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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.   Latar Belakang Masalah  

   Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja keuangan, serta perubahan posisi 

keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam 

pengambilan keputusan ekonomi. (Standar Akuntansi Keuangan, 2012).  

    Keberadaan entitas bisnis telah banyak diwarnai oleh kasus-kasus 

hukum yang melibatkan manipulasi data akuntansi. Peristiwa ini pernah 

terjadi pada beberapa perusahaan besar di Amerika, seperti Enron dan 

Worldcom. Kasus ini melibatkan banyak pihak dan berdampak cukup luas. 

Selain dari pihak perusahaan, auditor independen juga harus bertanggung 

jawab atas merebaknya kasus-kasus manipulasi data akuntansi Weiss (2002) 

dalam Meriani dkk. (2011).  

 Di Indonesia, isu mengenai laporan auditor dan hubungannya 

dengan masalah kelangsungan hidup perusahaan sudah timbul sejak tahun 

1995.  Isu  ini muncul  ditandai dengan  runtuhnya Bank Summa, meskipun 

bank telah mengeluarkan laporan audit yang disajikan secara wajar pada 

tahun sebelumnya, ternyata tidak menjamin kelangsungan hidup entitas 

tersebut.  

    Sejak terjadinya krisis ekonomi tahun 1997 di Indonesia, isu  

kelangsungan  hidup perusahaan semakin menjadi sorotan publik. 
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Perekonomian mengalami keterpurukan, sehingga banyak perusahaan yang 

bangkrut karena tidak bisa melanjutkan usahanya. Bukti menunjukkan 

bahwa, pada tahun 1997 sebanyak 14 perusahaan dan 15 perusahaan ditahun 

1998 telah mengeluarkan laporan audit yang disajikan secara wajar  pada 

tahun sebelumnya, namun runtuh pada tahun berikutnya (Haron, et al., 

2009). Sehingga, perkembangan kasus tentang kelangsungan hidup yang 

terjadi, sangat menarik akademisi untuk melakukan penelitian tentang faktor 

yang mempengaruhinya.   

   Masih banyaknya kasus tentang manipulasi data keuangan yang 

tidak dapat dideteksi dan informasi mengenai kelangsungan hidup yang 

belum diungkapkan oleh auditor menyebabkan hilangnya kepercayaan 

terhadap auditor itu sendiri. Auditor sebagai pihak independen yang 

diharapkan mampu mendeteksi kecurangan dan mengungkapkan informasi 

mengenai perusahaan secara menyeluruh, belum mampu melakukan 

perkerjaan dengan baik. Sehingga apabila masalah ini terus berlanjut akan 

berdampak pada hilangnya kepercayaan terhadap auditor, selain itu juga 

akan menyebabkan kerugian banyak pihak seperti stakeholder dan  

shareholder.  

   Dengan demikian, topik mengenai  going concern sangat menarik 

untuk dilakukan penelitian karena masih sering terjadi dan berhubungan 

dengan kepentingan banyak pihak. Topik mengenai bagaimana tanggung 

jawab auditor dalam mengungkapkan masalah going concern masih 

menarik untuk diteliti diungkapkan oleh Ruiz Barbadillo et.al.(2004) dan 
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Vanstraelen (2002) dalam Karyanti dan Pratolo (2009). Independensi 

auditor dalam memberikan opini atas laporan keuangan yang diaudit juga 

harus mempertimbangkan  going concern  perusahaan yang diaudit.  

  Going concern (kelangsungan usaha) yaitu kemampuan perusahaan 

untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya sampai satu periode atau 

satu tahun kedepan. Jika perusahaan dinilai tidak mampu mempertahankan 

kelangsungan hidup untuk satu tahun kedepan maka going concern 

perusahaan diragukan. Dengan demikian, going concern diartikan sebagai 

kelangsungan hidup suatu badan usaha (Petronila, 2004) 

   Dalam hal ini menurut American Institute of Certified Public 

Accounting (1988) dalam Januarti (2009) seorang Auditor mensyaratkan 

bahwa Auditor harus mengemukakan secara eksplesit apakah perusahaan 

klien akan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya sampai setahun 

kemudian setelah pelaporan. Seorang auditor memberikan opini pada 

laporan keuangan auditnya dengan mempertimbangkan dan 

memperhatikan going concern (kelangsungan hidupnya).  

