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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perusahaan adalah suatu unit usaha yang menggunakan sumber daya alam, 

sumber daya manusia, modal, dan kewirausahaan (skill) untuk mencari laba dengan 

cara menghasilkan barang atau jasa.  Laba merupakan salah satu indikator penting 

dalam mengukur keberhasilan kinerja suatu perusahaan. Pertumbuhan laba dalam 

suatu perusahaan, menunjukkan bahwa pihak manajemen telah berhasil dalam 

mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan secara efektif dan efisien. 

Tujuan didirikannya perusahaan tidak hanya untuk mencari keuntugan tetapi 

juga mempertahankan kelangsungan hidupnya (going concern).  Going concern 

adalah kemampuan suatu usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya 

selama periode waktu pantas, yaitu tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan 

keuangan auditan. Opini audit going concern merupakan opini audit yang dikeluarkan 

oleh auditor untuk mengevaluasi apakah ada kesangsian tentang kemampuan entitas 

untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Opini audit going concern 

menunjukkan  bahwa perusahaan dapat beroperasi dalam kurun waktu tidak lebih dari 

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



2 

 

Opini audit going concern atas laporan keuangan yang disampaikan auditor 

merupakan sumber informasi penting bagi investor dalam pengggambilan keputusan 

berinvestasi. Karena, ketika seorang investor akan melakukan investasi, investor 

perlu memahami kondisi keuangan perusahaan, terutama menyangkut tentang 

kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Hal ini membuat auditor harus berhati – hati 

dalam menerbitkan opini audit going concern. Karena, opini audit going concern 

merupakan pertanda adanya keraguan mengenai kelangsungan hidup perusahaan. 

Dalam memberikan opini audit going concern suatu perusahaan, auditor harus 

mempertimbangkan kondisi dan peristiwa tertentu yang menunjukkan adanya 

kesangsian besar tentang kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan 

hidupnya dalam jangka waktu yang pantas. Kondisi dan peristiwa yang menjadi 

pertimbangan auditor atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan 

hidupnya antara lain: trend negatif, petunjuk lain tentang kemungkinan kesulitan 

keuangan, masalah intern, dan masalah luar yang terjadi SPAP (2011: Seksi 341.3 

paragraf 6). 

Kesalahan dalam memberikan opini audit going concern akan mengakibatkan 

para pengguna laporan keuangan mengambil keputusan yang salah pula. Hal ini 

merupakan alasan mengapa auditor harus bertanggung jawab atas opini going 

concern yang dikeluarkannya, karena opini going concern tersebut secara langsung 

mempengaruhi pengambilan keputusan. Pertimbangan  opini audit going concern 

dapat di lakukan dengan melihat kondisi keuangan perusahaan, kualitas auditor, opini 

audit tahun sebelumnya, dan ukuran perusahaan.  
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Kondisi keuangan perusahaan merupakan cermin dari perusahaan. Perusahaan 

dengan tingkat profitabilitas yang baik akan membuat para investor tertarik untuk 

menanam modal pada perusahaan tersebut.  Perusahaan yang memiliki Kondisi 

keuangan baik memperkecil kemungkinan untuk mendapatkan opini audit going 

concern dari auditor, sebaliknya apabila perusahaan memiliki kondisi keuangan 

kurang baik maka kemungkinan mendapatkan opini audit going concern semakin 

besar. Penelitian Suriani dan Linda (2014) menunjukkan bahwa kondisi keuangan 

berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit going concern. Hal ini 

berbanding terbalik dengan penelitian Andi Kartika (2012) menyebutkan bahwa 

kondisi keuangan berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit going 

concern. Penelitian Andi Kartika (2012) sejalan dengan penelitian Soliyan Wulandari 

(2014) yang mengemukakan bahwa kondisi keuangan perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap penerimaan opini audit going concern 

Kualitas auditor merupakan hal penting bagi pengguna laporan keuangan 

seperti investor dan debitur. Seorang auditor yang berkualitas akan memberikan 

informasi yang akurat mengenai nilai perusahaan. Auditor akan melaporkan adanya 

kekeliruan dalam laporan keuangan auditee yang tidak sesuai dengan sistem 

akuntansi berterima umum di Indonesia. Auditee beranggapan bahwa auditor yang 

berasal dari  kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan kantor akuntan publik 

interasional, memiliki kualitas yang lebih tinggi karena auditor tersebut memiliki 

karakteristik yang dapat dikaitkan dengan kualitas, seperti pelatihan dan pengakuan 

internasional. Penelitian Andi Kartika (2012), menunjukkan bahwa reputasi sebuah 
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kantor akuntan publik mencerminkan kualitas dari jaminan yang diberikan, besar 

kecilnya KAP tidak mempengaruhi besar kecilnya KAP tersebut dalam mengeluarkan 

opini audit going concern. Hal ini ketika KAP sudah memiliki reputasi baik maka 

akan berusaha mempertahankan dan menghindar dari hal-hal yang dapat merusak 

reputasinya tersebut, sehingga mereka akan selalu bersikap objektif terhadap 

pekerjaannya. Auditor merupakan profesi yang di percaya oleh perusahaan, sehingga 

diharapkan auditor memberikan opini  bebas terhadap laporan keuangan yang 

disajikan manajer. 

