, adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri 

sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasanya. Pemberian 

jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP 

paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang 

Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Akuntan 

Publik dapat menerima kembali penugasan audit umum untuk klien setelah 1 

(satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan 

klien tersebut (Republik Indonesia, 2008). 

Pergantian KAP secara umum memiliki dua sifat, yaitu pergantian KAP 

yang bersifat wajib (mandatory) dan pergantian KAP yang bersifat sukarela 

(voluntary). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 tahun 2008 menjadi dasar 

pergantian KAP bersifat wajib sedangkan pergantian KAP bersifat sukarela 

terjadi karena insiatif klien atau KAP akibat beberapa faktor (Sumarwoto, 

2006 dalam Angin,  2012). Jika perusahaan melakukan pergantian KAP 

karena adanya peraturan yang mengharuskan bukan merupakan sebuah 

masalah karena memang ada aturan yang jelas. Akan tetapi jika pergantian 

KAP dilakukan bukan untuk mematuhi peraturan, maka pergantian KAP 
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tersebut dapat disebabkan karena auditor mengundurkan diri atau auditor 

diberhentikan oleh perusahaan (Angin, 2012). 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sulistiarini (2012) menunjukan 

bahwa ukuran KAP dan pergantian manajemen berpengaruh terhadap 

pergantian KAP. Ukuran KAP menjadi proxy utama dalam mengukur kualitas 

audit. Dopuch (1980) dalam Darwin (2012) menjelaskan bahwa KAP dengan 

reputasi yang baik adalah KAP dengan ukuran yang cenderung lebih besar. 

De Angelo, 1981 dalam Ikromi, (2008) menjelaskan bahwa kualitas audit 

yang dilakukan oleh KAP besar (big four accounting firm) dipersepsikan akan 

melakukan audit lebih berkualitas dibandingkan dengan KAP kecil (non big 

four accounting firm). Hal tersebut karena KAP besar memiliki lebih banyak 

sumber daya dan lebih banyak klien sehingga mereka tidak tergantung pada 

satu atau beberapa klien saja. Selain itu karena reputasinya yang telah 

dianggap baik oleh masyarakat menyebabkan mereka akan melakukan audit 

dengan lebih berhati-hati. 

Arens et al. (2008) dalam bukunya menjelaskan bahwa KAP 

diklasifikasikan menjadi empat jenis yaitu sebagai berikut:  

a. Kantor Akuntan Publik Internasional adalah KAP yang mempunyai 

jangkauan audit secara internasional atau melayani pasar internasional.  

b. Kantor Akuntan Publik Nasional adalah KAP yang memiliki cabang-

cabang di kota-kota besar di Indonesia.  
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c. Kantor Akuntan Publik Lokal dan Regional adalah KAP yang 

beranggotakan lebih dari 50 orang tenaga profesional yang beberapa 

diantaranya hanya melayani klien di dalam jangkauan wilayahnya.  

d. Kantor Akuntan Publik Lokal Kecil adalah KAP yang memiliki kurang 

dari 25 orang tenaga profesional pada kantor yang hanya memiliki satu 

cabang. KAP ini melakukan audit dan jasa-jasa terkait terutama untuk 

usaha kecil dan entitas nirlaba. Kebanyakan KAP ini tidak melakukan 

audit dan terutama memberikan jasa akuntansi serta perpajakan bagi 

klien-kliennya. 

Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (2015) menjelaskan bahwa terdapat 

Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang berafiliasi dengan Kantor Akuntan 

Publik Asing yang dikenal dengan sebutan KAP Big Four yaitu  

a. Tanudiredja, Wibisana & Rekan berafiliasi dengan PWC. 

b. Purwantono, Suherman & Surja berafiliasi dengan Ernst & Young. 

c. Osman Bing Satrio & Rekan berafiliasi dengan Delloite. 

d. Siddharta & widjaja berafiliasi dengan KMPG.  
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6. Reaksi Investor    

Standar Akuntansi Keuangan mengenai Kerangka Dasar Penyusunan dan 

Penyajian Laporan keuangan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2009) 

menjelaskan bahwa pemakai laporan keuangan perusahaan meliputi investor 

sekarang dan investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan 

kreditur usaha lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaganya, dan 

masyarakat. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi 

beberapa kebutuhan informasi yang berbeda.  

Investor sebagai salah satu pengguna laporan keuangan didefinisikan 

sebagai pihak yang menanamkan modalnya dalam bentuk efek di Bursa Efek 

dengan membeli atau menjual kembali efek tersebut. Investor menggunakan 

laporan keuangan sebagai informasi untuk membantu menentukan apakah 

harus membeli menahan atau menjual investasi. Investasi didefinisikan 

sebagai kegiatan mengalokasikan dana (finance), untuk mendapatkan nilai 

lebih atau keuntungan di masa depan (Yuliana, 2010).  