   Opini audit going concern merupakan suatu opini yang dikeluarkan 

auditor untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan 

kelangsungan hidupnya SPAP (2011). Berdasarkan SPAP Seksi 508, 2011 

pendapat auditor dapat dikelompokkan ke dalam lima tipe, yaitu : 

pendapat wajar tanpa pengecualian, pendapat wajar tanpa pengecualian 

dengan paragraf penjelas, pendapat wajar dengan pengecualian, pendapat 

tidak wajar dan pernyataan tidak memberi pendapat. 
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   Auditor juga bertanggung jawab untuk menilai apakah terdapat 

kesangsian besar terhadap kemampuan perusahaan dalam 

mempertahankan kelangsungan hidupnya (going concern) dalam periode 

tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal pelaporan audit (SPAP Seksi 341, 

2011). Disisi lain meskipun auditor tidak bertanggung jawab terhadap 

kelangsungan hidup sebuah perusahaan tetapi dalam melakukan audit 

kelangsungan hidup perlu menjadi pertimbangan auditor dalam 

memberikan opini. Seorang auditor yang tidak bertanggung jawab dalam 

menilai kelangsungan hidup perusahaan dapat menimbulkan suatu 

keraguan. 

  Keraguan itu bisa terjadi berupa kecemasan akan kehilangan 

sejumlah fee yang cukup besar akan menimbulkan keraguan bagi auditor 

untuk menyatakan opini going concern (Januarti, 2009). Dengan adanya 

keraguan perusahaan untuk dapat melakukan kelangsungan usaha, maka 

auditor dapat memberikan opini going concern (opini modifikasi). Opini 

ini merupakan bad new bagi pemakai laporan keuangan. 

   Masalah yang sering timbul adalah bahwa sangat sulit untuk 

memprediksi kelangsungan hidup sebuah perusahaan, sehingga banyak 

auditor yang mengalami dilema antara moral dan etika dalam memberikan 

opini going concern. Penyebabnya adalah hipotesis self –fulfilling 

prophecy yang menyatakan bahwa apabila auditor memberikan opini 

going concern, maka perusahaan akan menjadi lebih cepat bangkrut 

karena banyak investor membatalkan investasinya atau kreditor yang 
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menarik dananya Venuti (2007) dalam Januarti (2009). Penyebab yang 

lain adalah tidak terdapatnya prosedur penetapan status going concern 

yang terstruktur Joanna H. Lo (1994) dalam Januarti (2009). Pemberian 

status going concern bukanlah suatu tugas yang mudah (Koh dan 

Tan,1999).  Mutchler (2009) kriteria 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 yang negative, arus kas 

negatif, pendapatan operasi negatif, modal kerja negatif, 2 s/d 3 tahun 

berturut-turut rugi, laba ditahan negatif. 

   Opini going concern yang dikeluarkan auditor dapat menimbulkan 

dampak. Dampak yang tidak diharapkan dari opini going concern yang 

tidak diinginkan tersebut mendorong manajemen untuk mempengaruhi 

auditor dan menimbulkan konsekuensi negatif dalam pengeluaran opini 

going concern. Sedangkan dampak yang diharapkan yaitu perusahaan 

dengan pertumbuhan yang positif memberikan suatu tanda bahwa ukuran 

perusahaan semakin berkembang dan mengurangi kecenderungan kearah 

kebangkrutan (Januarti, 2009). 

   Penelitian ini menguji secara empiris faktor perusahaan, kualitas 

audit, kepemilikan perusahaan terhadap penerimaan opini audit going 

concern. Menurut Januarti (2009) Faktor perusahaan didefinisikan sebagai 

faktor-faktor yang berasal dari dalam perusahaan yang dapat 

mempengaruhi penerimaan opini audit going concern. Faktor  perusahaan 
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yang terdiri dari; financial distress, debt default, ukuran perusahaan, audit 

lag, opini audit tahun sebelumnya, audit client tenure, opinion shopping, 

kepemilikan intitusional, kepemilikan manajerial. Faktor keuangan yang 

diuji yaitu debt default sedangkan faktor non keuangan yang diuji yaitu: 

kualitas audit, opini audit tahun sebelumnya, kepemilikan intitusional dan   

kepemilikan manajerial.  

