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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Semakin pesatnya perkembangan perusahaan go public di 

Indonesia, mengakibatkan permintaan akan laporan keuangan perusahaan 

semakin meningkat. Perusahaan Go Public diwajibkan untuk melakukan 

audit atas laporan keuangannya oleh auditor independen, yaitu auditor yang 

bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP). Peran auditor diperlukan untuk 

mencegah diterbitkannya laporan keuangan yang menyesatkan, sehingga 

dengan menggunakan laporan keuangan yang telah diaudit para pemakai 

laporan keuangan dapat mengambil keputusan dengan benar. Auditor juga 

bertanggung jawab untuk menilai apakah ada kesangsian terhadap perusahaan 

dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode waktu tidak 

lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan audit (SPAP Seksi 341, 2011). Jika 

auditor tidak memberikan peringatan dini yang memadai tentang kegagalan 

perusahaan yang akan datang dalam laporan auditnya, maka hal ini akan 

menimbulkan kerugian bagi para investor yang sangat mengandalkan 

informasi yang dikeluarkan oleh auditor.  

Selain itu, auditor memiliki kewajiban untuk mengungkapkan 

permasalahan mengenai kelangsungan hidup (going concern) perusahaan 

klien jika terdapat indikasi kebangkrutan yang sangat kuat pada perusahaan. 
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Asumsi going concern (kelangsungan hidup) perusahaan berarti 

suatu badan usaha dianggap akan mampu mempertahankan kegiatan 

usahanya dalam jangka waktu panjang dan tidak akan dilikuidasi dalam 

waktu jangka pendek (Hany et. al., 2003) dalam Santosa dan Wedari (2007). 

Permasalahan going concern ini seharusnya diberikan oleh auditor dan 

dimasukkan dalam opini auditnya.  

Opini audit going concern merupakan opini yang dikeluarkan 

auditor untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan 

kelangsungan hidupnya (SPAP, 2001). Para pemakai laporan keuangan 

merasa bahwa pengeluaran opini audit going concern ini berguna untuk 

memprediksi kebangkrutan suatu perusahaan. Auditor harus bertanggung 

jawab terhadap opini audit going concern yang dikeluarkannya, karena akan 

mempengaruhi keputusan para pemakai laporan keuangan.  

Pengeluaran opini audit going concern ini sangat berguna bagi para 

pemakai laporan keuangan untuk membuat keputusan yang tepat dalam 

berinvestasi, karena ketika seorang investor akan melakukan investasi ia perlu 

untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan, terutama yang menyangkut 

tentang kelangsungan hidup perusahaan tersebut (Hany et. al., 2003) dalam 

Setiawan (2006). Hal ini membuat auditor mempunyai tanggung jawab yang 

besar untuk mengeluarkan opini audit going concern yang konsisten dengan 

keadaan sesungguhnya.  

Kajian atas opini audit going concern dapat dilakukan dengan melihat 

kondisi seperti reputasi auditor itu sendiri, debt default, opini audit tahun 
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sebelumnya, dan ukuran perusahaan. Beberapa penelitian mengenai faktor-

faktor yang berpengaruh pada opini audit going concern telah dilakukan. 

Namun, hasil penelitian tersebut masih menunjukkan ketidak konsistenan. 

Penelitian ini bertujuan menguji kembali faktor-faktor yang memengaruhi 

opini audit going concern. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini 

adalah reputasi auditor, debt default, opini audit tahun sebelumnya, dan 

ukuran perusahaan. .   

Terdapat sejumlah penelitian yang mengungkap faktor-faktor yang 

berkaitan dengan opini going concern, yaitu Komalasari (2004), Januarti dan 

Fitrianasari (2008) menyebutkan bahwa reputasi auditor tidak signifikan 

mempengaruhi opini going concern, sedangkan menurut Geiger dan Rama 

(2006) dalam Junaidi dan Jogiyanto (2010) reputasi auditor mempengaruhi 

opini going concern. Auditor berskala besar dapat menyediakan kualitas audit 

yang lebih baik dibanding auditor berskala kecil, termasuk dalam 

mengungkapkan masalah going concern. Menurut DeAngelo (1981) dalam 

penelitian Januarti (2009) menyatakan bahwa auditor berskala besar (KAP 

Big 4) memiliki insentif yang lebih untuk menghindari kritikan kerusakan 

reputasi dibandingkan auditor skala kecil (KAP Non Big 4).  

Selanjutnya menurut Mutchler et al, (1997) dalam Susarni dan 

Jatmiko (2012) menemukan bukti bahwa keputusan opini going concern 

sebelum terjadinya kebangkrutan secara signifikan berkorelasi dengan 

probabilitas kebangkrutan dan variabel lag laporan audit serta informasi 

berlawanan yang ekstrim (contrary information), seperti default. Jika default 
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ini telah terjadi atau proses negoisasi tengah berlangsung dalam rangka 

menghindari default selanjutnya, auditor mungkin cenderung untuk 

mengeluarkan opini going concern. 

