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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

  Setiawan (2015) menguji pengaruh pertumbuhan perusahaan, 

profitabilitas, likuiditas, dan leverage terhadap opini audit going concern 

pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 

periode 2010-2013. Data dianalisis dengan uji regresi logistik menggunakan 

IBS Statistik SPSS 22. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa variabel 

proftiabilitas (ROA) dan leverage (DTA) berpengaruh terhadap pemberian 

opini audit going concern, sedangkan variabel pertumbuhan perusahaan dan 

likuiditas (current ratio) tidak berpengaruh terhadap pemberian opini audit 

going concern.  

  Dalam penelitian ini profitabilitas berpengaruh negatif menunjukan 

bahwa semakin besar rasio return on assets (ROA) perusahaan maka akan 

semakin kecil kemungkinan perusahaan untuk menerima opini audit going 

concern. Likuiditas tidak berpengaruh terhadap pemberian opini audit going 

concern karena auditor dalam memberikan opini audit going concern tidak 

hanya mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya, tetapi melihat lebih melihat kemampuan 

perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya, sedangkan variabel 

leverage menunjukan hasil signifikan negatif sehingga mengindikasikan  

semakin besar rasio leverage perusahaan maka semakin kecil kemungkinan 

perusahaan untuk menerima opini audit going concern. 
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  Hasil berbeda ditemukan oleh Susanto & Zubaidah (2015) meneliti 

pengaruh kinerja keuangan, debt default, dan reputasi kantor akuntan publik 

terhadap pemberian opini audit going concern pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2013-2014. Data 

dianalisis dengan uji regresi logistik menggunakan SPSS 16. Hasil 

penelitian menemukan bahwa kinerja keuangan yang diproksikan dengan 

likuiditas (CR), profitabilitas (ROA), solvabilitas (DER) tidak berpengaruh 

terhadap penerimaan opini audit going concern. 

  Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan (Lie, dkk 

2016) yang meneliti mengenai pengaruh likuiditas, solvabilitas, 

profitabilitas, dan rencana manajemen terhadap opini audit going concern 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 

tahun 2010-2012. Data dianalisis dengan uji regresi logistik menggunakan 

SPSS 19. Hasil penelitian menemukan bahwa likuiditas (CR) dan 

profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit 

going concern, sedangkan variabel solvabilitas yang diproksikan 

menggunakan debt to total assets (DTA) berpengaruh positif terhadap 

penerimaan opini audit going concern.  

  Dalam penelitian ini likuiditas (Current Ratio) tidak berpengaruh 

terhadap pemberian opini audit going concern, artinya dalam menentukan 

opini audit going concern auditor tidak hanya melihat variabel likuiditas 

saja melaikan kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Rasio 

Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pemberian opini audit going 

concern disebabkan karena laba yang diperoleh perusahaan tidak diimbangi 
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dengan penurunan kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan, selain hal 

tersebut auditor tidak hanya mendasarkan profitbilitas untuk menerbitkan 

opini audit going concern, namun auditor juga melihat seluruh rasio 

keuangan perusahaan dalam rangka menerbitkan opini audit going concern. 

Solvabilitas menunjukan pengaruh positif terhadap pemberian opini audit 

going concern, hal tersebut menunjukan bahwa semakin besar rasio 

solvabilitas yang dimiliki perusahaan maka auditor cenderung akan 

memberikan opini audit going concern. 

  Aprinia (2016) meneliti pengaruh rasio keuangan, ukuran 

perusahaan, dan reputasi auditor terhadap opini audit going concern pada 

perusahaan manufaktur pada tahun 2012-2014. Data dianalisis dengan uji 

regresi logistik menggunakan SPSS 21. Hasil penelitian menemukan bahwa 

likuiditas yang diukur menggunakan  current ratio (CR) dan profitabilitas 

diukur dengan return on assets (ROA) berpengaruh negatif terhadap opini 

audit going concern, sedangkan solvabilitas yang diukur menggunakan debt 

to equity ratio (DER) tidak berpengaruh terhadap pemberian opini audit 

going concern.  

