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BAB II 

TELAAH LITERATUR 

 

A. Auditing 

1. Pengertian audit 

Arens (2012) mengatakan, auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang 

informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi 

dengan kriteria yang telah ditetapkan, auditing harus dilaksanakan oleh seorang yang 

kompeten dan independen. Definisi auditing telah disampaikan oleh beberapa pakar, 

antara lain Konrath dan Agoes. Menurut Konrath (2002:5) dalam Agoes (2007) 

auditing adalah suatu proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan 

mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadian 

ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dan kriteria 

yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan.  

       Sementara itu Agoes (2007) mendefinisikan auditing adalah 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 memberikan 

pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.  
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2. Standar audit 

Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik 

Indonesia (PSA No.1 SA Seksi 150, 2011) adalah sebagai berikut: 

1) Standar Umum 

a. Audit harus dilakukan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan 

pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. 

b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam 

sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. 

c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib 

menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. 

2) Standar Pekerjaan Lapangan 

a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus 

disupervisi dengan semestinya. 

b. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk 

merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang 

akan dilakukan. 

c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, 

pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai 

untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. 

3) Standar Pelaporan 
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a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun 

sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. 

b. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, 

ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan 

keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi 

tersebut dalam periode sebelumnya. 

c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, 

kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. 

d. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan 

keuangan secara  keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian 

tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, 

maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan 

laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas 

mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat 

tanggung jawab yang dipikul oleh auditor. 

 

B. Opini Audit 

       Menurut IAPI ( PSA 2 SA seksi 110, 2011) tujuan audit atas laporan keuangan 

oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang 

kewajaran, dan semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan 
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ekuitas, dan arus kas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. IAPI 

(PSA 29 SA Seksi 508, 2011) menyatakan ada lima jenis pendapat akuntan, yaitu: 

 

 

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (Unqualified Opinion) 

Dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor menyatakan bahwa laporan 

keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi 

keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas suatu entitas sesuai dengan 

prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 

2. Bahasa penjelas yang ditambahkan dalam laporan auditor bentuk baku 

Keadaan tertentu mungkin mengharuskan auditor menambahkan paragraf 

penjelasan (atau bahasa penjelas yang lain) dalam laporan auditnya. Keadaan 

tersebut meliputi: 

a. Pendapat auditor sebagian didasarkan atas laporan auditor independen lain. 

b. Untuk mencegah agar laporan keuangan tidak menyesatkan karena keadaaan-

keadaan yang luar biasa, laporan keuangan disajikan menyimpang dari suatu 

prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh IAI. 

c. Jika terdapat kondisi dan peristiwa yang semula menyebabkan auditor yakin 

tentang adanya kesangsian mengenai kelangsungan hidup entitas (going 

concern) namun setelah mempertimbangkan rencana manajemen, auditor 
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berkesimpulan bahwa rencana manajemen tersebut dapat secara efektif 

dilaksanakan dan pengungkapan mengenai hal itu telah memadai. 

d. Diantara dua periode akuntansi terdapat suatu perubahan material dalam 

penggunaan prinsip akuntansi atau dalam metode penerapannya. 

e. Keadaan tertentu yang berhubungan dengan laporan audit atas laporan 

keuangan komparatif. 

f. Data keuangan kuartalan tertentu yang diharuskan oleh Badan Pengawas Pasar 

Modal (Bapepam) namun tidak disajikan atau tidak direview. 

g. Informasi tambahan yang diharuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia Dewan 

Standar Akuntansi Keuangan telah dihilangkan, yang penyajiannya 

menyimpang jauh dari pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan tersebut, dan 

auditor tidak dapat melengkapi prosedur audit yang berkaitan dengan informasi 

tersebut, atau auditor tidak dapat menghilangkan keraguan yang besar apakah 

informasi tambahan tersebut sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh 

Dewan tersebut. 

h. Informasi lain dalam suatu dokumen yang berisi laporan keuangan yang diaudit 

secara material tidak konsisten dengan informasi yang disajikan dalam laporan 

keuangan. 

3. Pendapat wajar dengan pengecualian (Qualified Opinion) 

Kondisi tertentu mungkin memerlukan pendapat wajar dengan pengecualian. 

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

usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, 

kecuali untuk dampak hal yang berkaitan dengan yang dikecualikan. Pendapat 

dinyatakan bilamana:  

a. Ketiadaan bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap 

lingkup audit yang mengakibatkan auditor berkesimpulan bahwa dia tidak 

dapat menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dan ia berkesimpulan 

tidak menyatakan tidak memberikan pendapat.  

b. Auditor yakin, atas dasar auditnya, bahwa laporan keuangan berisi 

penyimpangan dari standar akuntansi keuangan di Indonesia, yang berdampak 

material, dan dia berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat tidak wajar.  

4. Pendapat tidak wajar (Adverse Opinion) 

Suatu pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak 

menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus 

kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pendapat ini 

dinyatakan bila, menurut pertimbangan auditor, laporan keuangan secara 

keseluruhan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang 

berlaku umum di Indonesia.  

5. Tidak memberikan pendapat (Disclaimer Opinion) 

Semua pernyataan tidak memberikan pendapat, meyatakan bahwa auditor tidak 

menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Auditor dapat tidak menyatakan 

Analisis Pengaruh..., Amalia Indriani Tanjung, FB UMN, 2014



22 
 

suatu pendapat bilamana dia tidak dapat merumuskan atau tidak merumuskan 

suatu pendapat tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan prinsip 

akuntansi yang berlaku umum. Jika auditor menyatakan tidak memberikan 

pendapat, laporan auditor harus memberikan semua alasan substantif yang 

mendukung pernyataan tersebut. 

C. Opini Audit going concern 

       Going concern adalah kelangsungan hidup suatu entitas. Dengan adanya going 

concern maka suatu entitas dianggap akan mampu untuk mempertahankan kegiatan 

usahanya dalam jangka panjang, tidak akan dilikuidasi dalam jangka waktu pendek 

(Setyarno, dkk, 2007). Setiawan (2006) dalam Sentosa dan Wedari (2007) 

menyatakan bahwa going concern sebagai asumsi bahwa perusahaan dapat 

mempertahankan hidupnya (going concern) secara langsung akan mempengaruhi 

laporan keuangan. Laporan keuangan yang disiapkan menggunakan dasar going 

concern kemungkinan akan berbeda secara substansial dengan laporan keuangan 

yang disiapkan pada asumsi bahwa perusahaan tidak going concern.  

