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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan merupakan salah satu media bagi manajemen dalam 

mengkomunikasikan informasi keuangan perusahaan kepada pihak yang 

berkepentingan. Perusahaan dalam membuat laporan keuangan harus disusun 

dengan menggunakan beberapa asumsi yang mendasari. Salah satu asumsi yang 

dapat dipergunakan adalah asumsi going concern (kelangsungan usaha). 

Going concern (kelangsungan usaha) adalah asumsi mengenai kondisi 

dimana suatu entitas diperkirakan akan berlanjut dan beroperasi dalam jangka 

waktu tidak terbatas di masa depan. Oleh karena itu, kelangsungan hidup suatu 

entitas selalu dihubungkan dengan kemampuan manajemen dalam mengelola dan 

mempertahankan perusahaan agar tetap bertahan hidup.  

Data perusahaan akan lebih mudah dipercaya oleh pengguna laporan 

keuangan apabila laporan keuangan tersebut mencerminkan kinerja dan kondisi 

perusahaan yang sebenarnya. Para pengguna laporan keuangan sangat 

mengandalkan keakuratan laporan keuangan perusahaan, maka laporan keuangan 

harus diaudit oleh auditor. 

Auditor yang telah mengaudit laporan keuangan akan memberikan 

pendapat atau opini yang sesuai dengan keadaan perusahaan yang diauditnya.  

Auditor independen mempunyai peranan yang penting sebagai perantara antara 

perusahaan dengan pengguna laporan keuangan. Pihak manajemen 

bertanggungjawab atas isi dari laporan keuangan yang diaudit, sedangkan auditor 
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hanya bertanggungjawab terhadap opini yang diberikan. Dalam audit, going 

concern perlu menjadi pertimbangan auditor. Permasalahan going concern 

seharusnya diberikan dan dimasukkan oleh auditor ke dalam opini auditnya pada 

saat opini itu diterbitkan.  

Opini audit going concern adalah salah satu opini audit yang dikeluarkan 

auditor dalam mempertimbangkan kelangsungan hidup perusahaan di masa yang 

akan datang. Auditor bertanggungjawab terhadap opini audit going concern yang 

dikeluarkannya, karena dapat mempengaruhi keputusan para pengguna laporan 

keuangan. Saat kondisi ekonomi tidak pasti, para investor mengharapkan auditor 

memberikan early warning akan kegagalan keuangan perusahaan.  

Opini audit going concern sangat berguna bagi investor untuk membuat 

keputusan yang tepat dalam berinvestasi, karena ketika investor akan melakukan 

investasi perlu diketahui kondisi keuangan, terutama menyangkut tentang 

kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Hal ini membuat auditor memiliki 

tanggungjawab yang besar dalam mengeluarkan opini audit going concern yang 

konsisten dengan keadaan sesungguhnya. 

Pemberian opini going concern tidaklah suatu tugas yang mudah karena 

berkaitan erat dengan reputasi auditor. Kesalahan dalam hal memberikan pendapat 

akan mengakibatkan dampak yang signifikan bagi para pengguna laporan 

keuangan. Pengeluaran opini going concern yang tidak diharapkan oleh 

perusahaan berdampak pada kemunduran harga saham dimana perusahaan akan 

sulit mendapatkan dana dari investor. Perusahaan yang menerima opini going 

concern selain akan mengalami kesulitan dalam meningkatkan modal pinjaman 
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juga akan mengakibatkan ketidakpercayaan para pengguna laporan keuangan 

terhadap manajemen perusahaan. Hilangnya kepercayaan publik tersebut akan 

memberi dampak yang signifikan terhadap going concern perusahaan di masa 

yang akan datang. 

Beberapa penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

opini audit going concern yaitu penelitian oleh Sofia Prima Dewi (2011) 

menunjukkan bahwa reputasi auditor, kondisi keuangan perusahaan, dan ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit going concern serta 

opini going concern tahun sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap opini 

audit going concern. 

Penelitian oleh Aninditya Berliani, I Ketut Sunarwijaya dan Made Santana 

Putra Adiyandnya (2021) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap opini audit going concern, dan opini audit going concern 

tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap opini audit going concern. 

Penelitian oleh Maydica Rossa Arsianto dan Shiddiq Nur Rahardjo (2013) 

menunjukkan bahwa reputasi KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap opini 

audit going concern, ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap 

opini audit going concern serta opini audit tahun sebelumnya berpengaruh positif 

signifikan terhadap opini audit going concern. 

Penelitian oleh Nining Nur Khamidah dan Lilis Ardini (2017) 

menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan dan reputasi KAP tidak 

berpengaruh signifikan terhadap opini audit going concern serta opini audit tahun 

sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap opini audit going concern. 
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Penelitian oleh Amrullah S (2018) menunjukkan bahwa opini audit tahun 

sebelumnya dan reputasi KAP berpengaruh positif terhadap opini audit going 

concern serta ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap opini audit going 

concern. 

Penelitian oleh Uun Kumalasari, Arief Rahman dan Tri Lestari (2017) 

menunjukkan bahwa reputasi auditor dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap opini audit going concern. 

Penelitian oleh Suriani Ginting dan Linda Suryana (2014) menunjukkan 

bahwa kondisi keuangan perusahaan dan reputasi auditor berpengaruh positif 

terhadap opini audit going concern serta ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap opini audit going concern. 

Penelitian oleh Rachyu Purbowati dan Langgeng Prayitno Utomo (2016) 

menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan berpengaruh signifikan 

terhadap opini audit going concern serta reputasi auditor tidak berpengaruh 

signifikan terhadap opini audit going concern. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sofia Prima Dewi (2011) dengan 

judul “Faktor-faktor yang mempengaruhi opini going concern” dilatarbelakangi 

oleh adanya ketidakkonsistenan hasil-hasil penelitian terdahulu sehingga 

dilakukan penelitian kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi opini 

going concern pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

Penelitian berikutnya oleh Aninditya Berliani, I Ketut Sunarwijaya dan 

Made Santana Putra Adiyandnya (2021) dengan judul “Faktor-faktor yang 
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mempengaruhi opini audit going concern” dilatarbelakangi oleh adanya 

perbedaan hasil penelitian pada beberapa peneliti sebelumnya sehingga dilakukan 

penelitian kembali mengenai pengaruh audit tenure, profitabilitas, likuiditas, 

ukuran perusahaan, dan opini audit going concern tahun sebelumnya terhadap 

opini audit going concern pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

Penelitian oleh Maydica Rossa Arsianto dan Shiddiq Nur Rahardjo (2013) 

dengan judul “Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan opini audit going 

concern” dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan hasil penelitian pada beberapa 

peneliti sebelumnya tentang faktor pendorong yang mempengaruhi auditor dalam 

memberikan opini audit going concern sehingga dilakukan penelitian kembali 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan opini audit going 

concern. 