Selain itu, Setyarno et. al. (2006) dalam Santosa dan Wedari (2007) 

menyatakan bahwa auditor dalam menerbitkan opini audit going concern 

akan mempertimbangkan opini audit going concern yang telah diterima oleh 

auditee pada tahun sebelumnya. Penelitian tersebut memberikan bukti empiris 

bahwa opini audit tahun sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap 

penerimaan opini audit going concern.  

Dan dijelaskan pada penelitian Mutchler (1985) dalam Santosa dan 

Wedari (2007) menyatakan bahwa auditor lebih sering mengeluarkan opini 

going concern pada perusahaan yang lebih kecil. Maka semakin besar 

perusahaan akan semakin kecil kemungkinan perusahaan menerima opini 

going concern.  

Pada kenyataanya, masalah going concern merupakan hal yang 

kompleks dan terus ada, sehingga diperlukan faktor-faktor sebagai tolak ukur 

yang pasti untuk menentukan pemberian status going concern pada 

perusahaan dan kekonsistenan faktor-faktor tersebut harus diuji agar dalam 

keadaan ekonomi yang fluktuatif status going concern tetap dapat diprediksi.  

Penelitian mengenai pengaruh faktor-faktor terhadap opini audit 

going concern ini telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, diantaranaya 

yaitu: Junaidi dan Jogiyanto (2010) serta Susanto (2009). Penelitian ini 

semata hanya mengembangkan dari penelitian diatas. Dalam penelitian 
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tersebut dibahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan opini 

audit going concern yang dilakukan dengan pengamatan laporan keuangan 

perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI selama periode 2003-2008, 

seperti faktor: reputasi auditor, tenure, disclousure, ukuran perusahaan, 

kondisi keuangan perusahaan, rasio keuangan, kualitas auditor, opini audit 

tahun sebelumnya, debt default, serta opinion shopping.   

Meskipun telah banyak dilakukan penelitian tentang opini audit going 

concern pada perusahaan manufakktur yang terdaftar di BEI, namun masih 

ada perbedaan hasil penelitian. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “ANALISIS 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN OPINI 

AUDIT GOING CONCERN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, 

maka penelitian ini akan menganalisa tentang pengaruh Reputasi Auditor, 

Debt Default, Opini Audit Tahun Sebelumnya, dan Ukuran Perusahaan 

terhadap opini audit going concern perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia selama periode 2008-2010. Sehingga dalam penelitian 

ini muncul rumusan masalah, sebagai berikut:  

1. Apakah Reputasi Auditor akan mempengaruhi penerimaan Opini Audit 

Going Concern? 
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2. Apakah Debt Default akan mempengaruhi penerimaan Opini Audit Going 

Concern? 

3. Apakah Opini Audit tahun sebelumnya akan mempengaruhi penerimaan 

Opini Audit Going Concern? 

4. Apakah Ukuran Perusahaan akan mempengaruhi penerimaan Opini Audit 

Going Concern? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai 

berikut:  

1. Untuk menganalisis pengaruh Reputasi Auditor terhadap penerimaan 

Opini Audit Going Concern.  

2. Untuk menganalisis pengaruh Debt Default terhadap penerimaan Opini 

Audit Going Concern.  

3. Untuk menganalisis pengaruh Opini Audit tahun sebelumnya terhadap 

penerimaan Opini Audit Going Concern.  

4. Untuk menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap penerimaan 

Opini Audit Going Concern.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  
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1. Bagi  Investor dan Calon Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberi informasi 

dan sebagai bahan pertimbangan mengenai going concern ( kelangsungan 

usaha suatu perusahaan ) sehingga para investor dan calon investor dapat 

mengambil keputusan yang tepat dalam melakukan investasi.   

2. Bagi Auditor Independen 

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pedoman, bahan pertimbangan 

dan bahan referensi bagi auditor dalam melaksanakan proses auditnya 

terutama dalam hal pemberian opini audit terhadap klien yang menyangkut 

masalah pemberian opini audit going concern.   

3. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti dan dapat lebih 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan opini audit 

going concern.   

4. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para 

pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan 

pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah wacana 

keilmuan.  

 

E. Sistematika Penulisan 

Sebagai upaya memperjelas alur penyusunan laporan penelitian, 

maka selanjutnya disajikan sistematika sebagai berikut:  



   8 

 

 

 

BAB I PENDAHULUAN 

  Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan skripsi.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

  Pada bab ini akan diuraikan tentang pengertian Teori Agensi,  

pengertian opini audit, going concern, opini audit going concern, 

serta pengembangan hipotesis yang ada, antara lain: reputasi 

auditor, debt default, opini audit tahun sebelumnya dan ukuran 

perusahaan.  

BAB III  METODE PENELITIAN 

  Dalam bab ini akan diuraikan tentang jenis penelitian, populasi dan 

sampel penelitian, pengukuran variabel, data dan sumber data, 

teknik pengumpulan data dan metode analisis data.  

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

  Pada bab ini akan diuraikan tentang penyajian data, serta hasil 

analisis data dan pembahasan.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Dalam bab ini diuraiakan tentang kesimpulan serta saran.   

 

 

 


