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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi sekarang ini, kelangsungan hidup perusahaan 

menjadi sorotan penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap 

perusahaan terutama inverstor. Investor menanamkan modalnya untuk 

mendanai operasi perusahaan ketika akan melakukan investasi pada suatu 

perusahaan, investor perlu mengetahui kondisi keuangan perusahaan terutama 

yang menyangkut tentang kelangsungan hidup (going corcern) perusahaan 

tersebut. Kondisi keuangan perusahaan ini tercermin dalam laporan keuangan 

perusahaan karena going concern merupakan asumsi dalam pelaporan 

keuangan perusahaan (Ira Kristiana, 2012). Dengan mendeteksi kinerja 

keuangan perusahaan, kita dapat mengidentifikasi kondisi perusahaan.  

Going concern adalah kelangsungan hidup suatu entitas. Dengan 

adanya going concern maka suatu entitas dianggap akan mampu 

mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka panjang, tidak akan 

dilikuidasi dalam jangka waktu pendek. Laporan audit dengan modifikasi 

mengenai going concern merupakan suatu indikasi bahwa dalam penilaian 

auditor terdapat risiko auditee tidak dapat bertahan dalam bisnis. Dari sudut 

pandang auditor, keputusan tersebut melibatkan beberapa tahap analisis. 

Auditor harus mempertimbangkan hasil dari operasi, kondisi ekonomi yang 

mempengaruhi perusahaan, kemampuan membayar hutang, dan kebutuhan 
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likuiditas di masa yang akan datang (Setyarno et.al 2006 dalam Rahman dan 

Siregar 2012). 

Keberadaan entitas bisnis merupakan ciri dari sebuah lingkungan 

ekonomi, yang dalam jangka panjang bertujuan untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup (going concern) usahanya melalui asumsi going concern. 

Kelangsungan hidup usaha selalu dihubungkan dengan kemampuan 

manajemen dalam mengelola perusahaan agar bertahan hidup (Praptitorini 

dan Januari 2007). Faktor yang mendorong auditor mengeluarkan opini going 

concern penting untuk diketahui karena opini ini dapat dijadikan referensi 

investor berkaitan investasinya. Auditor dipandang sebagai pihak independen 

yang mampu memberikan pernyataan yang bermanfaat mengenai kondisi 

keuangan klien (Fany dan Saputra, 2005). 

Menurut (Rahman dan Siregar, 2012), dalam laporan keuangan 

tahunan, opini going concern diberikan setelah paragraf pendapat. Laporan 

keuangan konsolidasi terlampir disusun dengan anggapan bahwa perusahaan 

akan melanjutkan operasinya sebagai entitas yang berkemampuan untuk 

mempertahankan kelangsungan hidupnya (going concern). Catatan atas 

laporan keuangan konsolidasi berisi pengungkapan dampak kondisi ekonomi 

terhadap perusahaan serta tindakan yang ditempuh dan rencana yang dibuat 

oleh manajemen untuk menghadapi kondisi tersebut. Kondisi ekonomi 

tersebut telah mempengaruhi 2 kondisi sosial dan politik yang menyebabkan 

sulitnya suatu entitas melakukan kegiatan usahanya sehingga, beban produksi 

semakin meningkat dan penjualan terus mengalami penurunan. Hal tersebut 

menyebabkan adanya ketidakpastian signifikan tentang kemampuan 
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perusahaan untuk melanjutkan operasinya sebagai entitas yang 

berkemampuan untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya, dan 

akan dapat merealisasikan aset serta menyelesaikan pembayaran kewajiban 

dalam bisnis normal dan pada nilai yang dinyatakan dalam laporan keuangan 

konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi terlampir mencakup dampak 

kondisi ekonomi tersebut sepanjang hal itu dapat ditentukan dan diperkirakan 

jumlahnya. 

Menurut (Rahman dan Siregar 2012), secara umum, beberapa hal yang 

dapat mempengaruhi auditor dalam menerbitkan opini audit going concern 

adalah sebagai berikut:  

1. Trend negatif, misalnya kerugian operasi yang berulang kali, kekurangan 

modal kerja, arus kas negatif, dan rasio keuangan penting yang jelek.  

2. Petunjuk lain tentang kemungkinan kesulitan keuangan, misalnya 

kegagalan dalam memenuhi kewajiban utangnya atau perjanjian serupa, 

penunggakan pembayaran dividen, serta penjualan sebagian besar aset.  

3. Masalah internal, misalnya pemogokan kerja, ketergantungan besar atas 

suksesnya suatu proyek. 

4. Masalah eksternal, misalnya pengaduan gugatan pengadilan, keluarnya 

undang-undang yang mengancam keberadaan perusahaan, kehilangan 

franchise (hak kelola), lisensi atau paten yang penting, bencana yang 

tidak diasuransikan, dan kehilangan pelanggan atau pemasok utama.  

Pengeluaran opini going concern sangat berguna bagi para pemakai 

laporan keuangan untuk membuat keputusan yang tepat dalam berinvestasi. 