Warnida (2010) mengatakan bahwa auditor memiliki suatu tanggungjawab untuk 

mengevaluasi status kelangsungan hidup suatu perusahaan dalam setiap pekerjaan 

auditnya. Pernyataan ini mengacu No. 59 (AICPA, 1998), auditor harus memutuskan 

apakah perusahaan klien akan bisa bertahan di masa yang akan datang. Disamping 

menerbitkan ISAK Nomor 4 melalui Komite Standar Akuntansi Keuangan, IAI juga 

menyiapkan Interprestasi Pernyataan Standar Auditing (IPSA) Nomor 30 melalui 
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Komite Standar Profesional Akuntan Publik tentang “Laporan Auditor Independen 

tentang Dampak Memburuknya Kondisi Ekonomi Indonesia terhadap Kelangsungan 

Hidup Entitas”. IPSA tersebut menganggap auditor perlu mempertimbangkan tiga hal 

yaitu: 

a. Kewajiban auditor untuk memberikan saran bagi kliennya dalam mengungkapkan  

dampak kondisi ekonomi tersebut (jika ada) terhadap kemampuan entitas untuk 

mempertahankan kelangsungan hidupnya. 

b. Pengungkapan peristiwa kemudian yang mungkin timbul sebagai akibat kondisi 

ekonomi tersebut.  

c. Modifikasi laporan audit bentuk baku jika memburuknya kondisi ekonomi tersebut 

berdampak terhadap kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan 

hidupnya.  

       Jika audit menyimpulkan adanya keragu-raguan atas kemampuan perusahaan 

untuk melanjutkan usahanya, pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf 

penjelasan perlu dibuat, terlepas dari pengungkapan dalam laporan keuangan. PSA 

Nomor 30 membolehkan, tetapi tidak menganjurkan pernyataan tidak memberikan 

pendapat karena adanya kesangsian atas kelangsungan hidup. PSA Nomor 29 

paragraf 11 huruf d menyatakan bahwa keragu-raguan yang besar tentang 

kemampuan suatu usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya (going 

concern) merupakan keadaan yang mengharuskan auditor untuk menambahkan 

paragraf penjelasan (atau bahasa penjelasan) dalam laporan audit, meskipun tidak 
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mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) yang 

dinyatakan auditor.  Auditor dalam mengeluarkan opini audit suatu perusahaan perlu 

memberikan pernyataan mengenai kemampuan perusahaan dalam mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaan (going concern). Apabila ada keraguan mengenai 

kelangsungan hidup suatu perusahaan maka auditor perlu mengungkapnya dalam 

laporan opini audit (Going concern Audit Report).  

       Diyanti (2010) mengatakan bahwa dalam melakukan proses audit, auditor 

dituntut tidak hanya melihat hanya sebatas pada hal-hal yang ditampakkan dalam 

laporan keuangan saja. Tetapi juga harus lebih mewaspadai hal-hal potensial yang 

dapat mengganggu kelangsungan hidup suatu satuan usaha. Inilah yang menjadi 

alasan mengapa auditor turut bertanggung jawab atas kelangsungan hidup suatu 

satuan usaha meskipun dalam batas waktu tertentu. Going concern merupakan salah 

satu konsep yang paling penting yang mendasari pelaporan keuangan. Opini audit 

going concern merupakan opini yang dikeluarkan auditor untuk memastikan apakah 

perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Pihak manajemen 

bertanggung jawab untuk menentukan kelayakan dari persiapan laporan keuangan 

menggunakan dasar going concern dan auditor bertanggung jawab untuk meyakinkan 

dirinya bahwa penggunaan going concern oleh perusahaan adalah layak dan 

diungkapkan secara memakai dalam laporan keuangan.  

       McKeown et al., (1991) dalam Januarti (2007) berpendapat bahwa auditor 

mungkin saja gagal untuk memberikan pendapat tentang adanya indikasi 
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kebangkrutan kepada suatu perusahaan yang ternyata mengalami kebangkrutan dalam 

beberapa tahun mendatang. Hal ini disebabkan karena perusahaan tersebut sedang 

berada dalam posisi ambang batas antara kebangkrutan dengan kelangsungan 

usahanya (sebagai contoh, sedang dalam proses restrukturisasi utang). Untuk 

menanggapi keadaan dimana kemampuan perusahaan untuk mempertahankan 

kelangsungan usaha perlu dipertanyakan. Pedoman auditor tentang dampak 

kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya terhadap 

opini auditor tertuang dalam SPAP pada IAPI (2011) PSA No. 30 SA seksi 341 yang 

berisi sebagai berikut: 

1. Seksi ini memberikan panduan bagi auditor dalam audit atas laporan keuangan 

berdasarkan standar auditing yang ditetapkan IAPI, dalam hal auditor 

mengevaluasi apakah kesangsian tentang kemampuan entitas untuk 

mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kelangsungan hidup entitas dipakai 

sebagai asumsi dalam pelaporan keuangan sepanjang tidak terbukti adanya 

informasi yang menunjukkan hal yang berlawanan. Biasanya, informasi yang 

secara signifikan berlawanan dengan asumsi kelangsungan hidup entitas adalah 

berhubungan dengan ketidakmampuan entitas dalam memenuhi kewajibannya 

pada saat jatuh tempo tanpa melakukan penjualan sebagian besar aset kepada 

pihak luar melalui bisnis biasa, restrukturisasi utang, perbaikan operasi yang 

dipaksakan dari luar, dan kegiatan serupa yang lain. 
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2. 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 sedang diaudit (Selanjutnya periode tersebut akan disebut dengan 

jangka waktu pantas). Evaluasi auditor berdasarkan atas pengetahuan tentang 

kondisi dan peristiwa yang ada pada atau yang telah terjadi sebelum pekerjaan 

lapangan selesai. Informasi tentang kondisi dan peristiwa diperoleh auditor dari 

penerapan prosedur audit yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai 

tujuan audit yang bersangkutan dengan asersi manajemen yang terkandung dalam 

laporan keuangan yang sedang diaudit, sebagaimana dijelaskan dalam SA Seksi 

326 (PSA No.7) bukti audit. 

3. Auditor harus mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar mengenai 

kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka 

waktu pantas dengan cara sebagai berikut: 

(a) Auditor mempertimbangkan apakah hasil prosedur yang dilaksanakan dalam 

perencanaan, pengumpulan bukti audit, untuk berbagai tujuan audit, dan 

penyelesaian auditnya, dapat mengidentifikasi keadaan atau peristiwa yang, 

secara keseluruhan, menunjukkan adanya kesangsian besar mengenai 

kemampuan etitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam 

jangka waktu pantas. Mungkin diperlukan untuk memperoleh informasi 
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tambahan mengenai kondisi dan peristiwa beserta bukti-bukti yang 

mendukung informasi yang mengurangi kesangsian auditor. 