  Hasil penelitian tersebut menemukan likuiditas (Current Ratio) 

berpengaruh negatif terhadap opini audit going concern, hal tersebut 

menunjukan bahwa auditor dalam memberikan opini audit going concern 

mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya. Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap pemberian opini audit going concern menunjukan bahwa semakin 

tinggi rasio profitabilitas, maka semakin tinggi kemampuan perusahaan 
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dalam memperoleh laba sehingga tidak menimbulkan keraguan auditor akan 

keberlangsungan usaha (going concern).  

  Solvabilitas (DER) tidak berpengaruh terhadap pemberian opini 

going concern menunjukan bahwa semakin tinggi rasio solvabilitas, maka 

semakin buruk kinerja keuangan perusahaan dan menimbulkan 

ketidakpastian atau keraguan mengenai keberlangsungan hidup (going 

concern) perusahaan. Penelitian tersebut menggunakan rasio debt to equity 

sehingga semakin tinggi rasio tersebut menunjukan bahwa semakin 

rendahnya kinerja keuangan perusahaan yang menimbulkan keraguan dan 

ketidakpastian perusahaan dalam mempertahankan keberlangsungan 

hidupnya (going concern). 

  Penelitian yang dilakukan Ajikusuma (2016) mengenai pengaruh 

kualitas auditor, likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas terhadap opini 

audit going concern pada perusahaan manufaktur yang terrdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada tahun 2012-2015. Data dianalisis dengan uji regresi 

logistik menggunakan SPSS. Hasil penelitian menemukan bahwa kualitas 

auditor, likuiditas,dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pnerimaan 

opini audit going concern. Sedangkan solvabilitas terbukti berpengaruh 

terhadap penerimaan opini audit going concern.  

  Disisi lain penelitian yang dilakukan Kurniawati dan Murti (2017) 

mengenai pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan 

terhadap opini audit going concern pada perusahaan tekstik dan garment 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2011-2016. 

Data dianalisis menggunakan kombinasi data time series dan cross section 
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dengan program Eviews versi 8. Hasil penelitian menemukan bahwa 

profitabilitas (ROA) dan likuiditas (CR) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap opini audit going concern.  

  Penelitian yang dilakukan oleh Januarti (2009) mengenai pengaruh  

faktor perusahaan (Kondisi keuagan, debt default, ukuran perusahaan), 

kualitas auditor (Opini audit tahun sebelumnya, audit lag, auditor client 

tenure, auditor industry specialization, opinion shopping), kepemilikan 

perusahaan (Kepemilikan manajerial dan institusional) terhadap penerimaan 

opini audit going concern pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia selama tahun 1997-2006. Data dianalisis dengan uji 

regresi logistik menggunakan SPSS. Hasil penelitian menemukan bahwa 

variabel default, In sales (size), audit client tenure, opini tahun sebelumnya 

dan kualitas auditor (specialization) berpengaruh terhadap pemberian opini 

audit going concern.  

  Penelitian yang dilakukan oleh Nursasi & Maria (2015) mengenai 

pengaruh audit tenure, opinion shopping, leverage, dan pertumbuhan 

perusahaan terhadap penerimaan opini audit going concern pada perusahaan 

perbankan dan pembiayaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 

tahun 2008-2012. Data dianalisis menggunakan GESCA (Generalized 

Structured Component Analysis). Hasil penelitian menemukan bahwa audit 

tenure, opinion shopping, leverage, dan pertumbuhan perusahaan 

berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. 

  Disisi lain penelitian yang dilakukan oleh Nanda & Siska (2015) 

mengenai Pengaruh Audit Tenure, Disclosure, Ukuran KAP, Debt default, 
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Opinion Shopping, dan Kondisi Keuangan Perusahaan Terhadap 

Penerimaan Opini Audit Going Concern pada perusahaan yang terdaftar 

index syariah Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2011-2013. Data 

dianalisis dengan uji regresi logistik menggunakan SPSS versi 17. Hasil 

penelitian menemukan bahwa secara parsial bahwa variabel opinion 

shopping dan kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap opini 

audit going concern, sedangkan variabel audit tenure, disclosure, ukuran 

KAP, dan debt default tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit 

going concern. 