Penelitian oleh Nining Nur Khamidah dan Lilis Ardini (2017) dengan 

judul “Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan opini audit going concern” 

dilatarbelakangi oleh adanya kasus manipulasi data keuangan yang dilakukan oleh 

perusahaan besar di luar negeri seperti Enron, WorldCom, Xerox, dan lain-lain 

yang pada akhirnya bangkrut dan menyebabkan profesi akuntan publik banyak 

mendapat kritikan. Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Fanny dan Saputra (2005).  

Penelitian oleh Amrullah S (2018) dengan judul “Faktor-faktor yang 

mempengaruhi opini audit going concern pada perusahaan manufaktur di Bursa 

Efek Indonesia” dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan hasil penelitian dari 
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beberapa peneliti sebelumnya sehingga peneliti ingin meneliti lebih lanjut 

mengenai opini audit going concern.  

Penelitian oleh Uun Kumalasari, Arief Rahman dan Tri Lestari (2017) 

dengan judul “Faktor-faktor yang mempengaruhi auditor dalam memberikan opini 

audit going concern (Pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2013-2015)” 

dilatarbelakangi oleh adanya kasus manipulasi data keuangan yang dilakukan 

perusahaan besar di Amerika seperti WorldCom, Enron, Xerox, Lehman Brothers, 

dan lain-lain yang mengalami kebangkrutan dan menyebabkan ditutupnya KAP 

Athur Anderson sehingga kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan 

publik menurun drastis. Peneliti ini tertarik melakukan penelitian mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi opini audit going concern. 

Penelitian oleh Suriani Ginting dan Linda Suryana (2014) dengan judul 

“Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi opini audit going concern pada 

perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia” dilatarbelakangi oleh adanya 

penghakiman terhadap akuntan publik sering dilakukan, baik oleh masyarakat 

maupun pemerintah dengan melihat kondisi bangktut tidaknya perusahaan yang 

diaudit sehingga peneliti tetarik membahas faktor-faktor yang mempengaruhi 

opini audit going concern. 

Penelitian oleh Rachyu Purbowati dan Langgeng Prayitno Utomo (2016) 

dengan judul “Faktor-faktor yang mempengaruhi pada penerimaan opini dengan 

paragraf penjelas going concern” dilatarbelakangi oleh adanya kasus manipulasi 

data laporan keuangan auditan perusahaan besar dalam skala imternasional yaitu 

Enron, Worldcom, Xerox dan lainnya yang pada akhirnya bangkrut dan 
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menyebabkan profesi akuntan publik banyak mendapat ketidakpercayaan dari 

masyarakat. Peneliti ini tertarik melakukan penelitian mengenai pengaruh kondisi 

keuangan perusahaan, pertumbuhan perusahaan, audit tenure, dan reputasi auditor 

terhadap penerimaan opini dengan paragraf penjelas going concern.  

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Opini Audit 

Going Concern (Ditinjau dari Studi Literatur)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berikut rumusan masalah yang diidentifikasi berdasarkan latar belakang 

penelitian yang telah diuraikan, yaitu:  

1. Apakah reputasi auditor berpengaruh terhadap opini audit going concern? 

2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap opini audit going 

concern? 

3. Apakah opini audit going concern tahun sebelumnya berpengaruh 

terhadap opini audit going concern? 

4. Apakah kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap opini audit 

going concern? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan dilakukannya penelitian, 

yaitu: 
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1. Untuk mengetahui pengaruh reputasi auditor terhadap opini audit going 

concern. 

2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap opini audit going 

concern. 

3. Untuk mengetahui pengaruh opini audit going concern tahun sebelumnya 

terhadap opini audit going concern. 

4. Untuk mengetahui pengaruh kondisi keuangan perusahaan terhadap opini 

audit going concern. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berikut ini beberapa manfaat penelitian yang dilakukan, yaitu: 

1. Secara Teoritis 

Studi literatur ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi opini audit going concern dan 

sumber referensi untuk penelitian berikutnya. 

2. Secara Praktik 

a. Bagi Penulis, untuk menambah wawasan, informasi, serta pemahaman 

mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi opini audit going 

concern. 

b. Bagi Perusahaan, diharapkan dapat digunakan sebagai wacana serta 

referensi bagi penentuan kebijakan-kebijakan perusahaan dan dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 
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c. Bagi Auditor, dapat sebagai pedoman bahan pertimbangan dan referensi 

dalam penerimaan opini audit going concern terhadap klien. 

d. Bagi Pembaca, dapat memberikan kontribusi tambahan bagi pembaca 

terhadap pengembangan teori dan pengetahuan mengenai faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi opini audit going concern dan referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Untuk menghindari pembahasan yang lebih luas, maka penelitian ini 

memiliki batasan masalah yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi opini audit 

going concern yang diteliti yakni reputasi auditor, ukuran perusahaan, opini audit 

going concern tahun sebelumnya dan kondisi keuangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Audit 

2.1.1 Pengertian Audit 

Sukrisno (2012:4) mengemukakan bahwa: 

“Audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan 

sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan 

yang disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan 

dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat 

memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan 

tersebut”.
1
 

Tujuan pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor 

independen adalah untuk menyatakan pendapat atas semua hal yang material, 

posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang 

berlaku umum di Indonesia. 

 

2.1.2 Tipe Audit 

Menurut Mulyadi, audit umumnya digolongkan menjadi 3 tipe, yaitu: 

1. “Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit) 

Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh 

auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh 

kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan 

keuangan tersebut. 

2. Audit Kepatuhan (Compliance Audit) 

Audit kepatuhan adalah audit yang tujuannya untuk 

menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau 

peraturan tertentu. 

 

 

                                                           
1
 Ardianingsih Arum, Audit Laporan Keuangan, Bumi Aksara, Jakarta, 2018, hal 2 
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3. Audit Operasional (Operational Audit) 

Audit operasional merupakan review secara sistematik 

kegiatan organisasi, atau bagian daripadanya, dalam hubungannya 

dengan tujuan tertentu”.
2
 

 

2.2 Opini Audit 

Bagian akhir dari sebuah penugasan audit adalah merumuskan opini audit. 

Opini audit adalah suatu laporan yang diberikan auditor atas penilaiannya 

terhadap kewajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan. 