Perlunya untuk mengetahui sehat tidaknya kondisi keuangan perusahaan yang 
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merupakan asumsi dasar bagi investor dalam menentukan investasinya, 

terutama yang menyangkut dengan kelangsungan hidup perusahaan tersebut. 

Hal ini membuat auditor mempunyai tanggung jawab yang besar untuk 

mengeluarkan opini going concern yang konsisten dengan keadaan 

sesungguhnya dari perusahaan tersebut. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa penelitian yang 

telah dilakukan sebelumnya oleh Nyoman Ari Setiawan Jaya Sasmitha, Gede 

Adi Yuniarta dan Nyoman Ari Surya Darmawan (2015). Perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menggabungkan 

beberapa faktor yang mempengaruhi kemungkinan perusahaan dalam 

menerima opini audit going concern. Penelitian ini lebih difokuskan pada 

faktor-faktor yang mempengaruhi kemungkinan perusahaan dalam menerima 

opini audit going concern. 

Pentingnya informasi tentang opini going concern mendorong peneliti 

untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian opini 

audit going concern ini. Selain itu, pengeluaran opini audit going concern ini 

tentu sangat berguna bagi pemegang saham maupun pengguna laporan 

keuangan lainnya membutuhkan informasi tentang kemampuan perusahaan 

untuk melanjutkan usahanya melalui opini auditor. Hal tersebut dikarenakan 

auditor independen memiliki akses untuk mengetahui operasi perusahaan dan 

rencana masa yang akan datang. Faktor-faktor yang akan diuji meliputi 

kualitas audit, kondisi keuangan perusahaan, pertumbuhan perusahaan, opini 

audit tahun sebelumnya, ukuran perusahaan, dan utang (debt to equity ratio). 
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Meskipun telah banyak dilakukan penelitian tentang opini audit going 

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

perbedaan hasil penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil berjudul : 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KECENDERUNGAN 

PENERIMAAN OPINI AUDIT GOING CONCERN PADA PERUSAHAAN 

MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 

TAHUN 2010-2014. 

B. Perumusan Masalah 

Masalah-masalah penelitian yang dapat dirumuskan berdasarkan latar 

belakang yang dikemukakan sebelumnya, sebagai berikut: 

1. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap kecenderungan penerimaan 

opini audit going concern pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia? 

2. Apakah kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap 

kecenderungan penerimaan opini audit going concern pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

3. Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap kecenderungan 

penerimaan opini audit going concern pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

4. Apakah opini audit tahun sebelumnya berpengaruh terhadap 

kecenderungan penerimaan opini audit going concern pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 
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5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kecenderungan 

penerimaan opini audit going concern pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

6. Apakah debt to equity ratio berpengaruh terhadap kecenderungan 

penerimaan opini audit going concern pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui secara empiris: 

1. Menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap kecenderungan 

penerimaan opini audit going concern pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Menganalisis pengaruh kondisi keuangan perusahaan terhadap 

kecenderungan penerimaan opini audit going concern pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3. Menganalisis pengaruh pertumbuhan perusahaan kecenderungan 

penerimaan opini audit going concern pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

4. Menganalisis pengaruh opini audit tahun sebelumnya terhadap 

kecenderungan penerimaan opini audit going concern pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

5. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap kecenderungan 

penerimaan opini audit going concern pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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6. Menganalisis pengaruh debt to equity ratio terhadap kecenderungan 

penerimaan opini audit going concern pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

D. Manfaat Penelitian 

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 diharapkan 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 Kantor Akuntan Publik 

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan dalam memberikan 

penilaian mengenai keputusan opini audit yang mengacu pada 

kelangsungan hidup perusahaan di masa yang akan datang. 

4. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan dapat lebih 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan opini audit 

going concern. 
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5. 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 arahan untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka penulis 

mencoba menyajikan susunan penulisan sebagai berikut: 

 BAB I  PENDAHULUAN 

  Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan. 

BAB II    TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam bab ini menguraikan tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi penerimaan opini audit going concern yakni 

kualitas audit, kondisi keuangan perusahaan, pertumbuhan 

perusahaan, opini audit tahun sebelumnya, ukuran perusahaan dan 

utang (debt to equity ratio). Serta mengenai hubungan antara 

faktor-faktor tersebut dengan penerimaan opini audit going 

concern, hipotesis dan penelitian terdahulu serta kerangka teori. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

 Pada bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan 

meliputi jenis penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber 
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data, definisi operasional dan pengukuran variabel, serta 

metodologi. 

BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi penyajian dan analisis data. Pada bab penelitian 

menyajikan dan menyelesaikan hasil pengumpulan serta analisis 

data, sekaligus merupakan jawaban atas hipotesis yang telah 

dikemukakan pada bab sebelumnya. 

BAB V  PENUTUP 

 Dalam bab ini menyajikan kesimpulan yang diperoleh, keterbatasan 

serta saran-saran yang perlu untuk disampaikan. 