  Dengan demikian penelitan tersebut menguji hubungan antara 

kinerja keuangan yang menggunakan likuiditas (CR), profitabilitas (ROA), 

solvabilitas (DTA), dan kualitas audit berpengaruh terhadap penerimaan 

opini audit going concern. Hanya penemuan Susanto (2015) &  Aprinia 

(2016) yang menggunakan solvabilitas dengan proksi (DER) tidak 

berpengaruh  dalam penelitiannya. Penelitian tersebut telah  membuktikan 

adanya pengaruh likuiditas, solvabilitas, profitabilitas dan kualitas audit 

terhadap pemberian opini audit going concern. Artinya rasio likuiditas, 

solvabilitas, profitabilitas, dan kualitas audit dapat digunakan sebagai alat 

ukur untuk memprediksi perusahaan yang akan mengalami going concern 

pada periode kedepan.  

B. TINJAUAN PUSTAKA    

1. Teori Keagenan 

  Jensen dan Mekling (1976) menjelaskan bahwa pemilik (prinsipal) 

memberikan delegasi kepada manajemen (agen) untuk melaksanakan 
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kepentingan pemilik. Diasumsikah bahwa prinsipal dan agen sebagai orang 

ekonomi yang rasional dan umumnya termotivasi oleh kepentingan pribadi 

tapi mereka dapat membedakan penghargaan atas preferensi, kepercayaan 

dan informasi, dalam hal ini pihak prinsipal adalah pemegang saham 

(shareholder) dan pihak agen adalah manajemen. 

  Dengan adanya asumsi sifat dasar manusia manajer tidak selalu 

bertindak sesuai dengan keinginan terbaik pemegang saham (Shareholder). 

hal tersebut membuat sebuah kondisi yang disebut dengan asimetri 

informasi, yaitu manajemen sebagai pengelola perusahaan dianggap 

memiliki informasi lebih banyak mengenai perusahaan dibandingkan 

dengan pemilik perusahaan. Karena adanya asimetri informasi, maka hal 

tersebut dapat menimbulkan terjadinya konflik kepentingan antara 

manajemen dan pemilik perusahaan untuk saling mencoba memanfaatkan 

kelemahan dari pihak lain untuk kepentingan sendiri.  

  Berdasarkan hal tersebut auditor mampu menjembatani kepentingan 

pihak manajemen dan pemilik perusahaan. Sebagai pihak yang independen, 

auditor memiliki tanggungjawab untuk mengevaluasi kebijakan manajemen 

perusahaan apakah sudah sesuai dengan kehendak pemilik perusahaan. 

Selain dari hal tersebut auditor akan memeriksa kewajaran laporan 

keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen perusahaan (Lie, dkk 2016). 

2. Opini Audit 

  Opini audit merupakan bagian dari laporan audit yang terdapat 

pendapat auditor mengenai kewajaran laporan keuangan dari pemeriksaan 

audit. Laporan audit terdiri dari tiga paragraf, yaitu paragraf pengantar, 
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paragraf lingkup, dan paragraf pendapat (Aprinia, 2016). Dalam Standar 

Profesional Akuntan Publik (SPAP) 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. Laporan auditor merupakan wadah bagi auditor 

untuk menyatakan suatu pendapat atau apabila keadaan mengharuskan, 

untuk menyatakan tidak memberikan pendapat (Susanto & Aquariza, 2012). 

  Informasi utama pada laporan audit adalah opini audit yang terdapat 

pada paragraf pendapat. Menurut SPAP SA Seksi 508 (PSA No. 29) opini 

audit terdiri atas lima jenis, yaitu: (1) Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, 

(2) Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelas, (3) 

Pendapat Wajar dengan Pengecualian, (4) Pendapat Tidak Wajar, dan (5) 

Tidak Memberikan Pendapat. 

3. Rasio Likuiditas 

  Rasio likuiditas sering juga disebut dengan nama rasio modal kerja 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan likuiditas 

suatu perusahaan (Kasmir, 2017). Rasio likuiditas merupakan rasio yang 

menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

(utang) jangka pendek (Weston, 2004). Likuiditas suatu perusahaan diukur 

dengan Current Ratio yaitu membandingkan aktiva lancar dengan 

kewajiban lancar. Current ratio digunakan untuk mengetahui apakah 

perusahaan mampu membayar kembali kewajibannya kepada para 
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deposannya dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki oleh perusahaan 

(Aprinia, 2016). 