Adapun dasar yang digunakan dalam mengambil keputusan dalam 

berinvestasi menurut Yuliana (2010) yaitu: 

a. Return, didefinisikan sebagai tingkat keuntungan dalam berinvestasi. 

Dalam berinvestasi return dibedakan menjadi return yang diharapkan 

dan return yang terjadi. Return yang diharapkan merupakan tingkat 

return yang diantisipasi investor di masa datang. Sedangkan return 
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yang terjadi atau return aktual merupakan return yang telah diperoleh 

investor di masa lalu. Komponen return meliputi capital gain/loss dan 

yield. Capital gain/loss merupakan keuntungan/kerugian bagi investor 

yang diperoleh dari kelebihan harga jual (beli) di atas harga beli (harga 

jual) yang keduanya terjadi di pasar sekunder, sedangkan yield 

merupakan pendapatan atau aliran kas yang diterima investor secara 

periodik misalnya berupa deviden atau bunga. Yield dinyatakan dalam 

presentase dari modal yang ditanamkan.  

b. Risk, didefinisikan sebagai tingkat resiko dalam berinvestasi. Risk 

berhubungan dengan pengembalian. Semakin tinggi resiko maka 

semakin tinggi tingkat pengembalian. Investor harus menjaga tingkat 

risiko dengan pengembalian yang seimbang. 

c. The time factor, didefinisikan sebagai jangka waktu. Investor dapat 

menanamkan modalnya pada janga pendek, jangka menengah, atau 

jangka panjang. Pemilihan jangka investasi sebenarnya merupakan 

suatu hal penting yang menunjukan ekspektasi atau harapan dari 

investor. Investor selalu menyeleksi jangka waktu dan pengembalian 

yang bisa memenuhi ekspektasi dari pertimbangan pengembalian dan 

resiko.   

Kegiatan membeli saham akan menghasilkan deviden bagi investor. 

Deviden akan diperoleh oleh investor yang melakukan investasi jangka 
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panjang karena laba yang diperoleh perusahaan dapat diketahui pada akhir 

tahun. Kegiatan membeli dan kemudian menjual saham akan menghasilkan 

capital gain atau capital loss bagi investor. Kegiatan menjual dan membeli 

saham tersebut merupakan tindakan atau reaksi dari investor atas informasi 

yang diperoleh tentang perusahaan.  

Menurut Jogiyanto (2008), para pelaku pasar modal akan mengevaluasi 

setiap pengumuman yang diterbitkan oleh emiten, sehingga hal tersebut akan 

menyebabkan beberapa perubahan pada transaksi perdagangan saham, 

misalnya adanya perubahan pada volume perdagangan saham, perubahan 

pada harga saham, proporsi kepemilikan, dan lain-lain. Suatu pengumuman 

memiliki kandungan informasi jika pada saat transaksi perdagangan terjadi, 

terdapat perubahan terutama perubahan harga saham. Berubahnya harga 

saham akan mempengaruhi return saham. Harga saham yang tinggi 

menunjukan adanya reaksi investor untuk membeli saham perusahaan. Harga 

saham yang tinggi akan meningkatkan return yang diperoleh oleh investor. 

Sebaliknya harga saham yang rendah menunjukan adanya reaksi investor 

untuk tidak membeli saham perusahaan. Harga saham yang rendah akan 

menyebabkan return yang diperoleh investor menurun. Secara tidak langsung 

reaksi investor dapat diamati dari abnormal return yaitu selisih return yang 

sesungguhnya dengan return yang diharapkan oleh investor.  
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C. Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

  

Variabel Independen  H1 

  

      H2           Variabel Dependen 

           

Variabel Independen  

 

D. Pengembangan Hipotesis  

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap permasalahan yang diteliti. 

Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. Pengaruh Opini Going Concern terhadap Reaksi Investor. 

Auditor tidak hanya bertanggungjawab untuk memberikan opini wajar 

atas laporan keuangan tetapi juga bertanggungjawab untuk mengevaluasi 

going concern perusahaan. Hal sebagaimana dijelaskan dalam PSA No. 30 

seksi 341 oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (2011). Opini going concern 

merupakan opini yang diberikan auditor karena adanya keraguan auditor atas 

kemampuan perusahaan di masa yang mendatang.  Mutchler, 1984 dalam 

Setyowati (2009) menjelaskan bahwa pemberian opini kewajaran dan going 
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concern perusahaan merupakan informasi yang berguna bagi investor untuk 

mendukung pengambilan keputusannya.  