(b) Jika auditor yakin bahwa terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan 

entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu 

pantas, ia harus: 

(i) memperoleh informasi mengenai rencana manajemen yang ditujukan untuk 

mengurangi dampak kondisi dan peristiwa tersebut, dan 

(ii) menentukan apakah kemungkinan bahwa rencana tersebut dapat secara 

efektif dilaksanakan. 

(c) Setelah auditor mengevaluasi rencana manajemen, ia mengambil kesimpulan 

apakah ia masih memiliki kesangsian besar mengenai kemampuan entitas 

dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas. 

Paragraf 11 sampai dengan 18 mengatur tindakan yang harus diambil oleh 

auditor apabila auditor memiliki kesangsian mengenai entitas dalam 

mempertahankan kelangsungan hidupnya. 

4. Auditor tidak bertanggungjawab untuk memprediksi kondisi atau peristiwa yang 

akan datang. Fakta bahwa entitas kemungkinan akan berakhir kelangsungan 

hidupnya setelah menerima laporan dari auditor yang tidak memperlihatkan 

kesangsian besar, dalam jangka waktu satu tahun setelah tanggal laporan 

keuangan, tidak berarti dengan sendirinya menunjukkan kinerja aduit yang tidak 

memadai. Oleh karena itu, tidak dicantumkannya kesangsian besar dalam laporan 
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auditor tidak seharusnya dipandang sebagai jaminan mengenai kemampuan entitas 

dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. 

       Venuti (2007) dalam Rahman dan Siregar  (2011) menyatakan bahwa ada dua 

penyebab munculnya opini going concern. Pertama, adanya masalah self-fulfilling 

prophecy yang mengakibatkan auditor enggan mengungkapkan status going concern 

yang muncul ketika auditor khawatir bahwa opini going concern yang dikeluarkan 

dapat mempercepat kegagalan perusahaan yang bermasalah. Meskipun demikan, 

opini going concern harus diungkapkan dengan harapan dapat segera mempercepat 

upaya penyelamatan perusahaan yang bermasalah. Kedua, prosedur penentuan status 

going concern tidak terstruktur (Joanna, 1994) dalam Rahman dan siregar (2011). 

       Menurut Altman dan McGough (1974) dalam Januarti (2007) masalah going 

concern terbagi 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. Masalah-masalah keuangan banyak terjadi pada masa krisis yang 

terjadi sekitar tahun 1997, yang menyebabkan banyak perusahaan menerima opini 

going concern dan akhirnya collapse. Arens (1997) dalam Kartika (2012)  

menyatakan beberapa faktor yang menimbulkan ketidakpastian mengenai 

kelangsungan hidup perusahaan adalah: 
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a. Kerugian usaha yang besar secara berulang atau kekurangan modal kerja 

b. Ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya pada saat jatuh 

tempo dalam jangka pendek 

c. Kehilangan 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. 

       Badingatus (2007) dalam Kartika (2012) secara umum menjelaskan beberapa hal 

yang dapat mempengaruhi auditor dalam menerbitkan opini audit going concern 

adalah sebagai berikut: 

a Trend negatif, sebagai contoh kerugian operasi yang berulang kali terjadi, 

kekurangan modal kerja, arus kas negatif dari kegiatan usaha, rasio keuangan 

penting yang jelek. 

b Petunjuk lain tentang kemungkinan kesulitan keuangan, sebagai contoh kegagalan 

dalam memenuhi kewajiban utangnya atau perjanjian serupa, penunggakan 

pembayaran deviden, penolakan oleh pemasok terhadap pengajuan permintaan 

pembelian kredit biasa restrukturisasi utang, kebutuhan untuk mencari sumber atau 

metode pendanaan baru atau penjualan sebagian besar aktiva. 

c Masalah intern, sebagai contoh pemogokan kerja atau kesulitan hubungan 

perburuhan yang lain, ketergantungan besar atas sukses projek tertentu, komitmen 
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jangka panjang yang tidak bersifat ekonomis, kebutuhan untuk mencari sumber 

atau metode pendanaan baru atau penjualan sebagian besar aktiva. 

d Masalah luar yang terjadi, sebagai contoh pengaduan gugatan pengadilan, 

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

membahayakan kemampuan perusahaan untuk beroperasi, kehilangan franchise, 

lisensi atau paten penting, kehilangan pelanggan atau pemasok utama, kerugian 

akibat bencana besar seperti gempa bumi, banjir yang tidak diasuransikan atau 

diasuransikan namun dengan pertanggungan yang tidak memadai. 

D. Kualitas Audit 

1. Pengertian Kualitas Audit 

De Angelo (1981) dalam Chadegani (2011) mendefinisikan kualitas audit adalah 

kemungkinan (joint probability) dimana seorang auditor akan menemukan dan 

melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya. Teoh dan Wong 

(1993) dalam Januarti (2007) mengatakan bahwa pengukuran kualitas audit tetap 

masih merupakan sesuatu yang tidak jelas, tetapi pemakai laporan keuangan biasa 

mengaitkannya dengan reputasi auditor. Auditor yang memiliki reputasi baik akan 

cenderung untuk mempertahankan kualitas auditnya agar reputasinya terjaga dan 

tidak kehilangan klien.  

O‟Keefe (1994) dalam Januarti (2007) berpendapat bahwa auditor industry 

specialization berhubungan positif dengan kualitas audit diukur dengan penilaian 

kepatuhan auditor terhadap GAAS (Generally Accepted Auditing Standards). Auditor 
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yang memiliki banyak klien dalam industri yang sama akan memiliki pemahaman 

yang lebih dalam tentang risiko audit khusus yang mewakili industri tersebut. 

Spesialisasi dalam industri tertentu menjadi sebuah tren, dan para peneliti 

menemukan bahwa auditor dengan spesialisasi menghasilkan penghematan finansial 

dan keuntungan dalam kualitas (Hogan and Jeter, 1999). Kualitas audit yang baik 

akan menghasilkan informasi yang sangat berguna bagi para pemakai laporan 

keuangan dalam hal pengambilan keputusan.  