Menurut Mulyadi, ada lima jenis opini audit yang diberikan oleh auditor, 

yaitu: 

1. “Pendapat Wajar tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) 

Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor 

jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat 

pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan 

prinsip akuntansi berterima umum dalam penyusunan laporan 

keuangan, konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntansi, 

serta pengungkapan yang memadai dalam laporan keuangan. 

2. Pendapat Wajar tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelasan 

(Unqualified Opinion Report with Explanatory Language) 

Jika terdapat hal-hal yang memerlukan bahasa penjelasan, 

namun laporan keuangan tetap menyajikan secara wajar posisi 

keuangan dan hasil usaha perusahaan klien, auditor dapat 

menerbitkan laporan audit baku ditambah dengan bahasa penjelasan. 

3. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (Qualified Opinion) 

Pendapat wajar dengan pengecualian diberikan oleh auditor 

jika dalam auditnya auditor menjumpai kondisi-kondisi berikut ini: 

a. Lingkup audit dibatasi oleh klien. 

b. Auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau 

tidak dapat memperoleh informasi penting karena kondisi-kondisi 

yang berada di luar kekuasaan klien maupun auditor. 

c. Laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi 

berterima umum. 

d. Prinsip akuntansi berterima umum yang digunakan dalam 

penyusunan laporan keuangan tidak diterapkan secara konsisten. 

 

 

                                                           
2
 Mulyadi, Auditing, Jilid 1. Edisi 6. Salemba Empat, Jakarta, 2017, hal. 30-32 
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4. Pendapat tidak Wajar (Adverse Opinion) 

Pendapat tidak wajar adalah kebalikan pendapat wajar tanpa 

pengecualian. Auditor memberikan pendapat tidak wajar jika ia 

tidak dibatasi lingkup auditnya, sehingga ia dapat mengumpulkan 

bukti kompeten yang cukup untuk mendukung pendapatnya. 

5. Pernyataan tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer of Opinion) 

Jika auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan 

keuangan auditan, maka laporan audit ini disebut dengan laporan 

tanpa pendapat (no opinion report)”.
3
 

 Bagi auditor, dalam menentukan opini audit harus dikaitkan dengan 

penggunaan asumsi going concern dalam menyusun laporan keuangan. Auditor 

harus mengidentifikasi setiap tahap kegagalan bisnis yang telah dicapai 

perusahaan saat memberikan opini audit atas laporan keuangan perusahaan yang 

kemampuan mempertahankan kelangsungan hidupnya diragukan. Identifikasi 

tersebut harus dilakukan dengan mengevaluasi bukti-bukti audit yang diperoleh 

selama pekerjaan lapangan dan evaluasi dilakukan dengan pertimbangan pada saat 

menentukan opini audit yang diberikan.   

 

2.3 Going Concern 

Menurut Belkaoui (2006) dalam skripsi penelitian Sari Wardani: 

“Going concern adalah dalil yang menyatakan bahwa suatu entitas 

akan menjalankan terus operasinya dalam jangka waktu yang cukup 

lama untuk mewujudkan proyeknya, tanggung jawab, serta aktivitas-

aktivitasnya yang tiada henti”.
4
 

Dalil ini memberi gambaran bahwa entitas diharapkan mampu beroperasi 

dalam jangka waktu yang tidak terbatas atau tidak diarahkan menuju arah 

likuidasi. Suatu operasi yang berlanjut dan berkesinambungan diperlukan untuk 

                                                           
3
 Ibid, hal. 20-22 

4
 Sari Wardani, Faktor-faktor yang mempengaruhi opini audit going concern, Skripsi: 

Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2017 hal. 24 
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menciptakan suatu konsekuensi bahwa laporan keuangan yang terbit pada suatu 

periode mempunyai sifat sementara, sebab masih merupakan suatu rangkaian 

laporan keuangan yang berkelanjutan. 

 Menurut Arens (1997) dalam skripsi penelitian Sari Wardani, ada 

beberapa faktor yang menimbulkan ketidakpastian mengenai going concern suatu 

perusahaan, yaitu: 

1. “Kerugian usaha yang secara besar dan terus berulang kali terjadi 

atau kekurangan modal kerja secara terus menerus. 

2. Ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya pada 

saat jatuh tempo dalam jangka pendek. 

3. Kehilangan pelanggan utama, terjadinya bencana yang tidak 

diasuransikan seperti gempa bumi atau banjir atau masalah 

perburuhan yang tidak biasa. 

4. Perkara pengadilan, gugatan hukum atau masalah serupa yang sudah 

terjadi yang dapat membahayakan kemampuan perusahaan untuk 

beroperasi”.
5
   

 

2.4 Opini Audit Going Concern 

Menurut SPAP (2011) dalam penelitian Amrullah S: 

“Opini audit going concern adalah opini audit yang dikeluarkan oleh 

auditor untuk mengevaluasi apakah ada kesangsian tentang 

kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan 

hidupnya”.
6
 

 Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam skripsi 

penelitian Rizka Ardhi Pradika, auditor harus mengevaluasi apakah terdapat 

kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan hidupnya 

dalam jangka waktu yang pantas dengan cara: 

                                                           
5
 Loc.Cit. 

6
 Amrullah S, Faktor-faktor yang mempengaruhi opini audit going concern pada 

perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia, Jurnal Akuntansi, STIE Muhammadiyah 

Palopo, Vol. 4, No. 1, 2020, hal. 3 
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1. “Mengumpulkan informasi tambahan mengenai kondisi dan peristiwa 

beserta bukti-bukti yang mendukung yang mengurangi kesangsian 

auditor. Memberikan pedoman kepada auditor tentang dampak 

kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan 

hidupnya terhadap opini auditor. 

2. Jika auditor yakin bahwa terdapat kesangsian mengenai kemampuan 

satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam 

jangka waktu yang pantas, ia harus: 

a. Memperoleh informasi megenai rencana manajemen yang 

ditujukan untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa 

tersebut. 

b. Menetapkan kemungkinan bahwa rencana tersebut secara efektif 

dilaksanakan. 

c. Setelah auditor mengevaluasi rencana manajemen, ia mengambil 

kesimpulan apakah ia masih memilki kesangsian yang besar 

mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan 

kelangsungan hidupnya”.
7
 

Auditor bertanggungjawab untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan 

tepat. Dengan adanya bukti yang cukup, auditor akan memberi kesimpulan atas 

kondisi keuangan perusahaan dan saran yang tepat bagi manajemen terkait 

kelangsungan usaha apabila perusahaan mengalami ketidakpastian akan 

kelanjutan usaha di masa mendatang. 