4. Rasio Solvabilitas 

  Rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai dengan utang. Dalam arti 

luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajiban, baik jangka 

pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (Kasmir, 

2017). Rasio ini dapat diukur dengan debt ratio yaitu membandingkan 

antara total liabilitas dengan total aset (Setiawan, 2015). 

5. Rasio Profitabilitas 

  Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio ini juga 

memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan, hal 

tersebut dapat ditunjukan oleh laba yang dihalsilkan dari penjualan dan 

pendapatan investasi. Rasio ini dapat menjadi salah satu alat ukur tingkat 

efisiensi perusahaan (Kasmir, 2017).  

  Profitabilitas dapat ditunjukkan dengan ukuran Return On Assets 

(ROA). ROA merupakan rasio yang diperoleh dengan cara membagi laba 

atau rugi bersih dengan total aset. ROA digunakan untuk mengukur 

efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan 

memanfaatkan aktiva yang dimiliki perusahaan. Sehingga ROA lebih 

mewakili dalam menilai keuangan perusahaan dibandingkan dengan ROE 
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yang hanya mengukur return yang diperoleh dari investasi pemilik 

perusahaan dalam bisnis tersebut (Harahap, 2003).  

6. Kualitas Audit 

  Seorang auditor harus mematuhi aturan yang telah ada dalam SPAP 

guna mempertahankan kualitas audit (Wisanggeni & Ghozali, 2017). 

Kualitas audit (Angelo, 1981) adalah kemungkinan auditor dapat 

mendeteksi dan melaporkan kesalahan atau kecurangan dalam sistem 

informasi akuntansi klien. Dalam mendeteksi kesalahan maupun 

kecurangan hal tersebut didasarkan kemampuan serta kompetensi dari 

seorang auditor, sendangkan untuk melaporkan kesalahan yang ada dalam 

sistem informasi klien adalah berdasarkan independensi dari auditor.  

 Sikap independensi auditor telah ditulis dalam PSA Nomor 04 (SA 

220). Dalam memberikan pendapat opini laporan keuangan auditor harus 

independen, dengan independensi auditor diharapkan meningkatkan 

kualitas informasi dari laporan keuangan. Independensi auditor dapat hilang 

jika auditor terlibat dalam hubungan pribadi dengan klien dikarenakan hal 

tersebut dapat mempengaruhi opini serta sikap mental auditor (Flint, 1988). 

 Independensi auditor terancam apabila seorang auditor memiliki 

hubungan terlalu lama dengan klien sehingga menimbulkan hubungan 

emosional yang membuat auditor semakin sering untuk mengkompromikan 

pilihan akuntansi dan pelaporan klien dalam rangka bisnisnya, sehingga 

menurunkan kualitas audit (Wisanggeni & Ghozali, 2017).  

 Hubungan yang lama antara kantor akuntan publik dengan klien 

memiliki potensi menimbulkan attachment antara kedua pihak sehingga 
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dapat menggangu independensi auditor. Lamanya hubungan tersebut dapat 

menyebabkan auditor kehilangan independensinya dan cenderung 

menerima tekanan klien atau sepemikiran dengan manajer terhadap 

keputusan pelaporan. Terdapat beberapa penelitian yang menemukan 

bahwa hubungan yang semakin lama antara auditor dan klien maka dapat 

menciptakan kedekatan antara keduanya dan hal tersebut dapat 

menghalangi independensi auditor dan menyebabkan penurunan kualitas 

audit (Baker & Thuneibat, 2011).  

 Deis dan Giroux (1992) dalam (Alim, dkk 2007) melakukan 

penelitian mengenai empat hal yang dianggap mempunyai hubungan dengan 

kualitas audit yaitu : (1) lama waktu seorang auditor dalam memeriksa 

auditeenya (tenure), semakin lama seorang auditor melakukan audit pada 

klien yang sama, maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin rendah, 

(2) jumlah auditee, semakin banyak jumlah klien auditee seorang auditor, 

maka kualitas audit akan semakin baik karena seorang auditor dengan jumlah 

klien auditee yang banyak akan berusaha menjaga reputasinya, (3) kesehatan 

keuangan klien auditee, semakin sehat kondisi keuangan klien auditee maka 

akan ada kecenderungan klien tersebut menekan auditor agar tidak mengikuti 

standar audit yang berlaku atau dengan kata lain menekan auditornya untuk 

berbuat curang, dan (4) review pihak ketiga, kualitas suatu audit akan 

meningkat apabila seorang auditor mengetahui bahwa hasil opini auditnya 

akan direview oleh pihak ketiga.  
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7. Opini Audit Going Concern 