 

       De Angelo (1981) dalam Rahman dan Siregar (2011) menyatakan bahwa auditor 

skala besar memiliki insentif yang lebih untuk menghindari kritikan kerusakan 

reputasi dibandingkan pada auditor skala kecil. Skala kantor akuntan juga akan 

berpengaruh pada klien dalam memilih kantor akuntan publik. Craswell et. al. (1995) 

dalam Rahman dan Siregar (2011) mengatakan bahwa klien biasanya 

mempersepsikan bahwa auditor yang berasal dari Kantor Akuntan Publik yang besar 

dan memiliki afiliasi dengan Kantor Akuntan Publik internasional yang memiliki 

kualitas yang lebih tinggi karena auditor tersebut memiliki karakteristik yang dapat 

dikaitkan dengan kualitas, seperti pelatihan, pengakuan internasional, serta adanya 

peer review. Hamid (2007) dalam Saputra (2012) menyatakan bahwa KAP Big 4 

ataupun KAP internasional dianggap cenderung memberikan kualitas audit yang 

baik. Ada empat kelebihan skala auditor, yaitu: 

1. Besarnya jumlah dan ragam klien yang ditangani KAP; 
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2. Banyaknya ragam jasa yang ditawarkan; 

3. Luasnya cakupan geografis, termasuk adanya afiliasi internasional; dan 

4. Banyaknya jumlah staf audit dalam suatu KAP. 

Hamid (2007) dalam Saputra (2012) menjelaskan mengenai kelebihan dan 

kekurangan KAP Big 4 dan non Big 4 adalah sebagai berikut: 

1. Spesialisasi/Generalisasi 

KAP besar (seperti Big 4), masing-masing akuntan cenderung terspesialisasi 

mengerjakan bidang pekerjaan tertentu saja atau jenis klien tertentu saja. Mereka 

menginginkan para akuntannya memiliki bidang keahlian khusus sehingga 

menghasilkan output jasa dengan standar kualitas yang tinggi di wilayah kerja 

yang sangat terbatas. Itu sebabnya mengapa jumlah akuntan yang dipekerjakan 

sangat banyak, dalam berbagai jenis pekerjaan dan tingkatan skill. Sedangkan di 

KAP kecil, dengan jumlah akuntan yang terbatas, spesialisasi menjadi tidak 

memungkinkan. Masing-masing akuntan yang bekerja di KAP kecil diharapkan 

bisa mengerjakan berbagai macam pekerjaan mulai dari attestasi, kompilasi, pajak, 

sampai business advisory, business valuation, dan lain sebagainya. Skala dan 

bidang usaha klien-pun lebih beragam yang harus mampu ditangani oleh KAP 

kecil. 

2. Kultur dan Lingkungan Kerja 

Di KAP besar, deadline ketat, kualitas pekerjaan ketat, dan anggaran ketat. Di 

KAP besar, segala sesuatunya serba ketat. Hirarki pengambilan keputusan benar-
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benar diterapkan secara ketat. Prosedur juga diterapkan tanpa kompromi. Bahkan 

untuk aktivitas paling sederhana dan kecil ada prosedurnya. Pelanggaran terhadap 

prosedur yang terlihat paling biasa sekalipun bisa berakibat fatal. Mereka menjadi 

besar justru karena segala sesuatunya terkontrol serba ketat. Bukan berarti di KAP 

kecil tidak ada peraturan, tetapi segala sesuatunya bisa dibicarakan, bisa 

dikompromikan, bisa dirembukkan. Masing-masing akuntan diberikan ruang yang 

relatif lebih luas dalam mengambil keputusan mengenai pekerjaan, termasuk 

dalam mengembangkan karir. 

 

3. Jenjang Karir/Kenaikan Jabatan 

KAP Besar umumnya memiliki sistim penilaian kinerja yang sudah sangat 

established dirancang sedemikian rupa dan diuji bertahun-tahun untuk 

menghasilkan formasi staf (staffing) yang paling sesuai dengan misi dan visi KAP-

nya. Kriteria untuk naik jabatan menggunakan scoring yang jelas. Keputusan 

menaikan jabatan seorang akuntan dari junior ke supervisor, dari supervisor ke 

partner, dan seterusnya, dilakukan secara sistemik. Keterlibatan subyektifitas 

dalam pengambilan keputusan relatif kecil. Sehingga bisa dikatakan bahwa, 

jenjang karir pasti sesuai dengan pengalaman dan perkembangan skill seseorang. 

KAP Kecil umumnya memiliki sistim penilaian kinerja yang relatif belum cukup 

established. Kriteria untuk naik jabatan cenderung kurang jelas dan kurang pasti, 

bisa berubah sesuai kondisi. Sehingga keputusan menaikan jabatan seorang 

Analisis Pengaruh..., Amalia Indriani Tanjung, FB UMN, 2014



34 
 

akuntan, meskipun diusahakan seobyektif mungkin, masih banyak bergantung 

pada penilaian atasan, kencederungan subyektifitas lumayan tinggi. 

        Kompetisi di KAP besar, dengan jumlah akuntan yang begitu besar, 

kompetisinya sangat tinggi. Kecuali seseorang sangat menonjol, maka akan 

tenggelam di antara riuh-rendahnya lautan kompetisi. Sebaliknya, di KAP kecil, 

kompetisi relatif lebih rendah, akan mudah terlihat ketika memberikan kontribusi 

lebih, meskipun hanya sedikit. KAP besar rata-rata memang memiliki program 

„internship‟ (pembinaan karir) tetapi bukan berarti hanya ada 1 pesertanya yang 

mempunyai kompetisi tinggi. Penugasan di KAP besar, sudah ditentukan dari atas, 

sesuai dengan kapasitas dan target KAP, dan skill masing-masing akuntan. 

Sehingga, kemungkinan untuk memilih engagement sesuai dengan strategi karir 

masing-masing tertutup rapat. 

       Santosa dan Wedari (2007) mengatakan bahwa auditor bertanggung jawab untuk 

menyediakan informasi yang mempunyai kualitas tinggi yang akan berguna untuk 

pengambilan keputusan para pemakai laporan keuangan. Auditor yang mempunyai 

kualitas audit yang baik lebih cenderung akan mengeluarkan opini audit going 

concern apabila klien terdapat masalah mengenai going concern. Setyarno (2007) 

mengatakan auditor skala besar juga cenderung untuk mengungkapkan masalah-

masalah yang ada karena mereka lebih kuat menghadapi resiko proses pengadilan. 

Argumen tersebut berarti bahwa auditor skala besar memiliki insentif lebih untuk 

mendeteksi dan melaporkan masalah going concern kliennya.  
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       Menurut penelitian Mutchler (1997) dalam Setyarno (2007) menemukan bukti 

univariat bahwa big four firm lebih cendrung menerbitkan opini audit going concern 

pada perusahaan yang mengalami financial distress. Semakin besar skala auditor, 

akan semakin besar kemungkinan auditor untuk menerbitkan opini audit going 

concern. Dalam penelitian ini proksi yang digunakan mengacu pada penelitian 

Santosa dan Wedari (2007) yaitu variabel kualitas audit diukur dengan menggunakan 

variabel dummy dimana: 

1  = Auditor yang tergabung dalam KAP Big 4 

0 = Auditor yang tergabung dalam KAP Non Big 4.  