 

2.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Opini Audit Going Concern 

2.5.1 Reputasi Auditor 

Reputasi auditor adalah kepercayaan dari publik atas prestasi yang dimiliki 

oleh auditor dan kantor akuntan publik (KAP) dimana auditor bekerja.  

Menurut De Angelo (1981) dalam penelitian Maydica Rossa Arsianto dan 

Shiddiq Nur Rahardjo menyatakan bahwa: 

                                                           
7
 Rizka Ardhi Pradika, Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Ukuran 

Perusahaanterhadap Opini Audit Going Concern: Studi pada Perusahaan Manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 2012-2015, Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2017 

hal. 17-18 
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“Auditor skala besar yang termasuk dalam kantor akuntan publik big 

four dianggap lebih mempunyai mutu audit yang tinggi, sehingga 

kualitas audit yang diberikan juga lebih tinggi dibandingkan auditor 

skala kecil yang tidak termasuk dalam kantor akuntan publik big four 

atau non big four.”
8
 

Auditor skala besar dinilai lebih mampu mengungkapkan setiap masalah-

masalah yang ada, karena auditor ini dinilai akan lebih kuat menghadapi risiko 

proses pengadilan apabila terjadi masalah-masalah yang tidak diinginkan. Oleh 

karena itu, auditor skala besar akan lebih berani memberikan opini going concern 

jika memang ditemukan adanya masalah pada perusahaan yang diaudit. 

 

2.5.2 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aktiva. Total aktiva dijadikan 

sebagai ukuran perusahaan karena total aktiva yang dimiliki perusahaan dapat 

dilihat bagaimana kelangsungan usaha perusahaan ke depannya. Perusahaan skala 

besar dianggap memiliki total aktiva yang tinggi, sehingga mampu menjaga 

kelangsungan hidupnya dan semakin kecil kemungkinan perusahaan menerima 

opini audit going concern. Sedangkan perusahaan skala kecil memiliki 

kemungkinan besar menerima opini audit going concern karena dianggap kurang 

mampu menjaga kelangsungan hidupnya. 

Menurut Mutchler (1985) dalam Sentosa (2007) dalam penelitian Totok 

Dewayanto menyatakan bahwa: 

Auditor lebih sering mengeluarkan opini audit going concern pada 

perusahaan kecil. Hal ini dikarenakan auditor mempercayai bahwa 

                                                           
8
 Maydica Rossa Arsianto dan Shiddiq Nur Rahardjo, Faktor-faktor yang 

mempengaruhi penerimaan opini audit going concern, Diponegoro Journal Of Accounting, 

Vol. 2, No. 3, 2013, hal. 2 
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perusahaan yang lebih besar dapat menyelesaikan kesulitan-kesulitan 

keuangan yang dihadapinya daripada perusahaan yang lebih kecil.”
9
  

 

2.5.3 Opini Audit Going Concern Tahun Sebelumnya 

Menurut Alichia (2013) dalam penelitian Inez Cornelia Risamasu dan 

Yulius Jogi Christiawan, “opini tahun sebelumnya adalah opini audit yang 

diterima perusahaan dari auditor independen pada tahun sebelumnya atau 

satu tahun sebelum tahun penelitian”.
10

 Opini audit going concern tahun 

sebelumnya akan menjadi faktor pertimbangan penting auditor untuk 

mengeluarkan kembali opini audit going concern pada tahun berikutnya. 

Perusahaan yang menerima opini going concern akan dianggap memiliki 

masalah kelangsungan hidupnya, sehingga ada kemungkinan besar bagi auditor 

untuk mengeluarkan opini audit going concern pada tahun berjalan. Apabila 

auditor telah memberikan opini audit going concern pada tahun sebelumnya, 

maka perusahaan diharapkan harus menunjukkan peningkatan keuangan yang 

signifikan untuk memperoleh opini bersih pada tahun berikutnya 

 

2.5.4 Kondisi Keuangan Perusahaan 

 Kondisi keuangan menunjukkan keadaan keuangan perusahaan dan 

berkaitan dengan tingkat kesehatan perusahaan pada periode atau kurun waktu 

tertentu. Pada perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang tidak baik 

                                                           
9
 Totok Dewayanto, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Opini 

Audit Going Concern pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia, Fokus Ekonomi, Vol. 6, No. 1, 2011, hal.88 
10

 Inez Cornelia Risamasu dan Yulius Jogi Christiawan, Faktor-faktor yang 

mempengaruhi opini audit going concern, Jurnal Penelitian, Universitas Kristen Petra, Vol. 5, 

No. 2, 2017, hal. 195 
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biasanya banyak ditemukan masalah-masalah yang terkait dengan going concern. 

Apabila kondisi keuangan perusahaan semakin buruk, maka semakin besar 

kemungkinan perusahaan menerima opini audit going concern.  

Menurut Tuanakotta (2014) dalam penelitian Nining Nur Khamidah dan 

Lilis Ardini menyatakan bahwa faktor-faktor yang dapat menimbulkan keraguan 

besar mengenai kemampuan entitas melanjutkan usahanya secara 

berkesinambungan, antara lain keterbatasan dalam: 

1. “Kemampuan entitas dalam menghadapi kondisi buruk, entitas kecil 

dapat bereaksi cepat untuk menyerap peluang baru, tetapi sering kali 

mempunyai sumber daya terbatas untuk melanjutkan usaha. 

2. Tersedianya sumber-sumber pembelanjaan, bank dan kreditur lain 

menghentikan pinjaman atau dukungan sama sekali, atau pemilik 

(atau pihak ketiga yang masih terkait dengan pemilik) menarik 

dukungan/ agunan/jaminan pribadi. 

3. Menghadapi perubahan besar seperti kehilangan pemasok utama, 

pelanggan besar, pegawai penting, lisensi untuk beroperasi, franchise, 

atau perikatan hukum lainnya”.
11

 

 

2.5.5 Pertumbuhan Perusahaan 

 Pertumbuhan perusahaan mengindikasikan kemampuan perusahaan dalam 

mempertahankan kelangsungan usahanya. Rasio yang digunakan dalam menilai 

pertumbuhan perusahaan adalah rasio pertumbuhan penjualan.  