  Opini Going Concern adalah opini audit yang dikeluarkan oleh 

auditor karena terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas 

dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya (SPAP, 2011). Opini audit 

going concern adalah opini auditor yang didalamnya terdapat paragraf 

penjelas tentang perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan 

hidupnya. SA Seksi 341, PSA No. 30 memberikan paragraf penjelasan 

mengenai kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan 

hidupnya yang dicantumkan pada laporan auditor jika auditor memberikan 

opini audit going concern kepada auditee. seperti berikut ini:  

“Laporan keuangan terlampir telah disusun dengan anggapan Perusahaan akan 

melanjutkan usahanya secara berkelanjutan.Seperti yang diuraikan dalam 

Catatan X atas laporan keuangan, Perusahaan telah mengalami kerugian yang 

berulangkali dari usahanya dan mengakibatkan saldo ekuitas negatif serta pada 

tanggal 31 Desember 20XX.” 

 

C. Perumusan Hipotesis dan Kerangka Pemikiran 

1. Likuiditas dan Penerimaan Opini Going Concern 

 Rasio likuiditas dapat dijadikan acuan untuk mengukur suatu 

kemampuan perusahaan untuk membayar liabilitas jangka pendek pada 

saat jatuh tempo pembayaran. Rasio likuiditas dapat diukur dengan 

membandingkan aset lancar (current assets) dengan liabilitas jangka 

pendek (current liabilities), dari perhitungan tersebut dapat diperoleh 

nilai current ratio. Nilai current ratio yang semakin kecil menunjukan 

perusahaan kurang likuid sehinga dapat diasumsikan bahwa perusahaan 
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akan kesulitan memenuhi kewajiban kepada para krediturnya, dengan hal 

tersebut auditor akan mempertimbangkan untuk memberikan opini audit 

going concern. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Setiawan 

(2015) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap opini 

audit going concern, kemudian Wulan (2016) menyatakan bahwa 

likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan. Serta penelitian yang 

dilakukan oleh Kurniawati (2017) menyatakan bahwa likuiditas 

berpengaruh terhadap opini audit going concern, Sedangkan Cristian Lee 

(2016) dan Kusuma (2016) menyatakan bahwa likuditas tidak 

berpengaruh terhadap pemberian opini audit going concern. Berdasarkan 

penjelasan tersebut dapat disimpulkan hipotesis pertama sebagai berikut: 

H1 : Likuditas berpengaruh terhadap pemberian opini audit going 

concern. 

 

2. Solvabilitas dan Penerimaan Opini Going Concern 

 Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang, artinya besarnya 

jumlah utang yang digunakan perusahaan untuk membiaya kegiatan 

usahanya jika dibandingkan dengan menggunakan modal sendiri 

(Kasmir, 2017). Laporan keuangan merupakan cerminan dari kinerja 

manajemen, sehingga manajemen akan berusaha untuk menutupi 

solvabilitas perusahaan yang tinggi dengan berbagai cara agar 

perusahaan terlihat lebih menguntungkan. Auditor sebagai pihak 

independen akan memeriksa kinerja manajemen termasuk 
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mempertimbangkan untuk memberikan opini audit going concern. 

Semakin tinggi rasio solvabilitas perusahaan maka akan semakin tinggi 

pula kemungkinan penerimaan opini audit going concern.  