 

Adapun yang termasuk KAP Big 4 adalah: 

(1)  KAP Haryanto Sahari (berafiliasi dengan Pricewaterhouse Copper) 

(2)  KAP Osman Bing Satrio (berafiliasi dengan Deloitte Touche Tohmatsu) 

(3)  KAP Purwantono, Sarwoko, Sandjaja (berafiliasi dengan Ernst & Young) 

(4)  KAP Sidharta, Sidharta, dan Harsono (berafiliasi dengan Klynveld Peat 

Marwick Goerdeler) 

 

2. Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Penerimaan Opini Audit Going concern 

       Auditor yang memiliki banyak klien dalam industri yang sama akan memiliki 

pemahaman yang lebih dalam tentang risiko audit khusus yang mewakili industri 

tersebut, tetapi akan membutuhkan pengembangan keahlian lebih daripada auditor 
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pada umumnya tambahan keahlian ini akan menghasilkan return positif dalam fee 

audit. Sehingga, para peneliti memiliki hipotesis bahwa auditor dengan konsentrasi 

tinggi dalam industri tertentu akan memberikan kualitas yang lebih tinggi (Deis and 

Giroux, 1992 dalam Wooten 2003) dalam Praptitorini dan Januarti (2007).  

       Sentosa dan Wedari (2007) menyatakan bahwa auditor bertanggung jawab untuk 

menyediakan informasi yang mempunyai kualitas tinggi yang akan berguna untuk 

pengambilan keputusan para pemakai laporan keuangan. Auditor yang mempunyai 

kualitas audit yang baik lebih cenderung akan mengeluarkan opini audit going 

concern apabila klien terdapat masalah mengenai going concern. Beberapa hasil 

penelitian terdahulu telah dilakukan terkait dengan kualitas audit yang diproksikan 

dengan skala auditor (besaran KAP). Rahayu (2009) mengatakan bahwa kualitas 

audit berpengaruh signifikan terhadap terhadap opini audit going concern. Dengan 

demikian perusahaan yang menggunakan auditor yang berkualitas akan cenderung 

mendapatkan opini audit going concern.  

       Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Sentosa dan Wedari 

(2007) yang menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap 

kecenderungan penerimaan opini audit going concern. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan Praptitorini dan Januarti (2007), Setyarno, dkk (2007), Amilin dan Indrawan 

(2008), Susanto (2009), Surbakti (2010), Rahman dan Siregar (2011), Sapridawati, 

dkk (2011), Kartika (2012). Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka 
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hipotesis terkait pengaruh kualitas audit terhadap penerimaan opini audit going 

concern ialah sebagai berikut: 

Ha1: Kualitas audit berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. 

 

E. Kondisi Keuangan Perusahaan 

1. Pengertian Kondisi Keuangan 

       Surbakti (2010) mengatakan bahwa kondisi keuangan perusahaan adalah keadaan 

atas keuangan perusahaan selama periode waktu tertentu. Kondisi keuangan 

perusahaan menggambarkan kinerja sebuah perusahaan. Media yang dapat dipakai 

untuk meneliti kondisi kesehatan perusahaan adalah laporan keuangan yang terdiri 

dari neraca, perhitungan laba-rugi, ikhtisar laba yang ditahan, dan laporan posisi 

keuangan. Menurut Sartono (1997) dalam Rahayu (2009) mengatakan bahwa analisis 

keuangan mencakup analisis rasio keuangan, analisis kelemahan dan kekuatan 

dibidang finansial akan sangat membantu dalam menilai prestasi manajemen masa 

lalu dan prospeknya di masa datang.  

       Rasio tersebut dapat memberikan indikasi apakah perusahaan memiliki kas yang 

cukup memadai untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Kondisi keuangan 

perusahaan menggambarkan tingkat kesehatan perusahaan. Pada perusahaan yang 

sakit banyak ditemukan indikator masalah going concern (Ramadhany, 2004). 

Kondisi ini dapat digambarkan dari rasio keuangan yang dapat memberikan indikasi 

apakah perusahaan dalam kondisi baik atau tidak. Perusahaan yang baik akan 
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mempunyai profitabilitas yang besar dan cenderung memiliki laporan keuangan yang 

sewajarnya sehingga potensi untuk mendapatkan opini yang baik akan lebih besar 

dibandingkan dengan jika profitabilitasnya rendah Petronela (2004) dalam Rahayu 

(2009). Menurut Mc Keown (1991) dalam Ramadhany (2004) semakin memburuk 

kondisi perusahaan maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan menerima 

opini audit going concern. Sebaliknya perusahaan yang tidak pernah mengalami 

kesulitan keuangan, auditor tidak pernah memberikan opini audit going concern. 

       Mutchler (1985) dalam Januarti (2007) mengungkapkan ktiteria perusahaan akan 

menerima opini going concern apabila mempunyai masalah pada pendapatan, 

reorganisasi, ketidakmampuan dalam membayar bunga, menerima opini going 

concern tahun sebelumnya, dalam proses likuidasi modal negatif, arus kas negatif,  

pendapatan operasi negatif, modal kerja negatif, 2 s/d 3 tahun berturut-turut rugi, laba 

ditahan negatif. Carcello dan Neal (2000) dalam Setyarno (2006) menyatakan bahwa 

semakin buruk kondisi keuangan perusahaan maka semakin besar probabilitas 

perusahaan menerima opini going concern. dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan The Altman model karena penelitian ini menggunakan perusahaan go 

public sektor manufaktur yang sesuai dengan tujuan The Altman Model yaitu untuk 

memprediksi sebuah perusahaan go public sektor manufaktur (model Altman revisi 

ditujukan untuk memprediksi sebuah perusahaan publik dan swasta manufaktur 

sedangkan model Altman modifikasi ditujukan untuk memprediksi sebuah 

perusahaan manufaktur dan non-manufaktur).  
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       Selain itu, penelitian Ramadhani dan Lukviarman (2009) menemukan bahwa 

modal Altman pertama (1968) memberikan tingkat prediksi paling tinggi sebesar 

77,38% dibandingkan model Altman yang lainnya, yaitu model Altman revisi sebesar 

58,33% dan Altman modifikasi sebesar 59,52%. Berdasarkan penjelasan di atas maka 

kondisi keuangan perusahaan diproksikan dengan menggunakan The Altman Model 

yang mengacu dari penelitian Santosa dan Wedari (2007) dimana: 

 

 

Keterangan: 

