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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kelangsungan hidup perusahaan menjadi sorotan penting bagi pihak-

pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan terutama investor. Investor 

akan melakukan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan sebelum 

memutuskan untuk berinvestasi. Oleh karena itu, auditor memiliki peranan 

penting sebagai perantara atas kepentingan investor maupun kepentingan 

perusahaan sebagai penyedia laporan keuangan. Ketika mengaudit data 

akuntansi, auditor berfokus pada penentuan apakah informasi yang dicatat 

itu mencerminkan dengan tepat peristiwa-peristiwa ekonomi yang terjadi 

selama periode akuntansi (Arens, Elder, dan Beasley, 2008:7). Hasil dari 

proses audit adalah laporan audit. Laporan ini merupakan hal yang sangat 

penting dalam penugasan audit dan assurance. Laporan audit berisi opini 

auditor dan menjadi sarana untuk mengkomunikasikan temuan auditor.  

Opini audit going concern merupakan opini yang dikeluarkan  auditor 

untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan  

kelangsungan hidupnya (SPAP,2011). Para pemakai laporan keuangan 

merasa bahwa pengeluaran opini audit going concern ini sebagai prediksi 

kebangkrutan suatu perusahaan. Auditor harus bertanggung jawab terhadap 

opini audit going concern yang dikeluarkannya, karena akan mempengaruhi 

keputusan para pemakai laporan keuangan (Setiawan, 2006). Pengeluaran 
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opini audit going concern ini sangat berguna bagi para pemakai laporan 

keuangan untuk membuat keputusan yang tepat dalam berinvestasi, karena 

ketika seorang investor akan melakukan investasi ia perlu untuk mengetahui 

kondisi keuangan perusahaan, terutama yang menyangkut tentang 

kelangsungan hidup perusahaan tersebut (Hany et. al.,2003). 

Terdapat beberapa penelitian yang mengungkapkan faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi penerimaan pendapat going goncern, yaitu  Rahman 

dan Siregar (2012) kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap 

penerimaan opini audit going concern. Hal ini berarti baik  perusahaan yang 

diaudit oleh KAP besar maupun kecil, ketika  berpotensi mengalami 

kebangkrutan akan memiliki peluang yang sama untuk menerima opini audit 

going concern. Barlian, dkk (2014) kualitas audit tidak memiliki pengaruh 

secara signifikan. Kartika(2012) Kualitas  audit tidak berpengaruh 

signifikan terhadap penerimaan opini audit  going concern. Lestari dan 

Supadmini (Hal ini berarti besarnya suatu KAP tidak mempengaruhi  

penerimaan opini audit going concern. 

Rahman dan Siregar (2012) Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern. Hal 

ini berarti perusahaan yang mengalami pertumbuhan yang semakin 

meningkat, maka akan terhindar dari pemberian opini audit going concern 

Barlian, dkk (2014) pertumbuhan perusahaan tidak memiliki pengaruh 

secara signifikan. Kristiana (2012) pertumbuhan perusahaan menyatakan 

bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif tergadap opini audit 
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going concern. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio 

pertumbuhan penjualan berarti akan memberikan peluang peningkatan laba 

sehingga perusahan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kartika 

(2012) pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 

penerimaan opini audit going concern. Perusahaan yang mempunyai rasio 

pertumbuhan penjualan yang negatif mengindikasikan bahwa perusahaan 

tersebut tidak dapat mempertahankan posisi ekonominya dan kemungkinan 

tidak dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Sehingga auditor 

cenderung memberikan opini audit going concern kepada perusahaan yang 

mengalami pertumbuhan negatif. 

Rahman dan Siregar (2012) Opini audit tahun sebelumnya  

berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan opini audit  going 

concern. Hal ini berarti perusahaan yang mendapatkan opini audit  going 

concern ditahun sebelumnya akan berpeluang besar untuk menerima 

kembali opini audit going concern ditahun berikutnya. Dewayanto (2011) 

Opini audit sebelumnya berpengaruh signifikan  terhadap penerimaan opini 

going concern. Kartika (2012) Opini Audit  Tahun Sebelumnya 

berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini  audit going concern. 

Dengan kata lain Opini audit going  concern  tahun  sebelumya ini akan 

menjadi faktor pertimbangan penting auditor untuk mengeluarkan kembali 

opini audit going concern pada tahun berikutnya. 

Kristiana (2012) rasio profitabilitas menyatakan bahwa rasio 

profitabilitas berpengaruh terhadap pemberian opini audit going concern. 
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profitabilitas mempunyai pengaruh negatif atau arahnya berkebalikan 

dengan opini audit going concern. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa 

semakin tinggi profitabilitas berarti manajemen perusahaan dinilai mampu 

mengelola aset-aset yang ada untuk menghasilkan laba secara efektif dan 

efisien sehingga auditor tidak memiliki keraguan terhadap kelangsungan 

hidup perusahaan. 