  Debt default merupakan salah satu indikasi yang banyak digunakan 

oleh auditor untuk menilai kesulitan perusahaan dalam memenuhi 

kewajibannya, seperti  perjanjian utang atau kegagalan utang. Chen dan 

Church (1992) dalam Januarti 2010 Menemukan penambahan variabel 

status debt default dapat meningkatkan R² sampel dari 35% menjadi 93%, 

hal ini mengindikasikan bahwa variabel debt default  sebagai variabel 

yang penting. Keadaan default terlihat dari kesulitan memenuhi 

kewajibannya, seperti terpenuhinya syarat-syarat perjanjian utang atau 

tidak melakukan pembayaran sesuai jadwal. Januarti (2009) menemukan 

bukti bahwa variabel debt default berpengaruh terhadap penerimaan opini 

going concern. Apabila perusahaan tidak mampu menyelesaikan 

kewajibannya maka kemungkinan besar perusahaan tersebut akan 

menerima opini going concern. Praptitorini dan Januarti (2007) juga 

mengungkapkan bahwa sebagian besar perusahaan yang mendapat status  

debt default adalah perusahaan yang menerima opini audit going concern.  

   Mutchler (1984) dalam Januarti 2009 melakukan wawancara 

dengan praktisi auditor yang menyatakan bahwa perusahaan yang 
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menerima opini audit going concern pada tahun sebelumnya lebih 

cenderung untuk menerima opini yang sama pada tahun berjalan. Mutchler 

(1985) dalam Januarti 2009 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 mempunyai akurasi prediksi keseluruhan yang paling  tinggi 

sebesar 89,9 persen dibanding model yang lain.    

   Penelitian oleh Carcello dan Neal (2000) serta Rahmadhany (2004) 

memperkuat bukti mengenai opini audit going concern yang diterima 

tahun sebelumnya dengan opini audit going concern tahun berjalan. Ada 

hubungan positif yang signifikan antara opini audit going concern 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 cocern pada tahun berikutnya. 

Audit yang menerima opini audit going concern pada tahun sebelumnya 

akan dianggap memiliki masalah terkait dengan kelangsungan hidupnya, 

sehingga semakin besar kemungkinan bagi auditor untuk mengeluarkan 

opini audit  going  concern  pada tahun berjalan.  

   Kualitas audit dapat digambarkan dengan hasil audit yang 

berkualitas. Auditor yang memiliki kualitas audit yang baik cenderung 

akan memberikan opini audit going concern pada perusahaaan yang 
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mengalami masalah mengenai going concern  (Santosa dan Wedari, 2007). 

Mutcler  et,  al. (1997) dalam Santosa dan Wedari (2007) menemukan 

bukti bahwa auditor berskala besar yang tergabung pada Big 6 cenderung 

memberikan opini going concern dibandingkan auditor non Big 6. Namun, 

Fanny dan Saputra (2005) dalam Januarti (2009)  menyatakan bahwa besar 

kecilnya kantor akuntan publik tidak akan mempengaruhi dalam 

pemberian opini audit going concern.  

   Hasil penelitian Mirna dan Januarti (2007) menguji kualitas audit 

tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit going 

concern sesuai dengan Setyarno dkk. (2006). Dari penelitian yang 

dilakukan oleh Tamba dan Siregar (2005) menemukan bukti bahwa 

kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini 

audit  going concern, debt default  dan opini audit tahun sebelumnya 

berpengaruh positif signifikan. Sedangkan yang dilakukan oleh Januarti 

(2008) yang mempengaruhi opini  going concern  adalah variabel debt 

default,opini audit tahun sebelumnya, dan kualitas audit (specialization), 

variabel yang tidak mempengaruhi yaitu kepemilikan manajerial dan 

kepemilikan institusional.  

   Informasi non keuangan juga dibutuhkan auditor sebelum 

memberikan opini audit going concern misalnya kepemilikan perusahaan 

(institusional dan manajerial), dengan adanya kepemilikan perusahaan 

diharapkan keputusan yang diambil adalah keputusan bersama atau 

keputusan perusahaan. Perilaku manipulasi yang dilakukan oleh manajer 
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dapat diminimalisir melalui suatu sistem monitoring yang bertujuan untuk 

menyelaraskan berbagai kepentingan. Kepemilikan perusahaan dibagi 

menjadi 2 yaitu :  Kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. 

kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, 

institusi berbadan hukum, institusional luar negeri, dana perwalian dan 

institusi lainnya pada akhir tahun. Disebutkan bahwa investor institusional 

adalah pihak yang dapat memonitor agen dengan kepemilikan yang besar, 

sehingga motivasi manajer untuk mengatur laba menjadi berkurang. 