Z1 Working capital/Total assets 

Z2 Retained earnings/Total assets 

Z3 Earning before interest and taxes/Total assets 

Z4 Market capitalization/Book value of debt 

Z5 Sales/Total assets 

2. Pengaruh Kondisi Keuangan Perusahaan Terhadap Penerimaan Opini Audit 

Going concern  

       Perusahaan yang baik (sehat) mempunyai profitabilitas yang besar dan cenderung 

memiliki laporan keuangan yang sewajarnya sehingga potensi untuk mendapatkan 

opini yang baik akan lebih besar dibandingkan dengan jika profitabilitasnya rendah 

(Patronela, 2004). Selain itu auditor hampir tidak pernah mengeluarkan opini audit 

going concern pada perusahaan yang tidak mengalami financial distress. Beberapa 

Z = 1.2 Z1 + 1.4 Z2 + 3.3 Z3 + 0.6 Z4 + 0.999 Z5  
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hasil penelitian terdahulu telah dilakukan terkait dengan kondisi keuangan 

perusahaan yang diproksikan dengan model prediksi kebangkrutan Altman yang 

dikenal dengan Z Score. Fanny (2005) dan Dewayanto (2010) mengatakan bahwa 

kondisi keuangan berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. Hal 

ini menunjukkan bahwa semakin baik kondisi keuangan perusahaan maka semakin 

kecil kemungkinan bagi auditor untuk memberikan opini audit going concern. Hasil 

penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Santosa dan Wedari (2007) 

mengatakan bahwa kondisi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

penerimaan opini audit going concern. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Ramadhany (2004),  Rahayu (2009), Rahman dan Siregar (2011), Sapridawati, dkk 

(2011), dan Kartika (2012). Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka 

hipotesis terkait pengaruh kondisi keuangan perusahaan terhadap penerimaan opini 

audit going concern ialah sebagai berikut: 

Ha2: Kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap penerimaan opini audit 

going concern. 

F. Opini Audit Tahun Sebelumnya 

1. Pengertian Opini Audit Tahun Sebelumnya 

       Setyarno dkk (2006) dalam Kartika (2012) mendefinisikan opini audit tahun 

sebelumnya sebagai opini audit yang diterima oleh auditee pada tahun sebelumnya. 

Opini audit going concern tahun sebelumya akan menjadi faktor pertimbangan 

penting auditor untuk mengeluarkan kembali opini audit going concern pada tahun 
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berikutnya. Apabila auditor menerbitkan opini audit going concern tahun 

sebelumnya maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan akan menerima 

kembali opini audit going concern pada tahun berjalan.  

       Januarti (2007) mengatakan bahwa auditee yang menerima opini audit going 

concern pada tahun sebelumnya akan dianggap memiliki masalah kelangsungan 

hidupnya, sehingga semakin besar kemungkinan bagi auditor untuk mengeluarkan 

opini audit going concern pada tahun berjalan. Opini audit tahun sebelumnya 

menjadi faktor pertimbangan penting bagi auditor untuk mengeluarkan kembali opini 

audit dengan paragraph going concern. Santosa dan Wedari (2007) mengatakan 

bahwa apabila auditor memberikan opini audit dengan paragraf going concern pada 

tahun sebelumnya maka akan semakin besar perusahaan mendapatkan kembali opini 

audit dengan paragraf going concern pada tahun berjalan.  

       Opini audit adalah hasil akhir dari proses pengauditan yang dilakukan oleh 

auditor independen serta merupakan sumber informasi bagi pihak di luar perusahaan 

sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan. Opini audit diberikan oleh auditor 

melalui beberapa tahap audit sehingga auditor dapat memberikan kesimpulan atas 

opini yang harus diberikan atas laporan keuangan yang di auditnya (Amilin dan 

Indrawan, 2008). Mutchler (1985) dalam Surbakti (2010) menguji pengaruh 

ketersediaan informasi publik terhadap prediksi opini audit going concern, yaitu tipe 

opini audit yang telah diterima perusahaan. Hasilnya menunjukkan bahwa model 

discriminant analysis yang memasukkan tipe opini audit tahun sebelumnya 
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mempunyai akurasi prediksi keseluruhan yang paling tinggi sebesar 89,9% 

dibandingkan model lain. Mutchler juga melakukan wawacara dengan praktisi 

auditor yang menyatakan bahwa perusahaan yang menerima opini audit going 

concern pada tahun sebelumnya lebih cenderung untuk menerima opini yang sama 

pada tahun berjalan.  

       Dalam penelitian ini proksi yang digunakan mengacu pada penelitian Sentosa 

dan Wedari (2007) yaitu variabel opini audit tahun sebelumnya diukur dengan 

menggunakan variabel dummy dimana: 

    1   = memperoleh opini audit going concern pada tahun sebelumnya  

0 = tidak memperoleh opini audit going concern pada tahun sebelumnya 

 

2. Pengaruh Opini Audit Tahun Sebelumnya Terhadap Penerimaan Opini Audit 

Going concern 

       Ada hubungan positif yang signifikan antara opini audit going concern yang 

diterima tahun sebelumnya dengan opini audit going concern tahun berjalan. Apabila 

pada tahun sebelumnya auditor telah menerbitkan opini audit going concern, maka 

akan semakin besar kemungkinan auditor untuk menerbitkan kembali opini audit 

going concern pada tahun berikutnya. Hal ini menunjukan bahwa auditor dalam 

memberikan opini audit akan mempertimbangkan opini audit tahun sebelumnya 

(Susanto, 2009). Beberapa hasil penelitian terdahulu telah dilakukan terkait dengan 

opini audit tahun sebelumnya.  
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       Penelitian Santosa dan Wedari (2007) mengatakan bahwa opini audit tahun 

sebelumnya berpengaruh positif terhadap kecenderungan penerimaan opini audit 

going concern. berdasarkan data penelitian yang ada, dari 310 jumlah observasi, 273 

perusahaan menerima opini yang sama dengan tahun sebelumnya, yaitu 13 

diantaranya mengalami peningkatan kondisi keuangan (peningkatan laba) sehingga 

auditor yang semula memberikan opini going concern mengubah opini yang 

diberikan di tahun berikutnya menjadi tidak memberikan opini going concern. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Ramadhany (2004), Praptitorini dan 

Januarti (2007), Setyarno (2007), Susanto (2009), Januarti (2009), Rahayu (2009), 

Dewayanto (2010),) Surbakti (2010), Sapridawati (2011), Rahman dan Siregar 

(2011), dan Kartika (2012).  

        Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka hipotesis terkait pengaruh 

opini audit tahun sebelumnya terhadap penerimaan opini audit going concern ialah 

sebagai berikut: 

Ha3:  Opini audit tahun sebelumnya berpengaruh terhadap penerimaan opini audit 

going concern. 