Menurut Weston & Copeland (1992) dalam Setyarno, et al. (2006) dalam 

penelitian Abdul Rahman dan Baldric Siregar menyatakan bahwa: 

“Rasio pertumbuhan penjualan ini digunakan untuk mengukur 

seberapa baik perusahaan mempertahankan posisi ekonominya, baik 

                                                           
11

 Nining Nur Khamidah dan Lilis Ardini, Faktor-faktor yang mempengaruhi 

penerimaan opini audit going concern, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), Vol. 6, No. 5, 

2017, hal. 1798 
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dalam industrinya maupun dalam kegiatan ekonomi secara 

keseluruhan”.
12

 

 Perusahaan yang mengalami pertumbuhan, menujukkan aktivitas operasi 

usaha berjalan semestinya sehingga perusahaan dapat mempertahankan posisi 

ekonominya dan kelangsungan hidupnya. Sedangkan perusahaan dengan rasio 

pertumbuhan penjualan negatif berpotensi besar mengalami penurunan laba 

sehingga manajemen perlu untuk mengambil tindakan perbaikan untuk 

mempertahankan kelangsungan hidupnya. Perusahaan yang penjualannya 

meningkat dari tahun ke tahun akan memberi peluang perusahaan untuk 

memperoleh peningkatan laba. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio pertumbuhan 

penjualan perusahaan akan semakin kecil kemungkinan auditor untuk 

menerbitkan opini audit going concern. 

 Laba yang tinggi biasanya menandakan arus kas yang tinggi. Perusahaan 

yang pertumbuhannya negatif cenderung lebih besar kearah sedangkan 

perusahaan yang pertumbuhan labanya semakin tinggi tidak berpotensi 

kebangkrutan. Dimana kebangkrutan merupakan salah satu dasar bagi auditor 

untuk memberikan opini going concern.    

 

2.5.6 Audit Tenure 

 Audit tenure merupakan lama hubungan atau keterikatan antara auditor 

dengan kliennya yang diukur dengan jumlah tahun.  

                                                           
12

 Abdul Rahman dan Baldric Siregar, Faktor-faktor yang mempengaruhi 

kecenderungan penerimaan opini audit going concern pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Jurnal Riset Akuntansi Keuangan, Fakultas Bisnis UKDW, 

Vol. 8, No. 2, 2012, hal. 9 
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Menurut Junaidi dan Hartono (2010) dalam skripsi penelitian Maydica 

Rossa Arsianto mengemukakan bahwa:  

“Ketika auditor mempunyai jangka waktu hubungan yang lama 

dengan kliennya, hal ini akan mendorong pemahaman yang lebih atas 

kondisi keuangan klien dan sebab itu mereka akan cenderung untuk 

mendekati masalah going concern”.
13

 

 Perikatan audit yang lama akan menjadikan auditor kehilangan 

independensinya, sehingga kemungkinan untuk memberikan opini going concern 

akan sulit atau dapat membuat KAP lebih memahami kondisi keuangan dan akan 

lebih mudah mendeteksi masalah going concern. Untuk menjaga independensinya 

maka ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008 tentang jasa 

akuntan publik, disebutkan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan 

keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama enam tahun buku 

berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama tiga tahun buku 

berturut-turut. 

 

2.5.7 Rasio Likuiditas 

 Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan atau 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancarnya. Rasio likuiditas 

adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

melunasi kewajiban jangka pendek dalam hubungannya dengan aset lancar dan 

kas. Tingkat likuiditas perusahaan dapat diukur quick ratio.  

                                                           
13

 Maydica Rossa Arsianto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan opini 

audit going concern, Skripsi: Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 2013, hal. 15 
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Apabila semakin kecil quick ratio maka perusahaan dianggap tidak dapat 

melunasi kewajiban lancarnya. Karena itu, kemungkinan auditor cenderung 

memberikan opini audit going concern. Hal ini terjadi karena semakin kecil 

likuiditas, maka perusahaan kurang mampu melunasi kewajiban jangka 

pendeknya sehingga auditor memberikan opini audit going concern. Sebaliknya 

semakin besar likuiditas, perusahaan semakin mampu melunasi kewajiban jangka 

pendeknya maka perusahaan kemungkinan tidak menerima opini audit going 

concern. 

 

2.5.8 Rasio Profitabilitas 

 Rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan 

keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Semakin 

tinggi rasio profitabilitas suatu perusahan maka semakin baik kinerja perusahaan 

dalam mengelola aset-aset yang dimilikinya untuk menghasilkan laba. Perusahaan 

dengan tingkat profitabilitas yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahan 

tersebut mampu menjalankan usahanya dengan baik sehingga dapat 

mempertahankan kelangsungan hidupnya. Artinya semakin tinggi profitabilitas 

maka kemungkinan kecil bagi perusahaan menerima opini audit going concern. 

 Menurut Susanto (2009) dalam penelitian Andreas Vernando dan Arif 

Sapta Yuniarto menyatakan bahwa “profitabilitas diproksi menggunakan 
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return on asset (ROA) berpengaruh terhadap penerimaan opini going 

concern”.
14

 

 

2.5.9 Rasio Solvabilitas 

Menurut Kasmir (2008:151) dalam penelitian Mutaharah Abd. Rahman 

dan Hamzah Ahmad: 

“Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur sejauh mana 

kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, 

baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan 

dibubarkan atau dilikuidasi”.
15

  

Rasio solvabilitas yang tinggi dapat berdampak buruk bagi kondisi 

keuangan perusahaan. Semakin tinggi rasio solvabilitas, semakin menunjukkan 

kinerja keuangan perusahaan yang buruk dan dapat menimbulkan ketidakpastian 

mengenai kelangsungan hidup perusahaan, hal ini menyebabkan perusahaan 

berpeluang mendapatkan opini audit going concern. 

 

2.5.10 Rasio Aktivitas  

 Rasio aktivitas mengukur sejauh mana efektivitas penggunaan aset dengan 

melihat tingkat aktivitas aset dan rasio aktivitas melihat pada aktiva tersebut pada 

tingkat kegiatan tertentu. Dengan adanya keseimbangan antara penjualan dengan 

berbagai unsur aktiva, yaitu persediaan, piutang, aktiva tetap dan aktiva lain, rasio 

aktivitas yang tinggi mencerminkan bahwa perusahaan benar-benar dapat 

                                                           
14

 Andreas Vernando dan Arif Sapta Yuniarto, Faktor-faktor yang mempengaruhi 

penerimaan opini audit going concern, Jurnal REKSA, Vol. 3, No. 2, 2014, hal. 136 
15

 Mutaharah Abd. Rahman dan Hamzah Ahmad, Jurnal Penelitian, “Pengaruh 

likuiditas, profitabilitas dan solvabilitas terhadap opini audit going concern”, Center Of 

Economic Students Journal (CESJ), Vol. 1, No. 1, 2018, hal. 45 
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melakukan kegiatan operasi utamanya dan dengan demikian diharapkan 

kelangsungan usahanya dapat dipertahankan. 

