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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada masyarakat, 

khususnya para pemegang saham adalah berupa laporan keuangan. Laporan 

keuangan memberikan gambaran mengenai posisi keuangan, kinerja perusahaan, dan 

perubahan posisi keuangan. Manajemen merupakan pihak yang memberikan 

informasi laporan keuangan, yang nantinya akan dinilai dan dievaluasi kinerjanya 

berdasarkan laporan keuangan tersebut. Agar laporan keuangan yang telah dibuat 

oleh perusahaan dapat dipercaya, maka dibutuhkan auditor yang berperan dalam 

menjembatani (menghubungkan) kepentingan pengguna laporan keuangan dan 

penyedia laporan keuangan. Pernyataan auditor melalui opininya akan membuat 

data-data yang ada di dalam laporan keuangan perusahaan dapat dipercaya oleh 

pengguna laporan keuangan. 

Setelah auditor independen melakukan tugas pengauditan atas laporan 

keuangan suatu perusahaan, maka auditor independen tersebut akan memberikan 

pendapat atau opini yang sesuai dengan keadaan perusahaan yang diauditnya. Jika 

dalam proses identifikasi informasi mengenai kondisi perusahaan auditor tidak 

menemukan adanya kesangsian besar terhadap kemampuan entitas untuk 

mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka auditor akan memberikan opini 

audit non going concern dan opini audit going concern akan diberikan kepada 

perusahaan yang oleh auditor diragukan kemampuannya dalam menjaga 

kelangsungan usaha perusahaan (Sari, 2012 dalam Arsianto, 2013). 
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Going concern  merupakan kelangsungan hidup sebuah entitas bisnis. Suatu 

perusahaan diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan untuk melikuidasi atau 

mengurangi secara materil skala usahanya, sehingga setiap perusahaan tidak hanya 

bertujuan untuk menghasilkan keuntungan seoptimal mungkin, tetapi juga bertujuan 

untuk menjaga kelangsungan hidupnya (Januarti, 2006). 

Kelangsungan hidup perusahaan selalu dihubungkan dengan kemampuan 

manajemen dalam mengelola perusahaan agar bertahan hidup. Ketika kondisi 

ekonomi tidak pasti, para investor mengharapkan auditor memberikan early warning 

akan kegagalan keuangan perusahaan (Chen dan Church, 1996) dalam Pradiptorini 

dan Januarti (2007). Opini yang diberikan oleh auditor merupakan salah satu 

pertimbangan bagi investor untuk pengambilan keputusan investasi. Opini yang 

diberikan oleh auditor juga harus sesuai dengan informasi yang nyata yang terjadi di 

perusahaan. Auditor juga bertanggungjawab untuk menilai apakah terdapat 

kesangsian besar terhadap kemampuan perusahaan dalam mempertahankan 

kelangsungan hidupnya (going concern) dalam periode waktu tidak lebih dari satu 

tahun sejak tanggal laporan audit (SPAP seksi 341, 2001). 

Selain itu terdapat masalah yang membuat dilema seorang auditor dalam 

memberikan audit going concern, yaitu mengenai self-fulfilling prophecy yang 

menyatakan bahwa ketika auditor memberikan audit going concernnya maka 

perusahaan akan lebih cepat bangkrut karena banyak investor yang enggan 

menanamkan modalnya di perusahaan tersebut Venuti (2007) dalam Pradiptorini dan 

Jauarti (2007). Kesulitan keuangan akan mengakibatkan perusahaan mengalami arus 

kas negatif, gagal bayar pada perjanjian utang dan akhirnya mengarahkan pada 

kebangkrutan sehingga going concern perusahaan diragukan.  
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Kegagalan dalam memenuhi kewajiban hutang atau bunga merupakan 

indikator going concern  yang banyak digunakan oleh auditor dalam menilai 

kelangsungan hidup suatu perusahaan. Dapat dikatakan bahwa status hutang 

perusahaan merupakan faktor pertama yang akan diperiksa oleh auditor untuk 

mengukur kesehatan keuangan perusahaan. Ketika jumlah hutang perusahaan sudah 

sangat besar, maka aliran kas perusahaan tentunya banyak dialokasikan untuk 

menutupi hutangnya, sehingga akan menggangu kelangsungan operasi perusahaan. 

Apabila hutang ini tidak mampu dilunasi, maka auditor akan memberikan status 

default dalam Januarti (2009). PSA 30 juga menyebutkan bahwa indikator going 

concern yang banyak digunakan oleh auditor dalam memberikan keputusan opininya 

adalah kegagalan dalam memenuhi kewajiban hutangnya (default). Jadi jika 

perusahaan sedang dalam kondisi default maka kemungkinan perusahaan tersebut 

mengalami kebangkrutan. 

Beberapa penelitian menemukan bahwa auditor lebih sering mengeluarkan 

opini audit dengan paragraf going concern jika opini audit tahun sebelumnya adalah 

opini audit dengan paragraf going concern (Susanto 2009). Bisa dikatakan bahwa 

opini audit tahun sebelumnya berpengaruh terhadap pemberian opini audit dengan 

paragraf going concern. Ada hubungan positif yang signifikan antara opini audit 

dengan paragraf going concern yang diterima tahun sebelumnya terhadap opini audit 

dengan paragraf going concern pada tahun berjalan dalam Wulandari (2014). 