 Rasio solvabilitas diukur dengan menggunakan debt to total assets 

(DTA). Hubungan rasio solvabilitas dengan opini audit going concern 

adalah semakin tinggi rasio solvabilitas perusahaan maka semakin tinggi 

aset perusahaan yang dibiayai dengan hutang. Solvabilitas yang tinggi 

dapat meningkatkan resiko perusahaan, yaitu dalam pembayaran hutang 

dan bunga. Perusahaan yang memiliki hutang yang tinggi memiliki 

kecenderungan akan mengalami kesulitan keuangan. Hal tersebut secara 

tidak langsung menjadi pertimbangan auditor untuk memberikan opini 

audit going concern (Lie, dkk 2016). Penelitian yang dilakukan oleh 

Susanto & Zubaidah (2015) serta Wulan (2016) membuktikan bahwa 

rasio solvabilitas tidak berpengaruh terhadap pemberian opini audit 

going concern, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan 

(2015), Lie & Wardani (2016), dan Ajikusuma (2016) menemukan 

bahwa rasio solvabilitas berpengaruh positif  terhadap pemberian opini 

audit going concern. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis kedua 

adalah sebagai berikut : 

H2 : Solvabilitas berpengaruh terhadap pemberian opini audit going 

concern. 
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3. Profitabilitas dan Penerimaan Opini Going Concern 

 Analisis profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam 

periode tertentu, selain hal tersebut rasio profitabilitas juga memberikan 

ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukan 

dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendapatan investasi 

(Kasmir, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh (Lie, dkk 2016) dan 

(Ajikusuma, 2016) menemukan bahwa rasio profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap pemberian opini audit going concern.  

 Disisi lain penelitian yang dilakukan oleh (Setiawan, 2015) dan 

(Aprinia, 2016) menemukan bahwa rasio profitabilitas berpengaruh 

negatif terhadap pemberian opini audit going concern. Hal tersebut 

dikarenakan perusahaan yang mengalami kerugian usaha lebih 

berpeluang dalam mendapatkan opini audit going concern. Auditor 

menilai bahwa perusahaan yang mengalami rugi usaha dianggap kurang 

mampu dalam membayar kewajibannya, selain hal tersebut perusahaan 

yang mengalami rugi usaha dianggap tidak maksimal dalam mengelola 

aset yang dimiliki untuk memperoleh laba usaha, sehingga perusahaan 

mengalami kerugian dan menjadi pertimbangan auditor untuk 

memberikan opini audit going concern. Berdasarkan penjelasan tersebut 

dapat disimpulkan hipotesis ketiga adalah sebagai berikut : 

H3: Profitabilitas berpengaruh terhadap penerimaan opini audit 

going concern   
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4. Kualitas Audit dan Penerimaan Opini Going Concern. 

 Kualitas audit (Angelo, 1981) adalah kemungkinan auditor dapat 

mendeteksi dan melaporkan kesalahan atau kecurangan dalam sistem 

informasi akuntansi klien. Dalam mendeteksi kesalahan maupun 

kecurangan hal tersebut didasarkan kemampuan serta kompetensi dari 

seorang auditor, sendangkan untuk melaporkan kesalahan yang ada 

dalam sistem informasi klien adalah berdasarkan independensi dari 

auditor. Independensi auditor terancam apabila seorang auditor memiliki 

hubungan terlalu lama dengan klien sehingga menimbulkan hubungan 

emosional yang membuat auditor semakin sering untuk 

mengkompromikan pilihan akuntansi dan pelaporan klien dalam rangka 

bisnisnya, sehingga menurunkan kualitas audit. Terdapat berbagai hal 

yang mempengaruhi independensi auditor untuk menghasilkan informasi 

audit yang berkualitas, yaitu lamanya hubungan auditor dengan klien 

(Wisanggeni & Ghozali, 2017).  

 Penelitian yang dilakukan oleh Afriansyah dan Siregar (2010) 

menemukan bahwa audit tenure berpengaruh negatif terhadap kualitas 

audit, sehingga semakin lama hubungan auditor dengan klien makan 

akan terjadi penurunan kualitas audit. Dalam penelitian Ball, et al. (2015) 

menghasilkan bahwa audit tenure person to person berpengaruh terhadap 

kualitas audit, penelitian tersebut mengambil sampel dari Australia. 

Wisanggeni dan Ghozali (2017) menemukan bahwa audit partner tenure 

memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas audit. 
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Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan hipotesis keempat 

adalah sebagai berikut : 

H4: Kualitas audit berpengaruh terhadap penerimaan opini audit 

going concern   

 

D. Kerangka Konseptual 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 

 

Keterangan : 

XI : Likuditas   Y = Opini Going Concern 

X2 : Solvabilitas 

X3 : Profitabilitas 

X4 : Kualitas Audit 
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