 

G. Pertumbuhan Perusahaan 

1. Pengertian Pertumbuhan Perusahaan 

       (Setyarno et al., 2006) dalam Rahman dan Siregar (2011) mengatakan 

perusahaan yang mengalami pertumbuhan, menunjukkan aktivitas operasional 
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perusahaan berjalan dengan semestinya sehingga perusahaan dapat mempertahankan 

posisi ekonominya dan kelangsungan hidupnya. (Weston & Bringham, 1993) dalam 

Santosa dan Wedari (2007) mengatakan bahwa laba yang tinggi pada umumnya 

menandakan arus kas yang tinggi. Perusahaan yang mempunyai pertumbuhan laba 

yang tinggi cenderung memiliki laporan sewajarnya, sehingga potensi untuk 

mendapatkan opini yang baik (opini non-going concern) akan semakin besar. Altman 

(1968) dan Petronela (2004) mengemukakan bahwa, perusahaan dengan negative 

growth mengindikasikan kecenderungan yang lebih besar kearah kebangkrutan 

sehingga perusahaan yang laba tidak akan mengalami kebangkrutan. Karena 

kebangkrutan merupakan salah satu dasar bagi auditor untuk memberikan opini audit 

going concern.  

       Dalam penelitian ini proksi yang digunakan mengacu pada penelitian Santosa 

dan Wedari (2007) yaitu variabel pertumbuhan perusahaan diukur dengan 

menggunakan rasio pertumbuhan laba yang dirumuskan: 

 

Pertumbuhan Laba    =    
 

 

2. Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Penerimaan Opini Audit 

Going concern 

       Baik atau buruknya pertumbuhan sebuah perusahaan dapat dilihat dari seberapa 

baik perusahaan mempertahankan posisi ekonominya secara keseluruhan. 
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Kebangkrutan merupakan salah satu alasan bagi auditor untuk memberikan opini 

audit going concern. Perusahaan dengan negative growth mengindikasikan 

kecenderungan yang lebih besar ke arah kebangkrutan, (Patronela 2004). Beberapa 

hasil penelitian terdahulu telah dilakukan terkait dengan pertumbuhan perusahaan 

yang diproksikan dengan pertumbuhan laba. Rahman dan Siregar (2011), dan Kartika 

(2012) mengatakan bahwa Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 

penerimaan opini audit going concern.  

       Perusahaan yang mempunyai pertumbuhan laba yang negatif mengindikasikan 

bahwa perusahaan tersebut tidak dapat mempertahankan posisi ekonominya dan 

kemungkinan tidak dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Sehingga auditor 

cenderung memberikan opini audit going concern kepada perusahaan yang 

mengalami pertumbuhan  laba yang negatif. Hasil penelitian ini bertolak belakang 

dengan hasil penelitian Santosa dan Wedari (2007) yang mengatakan bahwa 

pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going 

concern. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Fanny (2005), Januarti 

dan Fitrianasari (2006), dan Setyarno, dkk (2007), Rahayu (2009). Berdasarkan 

uraian yang telah dikemukakan, maka hipotesis terkait pengaruh pertumbuhan 

perusahaan terhadap penerimaan opini audit going concern ialah sebagai berikut:  

Ha4:  Pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap penerimaan opini audit 

going concern. 
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H. Ukuran Perusahaan 

1. Pengertian Ukuran Perusahaan 

       Dewayanto (2011) mengatakan aset menunjukkan aktiva yang digunakan  untuk 

aktivitas operasional perusahaan. Peningkatan aset yang diikuti peningkatan hasil 

operasi akan semakin menambah kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan. 

Penelitian Januarti (2009) menyatakan bahwa perusahaan dengan pertumbuhan 

laporan keuangan yang positif memberikan suatu tanda bahwa ukuran perusahaan 

tersebut semakin berkembang dan mengurangi kecenderungan kearah kebangkrutan. 

Santosa dan Wedari (2007) mengatakan bahwa perusahaan besar lebih banyak 

menawarkan fee audit tinggi daripada yang ditawarkan perusahaan kecil. Dalam 

kaitannya mengenai kehilangan fee audit yang signifikan tersebut, auditor mungkin 

ragu untuk mengeluarkan opini audit going concern pada perusahaan besar. Rahman 

dan Siregar (2011) mengatakan bahwa perusahaan dengan pertumbuhan yang positif, 

memberikan suatu tanda bahwa ukuran perusahaan tersebut semakin berkembang dan 

mengurangi kecenderungan kearah kebangkrutan.  

 

       McKeown et al. (1991), Mutchler et al. (1997), serta Carcello & Neal (2000) 

menemukan bukti terdapat hubungan yang signifikan negatif antara ukuran 

perusahaan auditee dengan penerimaan opini audit going concern. Mutchler (1985) 

menyatakan bahwa auditor lebih sering mengeluarkan opini audit going concern 
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pada perusahaan kecil, karena auditor mempercayai bahwa perusahaan besar dapat 

menyelesaikan kesulitan keuangannya daripada perusahaan kecil.  

       Dalam penelitian ini proksi yang digunakan mengacu pada penelitian Santosa 

dan Wedari (2007) yaitu variabel ukuran perusahaan dihitung dengan menggunakan 

natural logaritma dari total aset yang dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

2. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penerimaan Opini Audit Going 

concern 

       Setyarno dan Januarti (2007) menyatakan bahwa auditor lebih sering 

mengeluarkan opini audit going concern pada perusahaan yang lebih kecil. Hal ini 

dimungkinkan karena auditor mempercayai bahwa perusahaan yang lebih besar dapat 

menyelesaikan kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapinya daripada perusahaan 

yang lebih kecil. Auditor dapat meragukan pengeluaran opini audit going concern 

pada perusahaan besar, hal ini di karenakan perusahaan besar lebih banyak 

menawarkan fee audit tinggi daripada yang ditawarkan oleh perusahaan kecil. 

        

 

       Beberapa hasil penelitian terdahulu telah dilakukan terkait dengan ukuran 

perusahaan yang diproksikan dengan total aset. Santosa dan Wedari (2007), Rahayu 

Ukuran perusahaan = Log n (total aset) 

 

Analisis Pengaruh..., Amalia Indriani Tanjung, FB UMN, 2014



48 
 

(2009), Diyanti (2010) mengatakan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap penerimaan opini audit going concern. Karena semakin besar ukuran 

perusahaan, semakin terjamin kelangsungan hidup perusahaan tersebut dimasa yang 

akan datang. Dengan demikian besar kecil ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 

penerimaan opini audit going concern.  