Apabila pada tahun sebelumnya auditor telah mengeluarkan opini audit dengan 

paragraf going concern, kemungkinan auditor untuk mengeluarkan opini audit 

dengan paragraf going concern pada tahun berikutnya akan semakin besar. 
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Selama ini kualitas audit yang diberikan auditor banyak dikaitkan dengan 

ukuran Kantor Akuntan Publik dan reputasi auditor. DeAngelo (1981) menyatakan 

bahwa auditor berskala besar memiliki insentif yang lebih untuk menghindari 

kritikan kerusakan reputasi dibandingkan auditor skala kecil. Auditor skala besar 

cenderung mengungkapkan masalah-masalah yang ada karena mereka lebih kuat 

menghadapi resiko proses pengadilan dalam Aquariza dan Susanto (2012). Opini 

yang diberikan oleh auditor mempunyai kandungan informasi, oleh sebab itu 

informasi yang ada harus mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Informasi 

yang berkualitas hanya dapat diberikan oleh auditor yang berkualitas juga. Opini 

audit yang diberikan oleh auditor menjadi penting untuk bahan pertimbangan. 

Kesalahan di dalam memberikan opini akan sangat fatal akibatnya. Adanya berbagai 

kasus manipulasi yang menyebabkan berbagai perusahaan besar bangkrut dan 

banyaknya hasil penelitian yang masih beragam memotivasi peneliti untuk 

melakukan penelitian ini. 

Penelitian yang akan dilakukan peneliti mengacu pada penelitian yang 

sebelumnya telah dilakukan oleh yang dilakukan oleh (Irfana dan Muid, 2012) 

tentang analisis pengaruh debt default, kualitas audit, opinion shopping dan 

kepemilikan perusahaan terhadap penerimaan opini audit going concern. Perbedaan 

dengan penelitian sebelumnya adalah tidak memasukan variabel opinion shopping 

dan kepemilikan perusahaan dan peneliti menambahkan variabel opini audit tahun 

sebelumnya pada variabel penelitian. 

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya, maka penulis tertarik 

untuk mengambil judul “ANALISIS PENGARUH DEBT DEFAULT, 

KUALITAS AUDIT DAN OPINI AUDIT TAHUN SEBELUMNYA                              

TERHADAP PENERIMAAN OPINI AUDIT GOING CONCERN (Studi  
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Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2012-2014)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

penelitian ini akan menganalisa tentang pengaruh debt default, kualitas audit dan 

opini audit tahun sebelumnya terhadap penerimaan opini audit going concern 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2012-

2014. Sehingga dalam penelitian ini rumusan masalahnya sebagai berikut : 

1. Apakah Debt Default berpengaruh terhadap penerimaan Opini Audit Going 

Concern pada perusahaan manufaktur periode 2012-2014? 

2. Apakah Opini Audit Tahun Sebelumnya berpengaruh terhadap penerimaan 

Opini Audit Going Concern pada perusahaan manufaktur periode 2012-2014? 

3. Apakah Kualitas Audit berpengaruh terhadap penerimaan Opini Audit Going 

Concern pada perusahaan manufaktur periode 2012-2014? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai 

berikut:  

1. Untuk menganalisis pengaruh Debt Default terhadap penerimaan Opini Audit 

Going Concern pada perusahaan manufaktur. 

2. Untuk menganalisis pengaruh Opini Audit Tahun Sebelumnya terhadap 

penerimaan Opini Audit Going Concern pada perusahaan manufaktur. 

3. Untuk menganalisis pengaruh Kualitas Audit terhadap penerimaan Opini Audit 

Going Concern pada perusahaan manufaktur. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan terhadap topik yang diteliti. 

2. Bagi Manajemen Perusahaan 

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat menjadi wacana referensi bagi 

penentuan kebijakan-kebijakan perusahaan serta dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh manajemen perusahaan. 

3. Bagi Investor dan Calon Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan informasi dan 

sebagai bahan pertimbangan mengenai kelangsungan usaha suatu perusahaan 

(going concern) bagi para investor dan calon investor sehingga dapat 

mengambil keputusan yang tepat dalam melakukan investasi. 

4. Bagi Peneliti Lain  

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti lain sebagai bahan acuan atau bahan 

referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya. 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk membuat sebuah gambaran yang 

lebih jelas dan mudah bagi para pembaca dalam memahami penulisan ini. Dari 

masing-masing bab secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi pembahasan tentang landasan teori yang 

mendeskripsikan teoritis terkait dengan variabel penelitian yang meliputi 

going concern, debt default, kualitas audit dan opini audit tahun 

sebelumnya. Penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan membahas mengenai jenis dan sumber data, populasi 

dan sampel, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel, 

serta metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi tentang hasil pengumpulan data, statistik deskriptif, 

analisis dan pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang simpulan, keterbatasan penelitian dan saran. 

 