 

2.5.11 Disclosure 

 Menurut Sari (2012) dalam skripsi penelitian Maydica Rossa Arsianto 

menyatakan bahwa “disclosure adalah pengungkapan atau penjelasan, 

pemberian informasi oleh perusahaan, baik yang positif maupun negatif, 

yang mungkin berpengaruh atas suatu keputusan investasi”.
16

 

 Disclosure dalam laporan keuangan merupakan informasi yang sangat 

penting bagi auditor. Disclosure yang memadai atas informasi keuangan 

perusahaan tersebut menjadi salah satu dasar auditor dalam memberikan opininya 

atas kewajaran laporan keuangan perusahaan. 

 

2.5.12 Debt Default 

 Menurut Ramadhany (2004) dalam penelitian Sofia Prima Dewi 

menyatakan bahwa: 

“Informasi yang secara signifikan berlawanan dengan asumsi going 

concern suatu usaha adalah berhubungan dengan ketidakmampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo 

atau default”.
17

  

Kegagalan dalam memenuhi kewajiban hutangnya (debt default) sering 

dipakai sebagai bahna pertimbangan auditor dalam memberikan opini audit going 

concern. 
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 Maydica Rossa Arsianto, Op.Cit, hal. 14 
17

 Sofia Prima Dewi, Faktor-faktor yang mempengaruhi opini going concern, Fakultas 

Ekonomi Universitas Tarumanagara, Vol. 11, No. 2, 2011, hal. 11 
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 Debt default adalah kelalaian atau kegagalan perusahaan untuk membayar 

hutang pokok dan atau bunganya pada saat jatuh tempo. Kegagalan auditor 

mengeluarkan opini going concern setelah adanya keadaan default dalam 

perusahaan membuat biaya cukup tinggi. Oleh sebab itu, diharapkan status default 

dapat meningkatkan kemungkinan auditor mengeluarkan opini audit going 

concern. 

 Dari 12 faktor-faktor yang dijelaskan di atas, peneliti hanya membahas 4 

faktor-faktor yang mempengaruhi opini audit going concern yakni reputasi 

auditor, ukuran perusahaan, opini audit going concern tahun sebelumnya dan 

kondisi keuangan. Hal ini dilakukan karena dari jurnal-jurnal yang dipilih peneliti 

lebih banyak membahas 4 faktor-faktor tersebut dan untuk menghindari 

pembahasan yang lebih luas dalam penelitian ini. 

 

2.6 Perbandingan Kajian Pustaka 

Jurnal 1: Penelitian oleh Sofia Prima Dewi (2011)   

 Tinjauan literatur dalam penelitian ini membahas opini going concern, dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi opini going concern (reputasi auditor, kondisi 

keuangan perusahaan, opini going concern tahun sebelumnya, pertumbuhan 

penjualan perusahaan, return on asset, debt default, dan ukuran perusahaan). 

Pengembangan hipotesisnya yaitu H1: Reputasi auditor mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap opini going concern, H2: Kondisi keuangan perusahaan 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap opini going concern, H3: Opini 

going concern tahun sebelumnya mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
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opini going concern, H4: Pertumbuhan penjualan perusahaan mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap opini going concern, H5: Return on asset 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap opini going concern, H6: Debt 

default mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap opini going concern, dan 

H7: Ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap opini 

going concern. 

 

Jurnal 2: Penelitian oleh Aninditya Berliani, I Ketut Sunarwijaya dan Made 

Santana Putra Adiyandnya (2021) 

 Telaah literatur dalam penelitian ini membahas teori keagenan (agency 

theory), dan teori sinyal (signalling theory). Pengembangan hipotesisnya yaitu 

H1: Audit tenure berpengaruh negatif terhadap opini audit going concern, H2: 

Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap opini audit going concern, H3: 

Likuiditas berpengaruh negatif terhadap opini audit going concern, H4: Ukuran 

perusahaan berpengaruh negatif terhadap opini audit going concern, dan H5: 

Opini audit going concern tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap opini 

audit going concern. 

 

Jurnal 3: Penelitian oleh Maydica Rossa Arsianto dan Shiddiq Nur Rahardjo 

(2013) 

 Kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini membahas teori agensi 

dan perumusan hipotesisnya yaitu H1: Reputasi KAP berpengaruh positif 

terhadap penerimaan opini audit going concern, H2: Disclosure berpengaruh 
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positif terhadap penerimaan opini audit going concern, H3: Audit tenure 

berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit going concern, H4: Ukuran 

perusahaan berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit going concern, 

dan H5: Opini audit tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap penerimaan 

opini audit going concern.   

 

Jurnal 4:  Penelitian oleh Nining Nur Khamidah dan Lilis Ardini (2017) 

 Tinjauan teoritis dalam penelitian ini membahas teori agensi, opini audit, 

kondisi keuangan, pertumbuhan perusahaan, reputasi KAP, dan opini going 

concern. Pengembangan hipotesisnya yaitu H1: Kondisi keuangan perusahaan 

berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit going concern, H2: 

Pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit 

going concern, H3: Reputasi KAP berpengaruh positif terhadap penerimaan opini 

audit going concern, dan H4: Opini tahun sebelumnya berpengaruh positif 

terhadap penerimaan opini audit going concern. 

 

Jurnal 5: Penelitian oleh Amrullah S (2018) 

 Tinjauan pustaka dalam penelitian ini membahas opini audit, opini audit 

going concern, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, reputasi KAP dan 

opini audit tahun sebelumnya. Hipotesis yang digunakan yaitu H1: Diduga bahwa 

faktor ukuran perusahaan (X1) berpengaruh negatif pada opini going concern (Y), 

H2: Diduga bahwa faktor pertumbuhan perusahaan (X2) berpengaruh positif pada 

opini going concern (Y), H3: Diduga bahwa faktor opini audit tahun sebelumnya 
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(X3) berpengaruh positif pada opini going concern (Y), dan H4: Diduga bahwa 

faktor reputasi KAP (X4) berpengaruh positif pada opini going concern (Y). 

 

Jurnal 6: Penelitian oleh Uun Kumalasari, Arief Rahman dan Tri Lestari 

(2017) 

 Kajian teori dalam penelitian ini membahas agensi, auditing, opini audit, 

going concern, dan opini audit going concern. Hipotesis yang digunakan yaitu 

reputasi auditor dan opini audit going concern, ukuran perusahaan dan opini audit 

going concern, rasio profitabilitas dan opini audit going concern, serta rasio 

solvabilitas dan opini audit going concern. 