Sedangkan kepemilikan manajerial adalah kepemilikan pemilik atau 

pemegang saham disejajarkan dengan kepemilikan manajer.  

   Meskipun telah banyak dilakukan penelitian tentang opini audit 

going concern  pada perusahaan yang terdaftar di BEI, namun masih  ada 

perbedaan hasil penelitian. Berdasarkan Latar Belakang diatas penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul: 

“ANALISIS PENGARUH FAKTOR PERUSAHAAN, KUALITAS 

AUDIT, KEPEMILIKAN PERUSAHAAN TERHADAP 

PENERIMAAN OPINI AUDIT GOING CONCERN (STUDI 

EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG 

TERDAFTAR DI BEI  2009- 2011)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan penelitian-penelitian sebelumnya 

maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:  

1. Apakah Debt Default berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going 

concern pada perusahaan manufaktur? 

2. Apakah Opini Audit Tahun Sebelumnya berpengaruh terhadap penerimaan 

opini audit going concern pada perusahaan manufaktur? 

3.  Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap penerimaan Opini Audit 

going concern pada perusahaan manufaktur? 

4. Apakah Kepemilikan Institusional  berpengaruh terhadap penerimaan 

opini audit going concern pada perusahaan manufaktur? 

5. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penerimaan opini 

audit going concern pada perusahaan manufaktur? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

  Sesuai dengan rumusan masalah yang dipaparkan, tujuan utama yang 

ingin  dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Menganalisis pengaruh  debt default terhadap penerimaan opini audit 

going concern pada perusahaan manufaktur.  

2. Menganalisis pengaruh Opini Audit Tahun Sebelumnya terhadap 

penerimaan opini audit going concern pada perusahaan manufaktur.  

3. Menganalisis pengaruh Kualitas Audit terhadap penerimaan opini audit 

going concern pada perusahaan manufaktur.  
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4. Menganalisis pengaruh Kepemilikan Intitusional terhadap penerimaan 

opini audit going concern pada perusahaan manufaktur. 

5. Menganalisis pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap penerimaan 

opini audit going concern pada perusahaan manufaktur. 

 

D. Manfaat Penelitian 

       Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi: 

1. Bagi pengembangan teori dan pengetahuan dibidang Akuntansi, terutama 

yang berkaitan dengan auditing dan akuntansi keuangan, khususnya dalam 

bidang keputusan opini audit. 

2. Bagi praktisi akuntan publik terutama bagi auditor dalam memberikan 

penilaian keputusan opini audit yang mengacu pada kelangsungan hidup 

(going concern) perusahaan di masa yang akan datang. Hal ini dengan 

memperhatikan kondisi keuangan dan keuangan pada perusahaan. 
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E. Sistematika Penulisan 

Penulisan dari penelitian ini dibagi kedalam lima bab yaitu: 

 BAB I adalah PENDAHULUAN. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika penulisan. 

 BAB II adalah TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini akan menguraikan 

tentang tinjauan pustaka yang membahas mengenai konsep relevan yang 

mendukung dalam penelitian ini, antara lain: debt default, opini audit tahun 

sebelumnya, kualitas audit, kepemilikan institusional dan manajerial, opini 

going concern, kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis. 

 Selanjutnya, BAB III adalah METODE PENELITIAN. Dalam bab ini 

akan dibahas jenis penelitian, populasi, sampel, dan metode pengambilan 

sampel, data dan sumber data, pengukuran variabel, dan metode analisis data. 

 BAB IV membicarakan ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN. Dalam 

bab ini akan dibahas gambaran umum hasil penelitian, pengujian kualitas 

pengumpulan data, hasil pengujian asumsi, hasil pengujian hipotesis. 

 BAB V merupakan PENUTUP. Dalam bab ini akan dibahas kesimpulan 

yang berupa poin-poin hasil penelitian, hasil tambahan lainnya dan saran 

untuk subjek atau pihak-pihak yang berkaitan dengan hasil penelitian, juga 

untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 