Kristiana (2012) likuiditas menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh 

terhadap opini audit  going concern. Likuiditas berpengaruh negatif 

signifikan terhadap opini audit going concern. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin besar likuiditas maka perusahaan dinilai mampu untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya sehingga auditor tidak memiliki keraguan 

terhadap kelangsungan hidup perusahaan. 

Penelitian mengenai pengaruh faktor-faktor terhadap opini audit going 

concern ini telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, diantaranaya yaitu: 

Barlian, dkk (2014), Rahman dan Siregar (2012)  Penelitian ini 

mengembangkan dari penelitian diatas. Pengembangan berupa perbedaan 

tahun penelitian yaitu tahun 2010-2014 dan juga variabel yang digunakan 

dalam penelitian adalah kualitas audit, pertumbuhan perusahaan, opini audit 

tahun sebelumnya, profitabilitas dan likuiditas.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka skripsi ini berjudul 

“ANALISIS PENGARUH KUALITAS AUDIT, PERTUMBUHAN 

PERUSAHAAN, OPINI AUDIT TAHUN SEBELUMNYA, 

PROFITABILITAS DAN LIKUIDITAS TERHADAP PENERIMAAN 
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OPINI GOING CONCERN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR 

YANG MENGALAMI FINANCIAL DISTRESS DI BEI TAHUN 2010-

2014” 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

penelitian ini akan menganalisa tentang pengaruh kualitas audit, 

pertumbuhan perusahaan, opini audit tahun sebelumnya, profitabilitas dan 

likuiditas terhadap penerimaan opini going concern pada perusahaan 

manufaktur yang mengalami financial distress di BEI tahun 2010-2014, 

maka akan dirumuskan sebagai berikut:  

a. Apakah kualitas audit mempengaruhi penerimaan opini going concern 

pada perusahaan manufaktur yang mengalami financial distress? 

b. Apakah pertumbuhan perusahaan mempengaruhi penerimaan opini 

going concern pada perusahaan manufaktur yang mengalami financial 

distress? 

c. Apakah opini audit tahun sebelumnya mempengaruhi penerimaan opini 

going concern pada perusahaan manufaktur yang mengalami financial 

distress? 

d. Apakah profitabilitas mempengaruhi penerimaan opini going concern 

pada perusahaan manufaktur yang mengalami financial distress? 

e. Apakah likuiditas mempengaruhi penerimaan opini going concern pada 

perusahaan manufaktur yang mengalami financial distress? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah masalah diatas, maka penelitian ini 

bertujuan untuk : 

a. Untuk menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap penerimaan opini 

going concern pada perusahaan manufaktur yang mengalami financial 

distress 

b. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap 

penerimaan opini going concern pada perusahaan manufaktur yang 

mengalami financial distress 

c. Untuk menganalisis pengaruh opini audit tahun sebelumnya terhadap 

penerimaan opini going concern pada perusahaan manufaktur yang 

mengalami financial distress 

d. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap penerimaan opini 

going concern pada perusahaan manufaktur yang mengalami financial 

distress 

e. Untuk menganalisis pengaruh likuiditas terhadap penerimaan opini 

going concern pada perusahaan manufaktur yang mengalami financial 

distress 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan  

pengetahuan dan referensi di bidang akuntansi, terutama berkaitan 

dengan auditing, khususnya dalam bidang keputusan opini audit 
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sehingga  hasil penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai acuan 

bagi  penelitian berikutnya.  

2. Manfaat Praktis  

Bagi auditor, penelitian ini diharapkan dapat  memberikan  

masukan dalam memberikan penilaian mengenai keputusan opini audit  

yang di dasarkan pada kelangsungan hidup perusahaan di masa yang 

akan datang. 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

penelitian yang lebih jelas dan sistematis agar mempermudah bagi pembaca 

dalam memahami penulisan penelitian ini. Sistematika penulisan dalam 

penelitian ini adalah sebgai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN  

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang 

masalah yang berisi tentang masalah-masalah atau issue yang 

mendasari penelitian yang dilakukan penulis. Selanjutnya akan 

dibahas mengenai perumusan masalah yaitu masalah-masalah 

yang akan diteliti penulis. Dalam bab ini juga dipaparkan 

tentang tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan skripsi. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan membahas mengenai teori keagenan dan 

penjabaran dari variabel-variabel yang digunakan dalam 
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penelitian. Selain itu, di dalamnya juga berisi penelitian 

terdahulu, hubungan antar variabel yang digambarkan dalam 

kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi, sampel 

penelitian, data, dan sumber data, definisi variabel dan 

pengukurannya, serta metode analisis data yang terdiri dari uji 

kualitas data dan analisis data. 

BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai penyajian dan 

analisis data, serta penjelasan mengenai hasil analisis data dan 

pembahasannya. 

BAB V  PENUTUP 

Dalam bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian, 

keterbatasan penelitian, dan saran. 

 

 

 

 