 

Jurnal 7:  Penelitian oleh Suriani Ginting dan Linda Suryana (2014) 

 Kajian pustaka dalam penelitian ini membahas opini audit going concern, 

ukuran perusahaan, kondisi keuangan, pertumbuhan perusahaan, dan reputasi 

auditor. 

 

Jurnal 8: Penelitian oleh Rachyu Purbowati dan Langgeng Prayitno Utomo 

(2016) 

 Landasan teori dalam penelitian ini membahas konsep dasar teori 

keagenan (agency theory), auditing, standar audit, laporan audit, going concern, 

opini dengan paragraf penjelas going concern. Hipotesis penelitian ini yaitu H1: 

Kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap penerimaan opini dengan 

paragraf penjelas going concern, H2: Pertumbuhan perusahaan berpengaruh 
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terhadap penerimaan opini dengan paragraf penjelas going concern, H3: Audit 

tenure berpengaruh terhadap penerimaan opini dengan paragraf penjelas going 

concern, dan H4: Reputasi auditor berpengaruh terhadap penerimaan opini dengan 

paragraf penjelas going concern. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Perbandingan Metode Penelitian 

Jurnal 1: Penelitian oleh Sofia Prima Dewi (2011)   

 Penelitian ini menggunakan seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama tahun 2006-2009. Penentuan sampel dalam penelitian ini adalah purposive 

sampling dan kriteria yang digunakan yaitu: 1) Perusahaan terdaftar di BEI sebelum 1 Januari 

2006, 2) Perusahaan tidak keluar dari BEI selama periode pengamatan, 3) Perusahaan mengalami 

laba bersih setelah pajak yang negatif sekurangnya dua periode laporan keuangan selama periode 

pengamatan, 4) Perusahaan menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor 

independen dari tahun 2006-2009 dan laporan keuangan disajikan dengan menggunakan mata 

uang rupiah, dan 5) Data yang dibutuhkan tersedia lengkap. Data yang digunakan adalah data 

sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel bebas (reputasi auditor, 

kondisi keuangan perusahaan, opini going concern tahun sebelumnya, pertumbuhan penjualan 

perusahaan, return on asset, debt default, dan ukuran perusahaan) terhadap variabel terikat (opini 

going concern). Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan uji statistik deskriptif, 

Overall Model Fit Test, Nagelkerke’s R Square Test, Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit 

Test, uji ketepatan prediksi, dan pengujian hipotesis. Metode yang digunakan adalah metode 

enter. 

 

Jurnal 2: Penelitian oleh Aninditya Berliani, I Ketut Sunarwijaya dan Made Santana Putra 

Adiyandnya (2021) 
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  Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2017-2019, yaitu 180 perusahaan. Pemilihan sampel penelitian ini 

menggunakan teknik purposive sampling, sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 88 

perusahaan manufaktur dengan total 264 amatan. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

analisis regresi logistik. Pengujian analisis regresi logistik yaitu uji kelayakan model, uji 

keseluruhan model, koefisien determinasi, matrik klasifikasi, uji multikolonieritas, dan 

selanjutnya uji hipotesis. 

 

Jurnal 3: Penelitian oleh Maydica Rossa Arsianto dan Shiddiq Nur Rahardjo (2013) 

 Dalam penelitian ini variabel opini audit going concern diukur dengan menggunakan 

variabel dummy, variabel reputasi KAP diukur dengan menggunakan variabel dummy, variabel 

disclosure diukur dengan menggunakan indeks, variabel audit tenure diukur dengan 

menggunakan skala interval, variabel ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan natural 

log dari total aset perusahaan, dan variabel opini audit tahun sebelumnya diukur dengan 

menggunakan variabel dummy. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007-2011. Penentuan sampel menggunakan 

metode purposive sampling dengan kriteria yaitu: 1) Perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI dari tahun 2007-2011 dan menerbitkan laporan keuangan dari tahun 2007-2011, 2) Terdapat 

catatan atas laporan keuangan perusahaan, 3) Terdapat laporan auditor independen atas laporan 

keuangan perusahaan, dan 4) Perusahaan yang pernah mengalami laba negatif sebelum pajak 

selama laporan keuangan selama periode penelitian (2007-2011). Metode analisis yang 

digunakan adalah analisis regresi logistik. 
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Jurnal 4:  Penelitian oleh Nining Nur Khamidah dan Lilis Ardini (2017) 

 Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI dan sampel 

yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2011-2014. 

Teknik pengambilan sampelnya adalah metode purposive sampling dengan kriteria yaitu: 1) 

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2011-2014, 2) Perusahaan 

manufaktur yang mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap dan dinyatakan dalam mata 

uang rupiah selama periode pengamatan yaitu tahun 2011-2014, 3) Perusahaan manufaktur yang 

mengalami rugi setelah pajak minimal 2 tahun berturut-turut, dan 4) Perusahaan manufaktur 

yang mencatumkan nama KAP yang melakukan audit. Teknik analisa yang digunakan  adalah 

metode analisis regresi logistik. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel 

independen (kondisi keuangan perusahaan, pertumbuhan perusahaan, reputasi KAP, dan opini 

tahun sebelumnya) terhadap variabel dependen (opini audit going concern).  

 

 

 

Jurnal 5: Penelitian oleh Amrullah S (2018) 

 Lokasi penelitian ini bertempat di Bursa Efek Indonesia, Jl. Jendral Sudirman Ka 52-53 

Senayan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penelitian ini dilaksanakan antara bulan Maret-April 

2017. Data yang digunakan adalah data sekunder. Populasi penelitian ini adalah data perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2013. Pengambilan sampel diperoleh dengan 

metode purposive sampling dengan kriteria yaitu: 1) Perusahaan manufaktur yang listing di BEI 

dan mempublikasikan laporan keuangan dari tahun 2010-2013, 2) Perusahaan tersebut 

menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen selama periode tahun 
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2010-2013, 3) Mengalami rugi setelah pajak sekurangnya dua periode laporan keuangan selama 

periode pengamatan antara tahun 2010-2013. Kriteria ini digunakan untuk menunjukkan trend 

kondisi keuangan yang bermasalah, 4) Menggunakan periode laporan keuangan mulai 1 Januari 

smapai 31 Desember, 5) Menggunakan rupiah (Rp) sebagai mata uang pelaporan, dan 6) Data 

yang dibutuhkan tersedia dengan lengkap. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

dokumentasi. Pengujian hipotesis  dalam penelitian ini menggunakan analisis multivariate 

dengan menggunakan metode analisis regresi logistik. Penelitian ini bertujuan untuk menguji 

pengaruh variabel independen (ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, opini audit tahun 

sebelumnya, dan reputasi KAP) terhadap variabel dependen (opini audit going concern). 

