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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perusahaan merupakan sebuah entitas bisnis yang menjalankan 

usahanya dengan tujuan memperoleh laba (profit oriented). Laba menjadi 

tolok ukur yang penting atas efektivitas dan efisiensi (Anthony dan 

Govindarajan, 2008:175), namun perolehan laba tidak menjamin perusahaan 

mampu beroperasi dalam jangka panjang. Perusahaan diharapkan dapat 

beroperasi dalam waktu cukup lama untuk merealisasikan proyek, komitmen, 

dan aktivitasnya yang berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan dalil kelangsungan 

usaha (going concern postulate) yang mengasumsikan bahwa entitas tidak 

diharapkan akan dilikuidasi pada masa depan atau bahwa entitas akan 

berlanjut sampai periode yang tidak dapat ditentukan (Belkaoui, 2006:271). 

Kelangsungan usaha selalu dihubungkan dengan kemampuan 

manajemen dalam mengelola perusahaan. Ketika suatu perusahaan mengalami 

permasalahan keuangan (financial distress), kegiatan operasional akan 

terganggu. Hal itu akhirnya berdampak pada tingginya risiko perusahaan 

dalam mempertahankan kelangsungan usahanya pada masa mendatang. Hal 

ini akan mempengaruhi opini audit yang diberikan oleh auditor (Ayu, 2010). 

Going concern digunakan sebagai asumsi dalam pelaporan keuangan 

sepanjang tidak terbukti adanya informasi yang menunjukkan hal berlawanan 

(contrary information). Biasanya informasi yang secara signifikan dianggap 
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berlawanan dengan asumsi kelangsungan hidup satuan usaha adalah 

berhubungan dengan ketidakmampuan satuan usaha dalam memenuhi 

kewajiban pada saat jatuh tempo tanpa melakukan penjualan sebagian besar 

aktiva kepada pihak luar melalui bisnis biasa, restrukturisasi utang, perbaikan 

operasi yang dipaksakan dari luar dan kegiatan serupa yang lain. (PSA No.30) 

Auditor mengeluarkan opini audit going concern untuk memastikan 

apakah perusahaan mampu mempertahankan kelangsungan usahanya atau 

tidak. Opini audit going concern sangat berguna bagi investor untuk 

menetapkan keputusan investasi. Clarkson (1994) dalam Januarti (2008) 

melakukan studi yang mengidentifikasi reaksi investor terhadap opini audit 

yang memuat informasi kelangsungan hidup perusahaan berdasarkan 

pengungkapan hasil analisis laporan keuangan. Studi tersebut menemukan 

bukti bahwa ketika investor akan melakukan investasi maka ia perlu untuk 

mengetahui kondisi keuangan perusahaan, dengan melihat laporan auditor 

terutama yang menyangkut kelangsungan hidup perusahaan. 

Krisis keuangan global yang terjadi tahun 2008 merupakan peristiwa 

yang mempengaruhi perekonomian hampir seluruh negara di dunia, termasuk 

Indonesia.Krisis tersebut berawal dari jatuhnya Lehman Brothers, sebuah 

perusahaan jasa keuangan global di Amerika Serikat (Depkeu, 2008).Krisis 

tersebut dapat berdampak pada kemampuan perusahaan dalam menjaga 

kelangsungan hidupnya. 

 Keberadaan entitas bisnis telah banyak diwarnai oleh kasus-kasus 

hukum yang melibatkan  manipulasi akuntansi. Peristiwa ini pernah terjadi 
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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 akuntansi seperti ini (Susiana 

dan Arleen, 2007).Weiss (2002) dalam Tucker dkk. (2003) menemukan bahwa 

dari 228 perusahaan publik yang mengalami kebangkrutan, Enron dan 95 

perusahaan lainnya menerima opini wajar tanpa pengecualian pada tahun 

sebelum terjadi kebangkrutan. 

Peristiwa serupa pernah terjadi di Indonesia.Beberapa bank dilikuidasi 

setelah sebelumnya menerima pendapat wajar tanpa pengecualian.Pada awal 

tahun 1990, Bank Suma dilikuidasi. Selanjutnya terdapat 16 bank yang telah 

dilikuidasi pemerintah per 1 November 1997, Bank Prasidha Utama dan Bank 

Ratu dilikuidasi tahun 2000, Unibank pada tahun 2001, Bank Asiatic dan 

Bank Dagang Bali pada tahun 2004, serta Bank Global Internasional pada 

tahun 2005. Dalam peristiwa ini, laporan audit yang dibuat oleh kantor 

akuntan publik (KAP) menyatakan bahwa kondisi perbankan saat itu sangat 

baik, tetapi dalam kenyataannya buruk (Puji, 2007). Reputasi sebuah KAP 

dipertaruhkan ketika opini yang diberikan ternyata tidak sesuai dengan kondisi 

perusahaan yang sesungguhnya.Auditor harus memiliki keberanian untuk 

mengungkapkan permasalahan mengenai kelangsungan hidup (going concern) 

perusahaan klien. Permasalahan going concern seharusnya diberikan oleh 

auditor dan dimasukkan dalam opini auditnya pada saat opini audit itu 

diterbitkan. 
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Going concern merupakan salah satu asumsi dasar yang dipakai dalam 

menyusun laporan keuangan. Asumsi ini mengharuskan perusahaan secara 

operasional memiliki kemampuan mempertahankan kelangsungan hidupnya 

dan akan melanjutkan usahanya pada masa depan. Oleh karena itu, suatu 

perusahaan diasumsikan tidak bermaksud melikuidasi atau mengurangi secara 

material skala usahanya (Ikatan Akuntan Indonesia, 2004).Kemampuan 

manajemen dalam mengelola perusahaan sangat diperlukan untuk menjaga 

kelangsungan hidup perusahaan. Jika perusahaan mengalami permasalahan 

keuangan (financial distress), maka akan berpengaruh pada kelangsungan 

hidup perusahaan. Hal ini tentu akan mempengaruhi opini yang diberikan oleh 

auditor. 