Opini audit tahun sebelumnya merupakan faktor yang menjadi pertimbangan 

auditor untuk mengeluarkan kembali opini audit pada tahun berikutnya. Apabila 

auditee menerima opini audit going concern pada tahun sebelumnya, maka semakin 

besar kemungkinan perusahaan menerima kembali opini audit going concern pada 

tahun berjalan apabila auditor tidak menemukan perubahan yang dillakukan 

manajemen untuk memperbaiki kondisi perusahaan. Penelitian  Fera dan Rysa (2014) 

dan Soliyah Wulandari (2014) menyatakan jika pada tahun sebelumnya perusahaan 

memperoleh opini audit going concern, maka semakin besar kemungkinan auditor 

untuk opini audit going concern pada tahun pengamatan.  

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan. ukuran 

perusahaan hanya terbagi menjadi tiga kategori yaitu perusahaan besar (large firm), 

perusahaan menengah (medium size) dan perusahaan kecil (small firm). Ukuran  

dapat dinilai dengan melihat kondisi keuangan perusahaan, salah satunya dengan 

melihat total aset perusahaan. Total aset dijadikan ukuran perusahaan karena dari 
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total aset yang dimiliki perusahaan dapat dilihat bagaimana kelangsungan perusahaan 

kedepannya. Perusahaan yang memiliki aset besar akan memperkecil kemungkinan 

mendapat opini audit going concern dari auditor. Ballesta dan Garcia (2005) dalam 

Junaidi dan Hartono (2010) menyatakan bahwa perusahaan besar mempunyai 

manajemen yang lebih baik dalam mengelola perusahaan dan berkemampuan untuk 

menghasilkan laporan keuagan yang berkualitas jika dibandingkan dengan 

perusahaan kecil. Penelitian Monica dan Ni Ketut (2016) ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh pada opini audit going concern.  

Penelitian yang dilakukan peneliti mengacu pada penelitian Justita dan 

Nuryanto (2015), yang menggunakan debt default, kualitas auditor, opini audit tahun 

sebelumnya, audit lag sebagai variabel independen yang berpengaruh terhadap opini 

audit going concern. Perbedaan dalam penelitian yang dilakukan peneliti dengan 

penelitian Juatita dan Nuryanto (2015), jika dalam penelitian Juatita dan Nuryanto 

(2015) menggunakan variabel independen debt default, kualitas auditor, opini audit 

tahun sebelumnya, dan audit lag. Maka, peneliti mengganti variabel independen debt 

default dan audit lag dengan kondisi keuangan perusahaan dan ukuran perusahaan. 

Hal tersebut untuk menghidari persamaan temuan dan hasil penelitian. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk untuk melakukan penelitian 

dengan mengambil judul “Analisis Pengaruh Kondisi Keuangan Perusahaan, Kualitas 

Auditor, Opini Audit Tahun Sebelumnya dan Ukuran Perusahaan Terhadap Opini 

Audit Going Concern”. Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI tahun 2012-2014. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah  kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap opini going 

concern? 

2. Apakah kualitas auditor berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going 

concern? 

3. Apakah opini audit tahun sebelumnya berpengaruh terhadap opini audit going 

concern? 

4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap opini audit going concern?  

 

C. Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai 

berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh kondisi keuangan perusahaan terhadap opini audit 

going concern. 

2. Untuk menganalisis pengaruh kualitas auditor terhadap opini audit audit going 

concern. 
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3. Untuk menganalisis pengaruh opini audit tahun sebelumnya terhadap opini audit 

going concern. 

4. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap opini audit going 

concern. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, 

mengembangkan kemampuan dalam bidang ekonomi akuntansi serta mendorong 

peneliti untuk melakukan penelitian lain yang lebih baik. 

2. 2.Bagi Perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi positif 

terhadap perusahaan untuk lebih memperbaiki kualitas laporan keuangan dan 

membantu auditor dalam memberikan opini terhadap laporan keuangan.  

3. Bagi Akuntan 

Opini audit going concern berakibat langsung pada perusahaan, sehingga 

diharapkan hal tersebut dapat menjadi pertimbangan auditor dalam pemberian 

opini audit going concern. 
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D. Sistematika Penulisan  

  Penulisan penelitian ini disusun secara urut. Setiap bab yang terdapat dalam 

penelitian ini salin memiliki keterkaitan. Urutan penulisan penelitian terdari dari.   

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bagian ini dipaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian,  manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang digunakan 

dalam penelitian.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.  

Pada bagian ini berisi landasan teori yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian, 

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta pengembangan hipotesis.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bagian ini berisi tentang desain penelitian, populasi dan sampel, sumber data, 

definisi operasional, variabel dan pengukurannya, metode pengumpulan data, serta 

metode analsis data yang digunakan dalam penelitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini dijelaskan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan 

interpetasi hasil statitik. 
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BAB V PENUTUP 

Pada bagian ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran 

mengenai penelitian yang dilakukan. 

 