  

Jurnal 6: Penelitian oleh Uun Kumalasari, Arief Rahman dan Tri Lestari (2017) 

   Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel bebas (reputasi auditor, ukuran 

perusahaan, rasio profitabilitas, dan rasio solvabilitas) terhadap variabel terikat (opini audit going 

concern). Sampel dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2013-2015.  Teknik pengambilan sampel dipilih dengan menggunakan 

pendekatan purposive sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode 

dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dan analisis regresi 

logistik. Pengujian hipotesis yang dilakukan yaitu membandingkan antara nilai probabilitas (sig) 

dengan tingkat signifikan (α). 

 

Jurnal 7:  Penelitian oleh Suriani Ginting dan Linda Suryana (2014) 

 Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2012 yang berjumlah 128 perusahaan. Pemilihan sampel yang 
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digunakan adalah metode purposive sampling dengan kriteria yaitu: 1) Perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI tahun 2008-2012, 2) Perusahaan manufaktur yang tidak di delisting di BEI 

tahun 2008-2012, 3) Perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan keuangan di BEI 

selama tahun 2008-2012, dan 4) Perusahaan manufaktur menerbitkan laporan keuangan yang 

telah diaudit oleh auditor independen dengan lengkap di BEI tahun 2008-2012. Penelitian ini 

bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen (ukuran perusahaan, kondisi keuangan, 

pertumbuhan perusahaan, dan reputasi auditor) terhadap variabel dependen (opini audit going 

concern). Metode analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, uji kelayakan 

model regresi, dan pengujian hipotesis dengan menggunakan program SPSS versi 19.0. 

 

Jurnal 8: Penelitian oleh Rachyu Purbowati dan Langgeng Prayitno Utomo (2016) 

 Pemilihan sampel digunakan dengan metode purposive sampling dengan kriteria yaitu: 1) 

Perusahaan manufaktur yang listing di BEI tahun 2010-2014, 2) Perusahaan yang delisting 

selama tahun pengamatan, 3) Data perusahaan tidak lengkap, dan 4) Perusahaan yang tidak 

menggunakan mata uang rupiah dalam laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji 

pengaruh variabel bebas (kondisi keuangan perusahaan, pertumbuhan perusahaan, audit tenure 

dan reputasi auditor) terhadap variabel terikat (opini audit dengan paragraf penjelas going 

concern). Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik. 

 

3.2 Metode Penelitian Si Peneliti 

3.2.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah 

pendekatan yang dilakukan secara utuh dengan desain yang bersifat umum, bisa berubah-ubah 
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atau berkembang sesuai situasi di lapangan. Pendekatan ini berkenaan dengan interprestasi 

terhadap data yang ditemukan di lapangan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Desain penelitian 

ini biasanya bersifat global dimana tidak terperinci, tidak pasti dan sangat fleksibel. 

 

3.2.2 Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa tekstual atau konsep-konsep. Sebagaimana 

telah dijelaskan diatas bahwa penelitian ini termasuk kedalam jenis studi literatur. Aspek-aspek 

yang peneliti analisis melingkupi defenisi, konsep, pandangan, pemikiran-pemikiran dan 

argumentasi yang terdapat dalam literatur. 

Pada saat melakukan penelitian, peneliti menggunakan studi kepustakaan. Sumber-

sumber kepustakaan yang dapat digunakan oleh peneliti yaitu abstrak hasil penelitian, indeks, 

review, jurnal, buku referensi, sedangkan datanya berupa keterangan mengenai variabel pada 

sejumlah objek. 

 

3.2.3 Sumber Data 

  Sumber data penelitian ini merupakan faktor yang penting untuk menjadi pertimbangan 

dalam penentuan metode pengumpulan data, adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian 

ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur atau 

menggunakan cara studi pustaka dengan tujuan untuk mengumpulkan data informasi dengan 

bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan. 
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3.2.4 Metode Pengumpulan Data 

 Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan yang mirip 

dengan pengerjaan detektif. Dari sebuah penyelidikan yang mirip akan dihimpun data-data utama 

dan sekaligus tambahannya. Dalam teknik pengumpulan data menjelaskan bahwa teknik 

pengumpulan dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan  berbagai cara.  

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian studi kepustakaan. Oleh karena itu, peneliti 

melakukan proses pengumpulan data berupa jurnal yang berhubungan dengan Faktor-Faktor 

yang Mempengaruhi Opini Audit Going Concern. Pengumpulan data yang digunakan peneliti 

dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu dengan cara mencari data yang berkaitan 

dengan pembahasan. 

 

3.2.5 Metode Analisis Data 

Metode analisis data adalah tahapan proses penelitian dimana data yang sudah 

dikumpulkan akan diolah untuk menjawab rumusan masalah. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan metode deskriptif dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan faktor-

faktor yang mempengaruhi opini audit going concern. Penelitian ini dikategorikan sebagai 

penelitian deskriptif, karena pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Metode 

deskriptif yaitu mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai faktor-faktor yang 

merupakan pendukung terhadap penelitian dan laporan dari deskriptif akan berupa kutipan-

kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian pada laporan tersebut. 

Teknik penelitian yang digunakan adalah studi literatur, yaitu dengan cara meneliti dan 

memahami buku-buku, dokumen atau sumber tertulis lainnya yang relevan dan mendukung 
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tentang faktor-faktor yang mempengaruhi opini audit going concern. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan sumber dokumen yaitu literatur jurnal.  

Adapun jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah studi kepustakaan. Penelitian 

kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-

macam material yang terdapat di ruangan perpustakaan, seperti buku-buku, majalah, dokumen, 

catatan dan kisah-kisah sejarah dan lain-lain. Hasil dari penelitian ini akan menghasilkan 

kesimpulan tentang gaya bahasa buku, kecenderungan isi buku, tata tulis, layout, ilustrasi dan 

sebagainya. 

Dengan demikian, dalam penyusunan skripsi ini penulis menentukan topik yang dibahas 

yang kemudian dilanjutkan dengan mencari data-data, baik itu yang relevan ataupun mendukung 

terhadap topik yang dibahas. Setelah mendapatkan data, penulis melakukan interpretasi atau 

penafsiran terhadap sumber data untuk memperoleh fakta tentang kajian yang akan dibahas dan 

melakukan perbandingan pernyataan-pernyataan penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi opini audit going concern. Setelah terkumpul maka data disusun secara 

sistematis dan terstruktur. 

 

 

 