Pertumbuhan perusahaan mengindikasikan kemampuan perusahaan 

dalam mempertahankan kelangsungan usahanya.Pertumbuhan perusahaan 

dapat diukur dengan rasio pertumbuhan penjualan.Perusahaan yang 

mengalami pertumbuhan mampu meningkatkan volume penjualan 

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.Penjualan yang meningkat 

menunjukkan aktivitas operasional perusahaan berjalan dengan semestinya. 

Sebuah perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang positif mempunyai 

kecenderungan untuk dapat mempertahankan kelangsungan usahanya (Eko 

dkk., 2006).  

Pemberian status going concern bukanlah suatu tugas yang mudah 

karena berkaitan erat dengan reputasi auditor. Penghakiman terhadap akuntan 

publik sering dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah dengan 
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melihat kondisi bangkrut tidaknya perusahaan yang diaudit. Nasib 

akuntan publik sepertinya dipertaruhkan pada kelangsungan usaha perusahaan 

kliennya (Marisi, 2006).Ini menunjukkan bahwa reputasi auditor 

dipertaruhkan saat memberikan opini audit.Meskipun demikian, opini going 

concern harus diungkapkan dengan harapan dapat segera mempercepat upaya 

penyelamatan perusahaan yang bermasalah (Mirna dan Indira, 2007). 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur.Industri 

manufaktur Indonesia memiliki peran penting dalam perekonomian.Sektor 

industri manufaktur yang semakin berorientasi ekspor telah menopang 

ekonomi Indonesia. Ekspor industri manufaktur menyumbang sekitar 83-85% 

terhadap ekspor nonmigas dan sekitar 64-67% terhadap total ekspor Indonesia 

selama 1994-2005. Bahkan kontribusi ekspor industri telah melampaui ekspor 

sektor pertanian dan migas sejak awal dasawarsa 1990-an (Wawan, 2009). Hal 

ini menunjukkan pentingnya pengungkapan opini audit going concern pada 

perusahaan manufaktur. Kebangkrutan pada perusahaan ini akan 

mempengaruhi perekonomian Indonesia. Berdasarkan uraian di atas maka 

judul penelitian ini adalah’’PENGARUH KONDISI KEUANGAN, 

PERTUMBUHAN PERUSAHAAN, DAN REPUTASI AUDITOR PADA 

PENGUNGKAPAN OPINI AUDIT GOING CONCERN’’(Studi Empris 

Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2009-2011). 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan perumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Apakah kondisi keuangan berpengaruh pada pengungkapan opini audit 

going concern? 

2. Apakahpertumbuhan perusahaan berpengaruh pada pengungkapan opini 

audit going concern? 

3. Apakahreputasi auditor berpengaruh pada pengungkapan opini audit going 

concern? 

 

C. Tujuan Penelitian 

  Sesuai dengan perumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan 

sebagai berikut : 

1. Untuk menguji pengaruh kondisi keuangan berpengaruh pada 

pengungkapan opini audit going concern. 

2. Untuk menguji pengaruh pertumbuhan perusahaan berpengaruh pada 

pengungkapan opini audit going concern. 

3. Untuk menguji pengaruh reputasi auditor berpengaruh pada pengungkapan 

opini audit going concern. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Akademis  

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada perkembangan teori 

di Indonesia, khususnya tentang permasalahan audit going concern. Serta 

menambah pengetahuan dan pemahaman yang dapat dijadikan sebagai 

referensi pengetahuan, bahan diskusi, dan bahan kajian lanjut bagi 

pembaca tentang masalah yang berkaitan dengan opini audit going 

concern. 

2. Manfaat bagi investor 

Hasil penelitian ini bagi investor dan calon investor adalah dapat 

digunakan sebagai pertimbangan bagi para investor dalam membuat 

keputusan investasi dalam perusahaan. 

3. Manfaat bagi akuntan 

Akuntan mempunyai kepentiangan terhadap informasi kelangsungan suatu 

usaha karena akuntan akan melihat kemampuan going concern suatu 

perusahaan. Penelitian ini dapat sebagai pertimbangan auditor 

dalammemberikan opini audit going concern pada perusahaan manufaktur. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk mempermudah pemahaman dan penelaah penelitian,maka 

dibuat rancangan penulisan sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN. Pada bab ini berisi latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistemata 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Pada bab ini berisi landasan teori, 

penelitian terdahulu, rerangka pemikiran penelitian, hipotesis penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN. Pada bab ini membahas tentang 

Jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis data dan teknik pengumpulan 

data,definisi operasional dan pengukuran variabel, metode analisis data dan 

model penelitian. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN. Pada bab ini  

menyajikan analisis data dan pembahasan, gambaran umum hasil penelitian, 

analisis data, interprestasi hasil penelitian. 

BAB V PENUTUP. Pada bab ini merupakan bagian akhir dari laporan 

penelitian yang berisi simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran-saran. 

 

 