Pentingnya laporan audit yang berhubungan dengan going concern adalah 

untuk memberikan peringatan awal bagi pemegang saham dan pengguna 

laporan keuangan lainnya guna menghindari kesalahan dalam pembuatan 

keputusan. Ketika perusahaan mendapatkan opini going concern, ada dua 

keputusan yang akan diambil oleh investor lama yaitu tetap menanamkan 

dana atau menarik kembali dukungan dananya sedangkan investor baru yaitu 

tidak menanamkan dana pada perusahaan tersebut. Keputusan yang diambil 

oleh investor tersebut akan mempengaruhi harga saham dan volume 

perdagangan saham. Ketika harga saham mengalami perubahan maka return 

yang diperoleh juga mengalami perubahan. Jika harga saham naik maka 

return yang diperoleh naik dan sebaliknya harga saham turun maka return 

yang diperoleh juga turun. Peristiwa pemberian opini going concern secara 

tidak langsung mempengaruhi reaksi investor yang dapat diamati melalui 

abnormal return yaitu selisih return sesungguhnya dengan return yang 

diharapkan.  

Dalam penelitian yang dilakukan Parasetya (2011) menunjukan bahwa 

opini going concern tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap return 

saham sedangkan penelitian Indriani (2015) menunjukan bahwa  penerimaan 

laporan opini audit going concern memiliki pengaruh negatif yang signifikan 
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terhadap reaksi investor dan penerimaan laporan opini audit going concern 

karena masalah hutang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

reaksi investor.  

H1 : Opini Going Concern berpengaruh terhadap Reaksi Investor 

 

2. Pengaruh Pergantian Kantor Akuntan Publik terhadap Reaksi Investor 

Menilik pada peristiwa yang terjadi pada KAP Arthur Andersen yang 

melakukan manipulasi laporan keuangan perusahaan Enron merupakan 

fenomena yang menunjukan kurangnya sikap independensi oleh KAP Arthur 

Andersen. Kurangnya penerapan independensi tersebut disebabkan oleh 

adanya masa perikatan yang lama antara kedua pihak yaitu mencapai 20 

tahun. Berdasarkan fenomena tersebut, kemudian dikeluarkalah Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 bahwa masa pemberian jasa 

audit oleh KAP selama maksimal 6 tahun buku berturut-turut dan auditor 

selama maksimal 3 tahun berturut-turut. Peraturan tersebut menyebabkan 

perusahaan wajib untuk melakukan pergantian KAP. Namun dalam 

praktiknya, perusahaan dapat secara sukarela melakukan pergantian KAP. 

Ketika suatu perusahaan melakukan pergantian KAP, maka ada beberapa hal 

yang akan menjadi pertimbangan yaitu apakah dengan menggunakan KAP 

yang baru, para pemakai laporan keuangan khususnya investor akan tetap 

menaruh kepercayaan akan hasil audit yang diberikan kepada perusahaan. Hal 
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ini disebabkan adanya perbedaan hasil audit KAP yang baru dengan KAP 

yang lama. KAP lama lebih banyak pengalaman dan pemahaman yang 

memadai tentang perusahaan daripada KAP baru. Adanya perbedaan kualitas 

hasil audit KAP berpengaruh pada keputusan investor dalam menanamkan 

dananya kepada perusahaan. Keputusan tersebut dilakukan investor karena 

adanya kepercayaan atas independensi dan kompetensi KAP. Jika investor 

percaya maka dia akan menanamkan dana. Hal ini akan berdampak pada 

harga saham dan return yang akan akan diperoleh. Oleh karena itu peristiwa 

pergantian KAP yang dilakukan oleh perusahaan secara tidak langsung 

mempengaruhi abnormal return yaitu selisih return sesungguhnya dengan 

return yang diharapkan.  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Diaz (2009) menunjukan bahwa 

terdapat pengaruh pergantian KAP terhadap CAR dan penelitian Soeprihadi 

(2011) juga menunjukan bahwa terdapat pengaruh pergantian KAP terhadap 

abnormal return. Berbeda dengan hasil penelitian Fernandes dan Susanto 

(2012) menunjukan bahwa pergantian KAP tidak berpengaruh terhadap CAR 

dan penelitian Diputra dan Anna (2013) juga menunjukan bahwa  pergantian 

KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap reaksi investor. 

H2: Pengaruh Pergantian KAP berpengaruh terhadap Reaksi Investor 

 