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Ramadhany 

(2004),Januarti dan Fitrianasari (2006), Dewayanto (2010), Diyanti (2010), dan 

Rahman dan Siregar (2011) yang mengatakan bahwa ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. Rahman dan Siregar 

(2011) mengatakan bahwa baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil, peluang 

untuk menerima opini audit going concern  atas hasil audit adalahsama besar tanpa 

memandang besar kecilnya perusahaan tersebut. Berdasarkan uraian yang telah 

dikemukakan, maka hipotesis terkait pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

penerimaan opini audit going concern ialah sebagai berikut: 

Ha5: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going 

concern. 

 

I. Opinion shopping 

1. Pengertian Opinion shopping 

       Penelitian Kartika (2012) medefinisikan opinion shopping menurut SEC yaitu 

sebagai aktivitas mencari auditor yang mau mendukung perlakuan akuntansi yang 
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diajukan oleh manajemen untuk mencapai tujuan pelaporan perusahaan. Perusahaan 

biasanya menggunakan pergantian auditor (auditor switching) untuk menghindari 

penerimaan opini going concern dengan dua cara (Teoh, 1992), yaitu: (1) perusahaan 

dapat mengancam melakukan pergantian auditor.Kekhawatiran untuk diganti 

mungkin dapat mengikis independensi auditor, sehingga tidak mengungkapkan 

masalah going concern. Argumen ini disebut ancaman pergantian auditor. (2) bahkan 

ketika auditor tersebut independen, perusahaan akan memberhentikan akuntan publik 

(auditor) yang cenderung memberikan opini going concern, atau sebaliknya akan 

menunjuk auditor yang cenderung memberikan opini going concern.  

       Opinion shopping menunjukkan pergantian auditor independen untuk tahun 

berikutnya apabila tahun berjalan perusahaan mendapat opini audit going concern 

(Susanto, 2009). Tujuan pelaporan dalam opinion shopping dimaksudkan untuk 

meningkatkan (memanipulasi) hasil operasi atau kondisi keuangan perusahaan, 

opinion shopping menyebabkan dampak negatif, Praptorini dan Januarti (2007). 

Dalam penelitian ini proksi yang digunakan mengacu pada penelitian Praptorini dan 

Januarti (2007) yaitu variabel opinion shopping diukur dengan menggunakan variabel 

dummy yaitu: 

1 = Perusahaan yang diaudit oleh auditor independen yang berbeda untuk tahun 

berikutnya setelah perusahaan menerima opini audit going concern. 

0  = Perusahaan yang diaudit oleh auditor independen yang sama untuk tahun 

berikutnya setelah perusahaan menerima opini audit going concern. 
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2. Pengaruh Opinion shopping Terhadap Penerimaan Opini Audit Going 

concern 

 Sapridawati (2010) mengatakan bahwa variabel opinion shopping  

berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern, Hasil ini 

mendukung pernyataan Teoh (1992) yang menyatakan bahwa auditee dapat 

mengancam untuk melakukan pergantian auditor, kekhawatiran tersebut akan 

menyebabkan auditor menjadi tidak independen lagi. Hasil ini bertolak belakang 

dengan penelitian Praptitorini dan Januarti (2007) menunjukan bahwa perusahaan 

cenderung menggunakan auditor independen yang sama apapun opini audit yang 

diberikan, karena perusahaan enggan untuk mengganti auditor independen, hasil 

penelitian tersebut menyatakan bahwa opinion shopping tidak berpengaruh terhadap 

penerimaan opini audit going concern. Hal ini terlihat dari terbitnya peraturan tentang 

lamanya penggunaan auditor independen selama tiga tahun dan Kantor Akuntan 

Publik selama lima tahun, Susanto (2009). Hasil ini juga didukung oleh penelitian 

Susanto (2009), Surbakti (2010), Dewayanto (2010), Kartika (2012) yang tidak 

menemukan bukti bahwa opinion shopping berpengaruh pada penerimaan opini audit 

going concern, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan cenderung menggunakan 

auditor independen yang sama apapun opini yang diberikan. Berdasarkan uraian yang 

telah dikemukakan, maka hipotesis terkait opinion shopping terhadap penerimaan 

opini audit going concern ialah sebagai berikut: 

Analisis Pengaruh..., Amalia Indriani Tanjung, FB UMN, 2014



51 
 

Ha6: opinion shopping berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going 

concern. 

 

J. Pengaruh Kualitas Audit, Kondisi Keuangan perusahaan, Opini Audit Tahun 

Sebelumnya, Pertumbuhan Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Opinion 

shopping secara simultan terhadap Penerimaan Opini Audit Going concern 

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan penelitian 

simultan terhadap penerimaan opini audit going concern, antara lain penelitian 

Rahayu (2009) yang menyatakan bahwa dari pengujian statistik secara simultan 

menghasilkan simpulan bahwa faktor-faktor kualitas audit, kondisi keuangan 

perusahaan, opini audit tahun sebelumnya, pertumbuhan perusahaan, dan ukuran 

perusahaan secara keseluruhan signifikan mempengaruhi opini audit going concern. 

Rahman dan Siregar (2011) menyatakan bahwa  hasil pengujian statistik secara 

serentak menghasilkan kesimpulan bahwa, faktor-faktor kualitas audit, kondisi 

keuangan perusahaan, pertumbuhan perusahaan, opini audit tahun sebelumnya, 

ukuran perusahaan secara keseluruhan signifikan mempengaruhi opini audit going 

concern. Sapridawati, dkk (2011) mengatakan bahwa opini audit tahun sebelumnya 

dan opinion shopping berpengaruh terhadap opini audit going concern. Berdasarkan 

uraian yang telah dikemukakan, maka hipotesis terkait pengaruh kualitas audit, 

kondisi keuangan perusahaan, opini audit tahun sebelumnya, pertumbuhan 
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perusahaan, ukuran perusahaan, dan opinion shopping terhadap penerimaan opini 

audit going concern ialah sebagai berikut:  

Ha7:  Kualitas audit, kondisi keuangan perusahaan, opini audit tahun sebelumnya,   

pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, opinion shopping secara 

simultan berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. 

 

K. Model Penelitian  

Model penelitian yang dapat digambarkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Gambar 2.1 

Model penelitian 1 

Variabel Independen         Variabel Dependen 
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Gambar 2.2 

Model penelitian 2 

 

 

         

       Perbedaan model penelitian 1 dan model penelitian 2 terletak pada jumlah 

sampel yang akan diteliti, pada model penelitian 1 menggunakan 13 sampel 

perusahaan dan untuk model penelitian 2 hanya menggunakan 8 sampel karena 

sampel yang digunakan hanya untuk perusahaan yang secara terus-menerus 

mendapatkan opini audit going concern. 
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