
1 

BAB 1 

 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Suatu entitas bisnis dalam menjalankan aktivitas bisnis perusahaan 

tentu selalu berupaya untuk tetap mempertahankan kelangsungan hidup 

(going concern) usahanya, di samping untuk mencapai tujuan utama, yaitu 

meningkatkan profitabilitas (Utama dan Verdiana, 2013). Kondisi perusahaan 

yang sehat akan lebih mendapatkan kepercayaan dari masyarakat luas dan 

investor khususnya jika didukung dengan audit independen (Nursari dan 

Maria, 2015).  

Auditor independen akan memberikan opini atas hasil penilaian 

laporan keuangan sesuai dengan kondisi perusahaan sesungguhnya. 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, 2011). Kesangsian besar auditor 

terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya 

mengharuskan auditor untuk mengkomunikasikan resiko kebangkrutan 

tersebut kepada Investor dan para pemakai laporan keuangan lainnya setelah 

dilakukan evaluasi terhadap rencana manajemen terlebih dahulu (Muttaqin 

dan Sudarno, 2012). 
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Sekar (2003) dalam Kartika (2012) menyatakan masalah timbul 

ketika banyak terjadi kesalahan opini (audite failures) yang dibuat oleh 

auditor menyangkut opini going concern. Beberapa penyebabnya antara lain,   

pertama adalah masalah self-fulfilling prophecy yang mengakibatkan auditor 

enggan mengungkapkan status going concern yang muncul ketika auditor 

khawatir bahwa opini going concern yang dikeluarkan dapat mempercepat 

kegagalan perusahaan yang bermasalah (Venuti, 2007) dalam Krissindiastuti 

dan Rasmini (2016). Meskipun demikian, opini going concern harus 

diungkapkan dengan harapan dapat mempercepat upaya penyelamatan 

perusahaan yang bermasalah. Masalah kedua yang menyebabkan kegagalan 

audit (Audit Failures) adalah tidak terdapatnya prosedur penetapan status 

going concern yang terstruktur (Joanna, 1994) dalam Debby dan Tandungan 

(2016). 

Masalah going concern merupakan hal yang kompleks dan terus ada. 

Sehingga diperlukan faktor-faktor sebagai tolak ukur yang pasti untuk 

menentukan status going concern pada perusahaan. Dan faktor-faktor tersebut 

harus diuji agar dalam keadaan ekonomi yang fluktuatif, status going concern 

tetap dapat diprediksi (Muttaqin dan Sudarno, 2012). Beberapa faktor yang 

diduga mempengaruhi audit going concern antara lain: opinion shopping, 

pertumbuhan perusahaan, likuiditas, proporsi komisaris independen dan 

komite audit. 

Hao et al (2011) dalam Utama dan Verdiana (2013) menyatakan 

penerbitan opini audit going concern akan menimbulkan dampak negatif pada 
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perusahaan karena akan menyebabkan berkurangnya kepercayaan pemegang 

saham maupun investor terhadap perusahaan sehingga manajer akan 

cenderung menekan auditor untuk mengeluarkan opini wajar tanpa 

pengecualian. Opinion Shopping didefinisikan oleh SEC, sebagai aktifitas 

mencari auditor yang mau mendukung perlakuan akuntansi yang diajukan 

oleh manajemen untuk mencapai tujuan pelaporan perusahaan. Chen et al, 

(2005) dalam Nursari dan Maria (2015) dalam hasil penelitiannya 

menyatakan bahwa ketika perusahaan mengganti auditor (switching auditor), 

maka akan menurunkan kemungkinan mendapat opini audit yang tidak 

dikehendaki, dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mengganti 

auditornya untuk beberapa periode. Jadi perusahaan yang berhasil melakukan 

opinion shopping, berharap mendapat unqualified opinion  dari auditor yang 

baru.  

Opini going concern yang diterima oleh suatu perusahaan 

menunjukkan adanya kondisi dan peristiwa yang menimbulkan keraguan 

auditor akan kelangsungan hidup perusahaan (Azizah dan Aniskurlillah, 

2014). Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan oleh seorang auditor dalam 

mengevaluasi laporan keuangan entitas untuk mengetahui adanya going 

concern adalah pertumbuhuhan perusahaan. Auditee yang mempunyai rasio 

per-tumbuhan penjualan yang positif mengindikasikan bahwa auditee dapat 

mempertahankan posisi ekonominya dan lebih dapat mempertahankan 

kelangsungan hidupnya (Kartika, 2012). Perusahaan yang mempunyai 

pertumbuhan yang baik dapat dilihat dengan pertambahan pendapatan atau 
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revenue pertahunnya. Penjualan yang terus meningkat dari tahun ke tahun 

akan memberi peluang auditee untuk memperoleh peningkatan laba. Semakin 

tinggi rasio pertumbuhan penjualan auditee, akan semakin kecil kemungkinan 

auditor untuk menerbitkan opini audit going concern (Krissindiastuti dan 

Rasmini, 2016). Perusahaan yang mempunyai pertumbuhan yang tinggi tidak 

akan mengalami kebangkrutan, sedangkan perusahaan dengan pertumbuhan 

kearah negatif menandakan kecenderungan perusahaan mengalami 

kebangkrutan menjadi besar (Petronela, 2004) dalam Sulistya dan Sukartha, 

(2013). Karena ke-bangkrutan merupakan salah satu dasar bagi auditor untuk 

memberikan opini audit going concern, maka perusahaan yang mengalami 

pertumbuhan perusahaan yang negatif akan makin tinggi kecenderungan 

untuk menerima opini going concern (Kartika, 2012). 

Salah satu cara perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan 

hidup kedepannya adalah dengan  memperhatikan rasio likuiditas. Likuditas 

merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka 

pendeknya. Likuiditas mengacu pada kemampuan perusahaan membiayai 

kewajibannya dilihat dari posisi keuangan secara keseluruhan serta dapat 

memberikan tanda awal mengenai masalah arus kas dan kegagalan usaha 

yang akan dihadapi perusahaan di masa akan datang karena tanda awal dari 

terjadinya kesulitan keuangan  dan kebangkrutan adalah nilai likuiditas yang 

rendah atau menurun (Nurdin dkk, 2016). Dalam hubungannya dengan 

likuiditas makin kecil likuiditas, perusahaan kurang likuid sehingga tidak 
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dapat membayar para krediturnya, maka akan timbul kemungkinan auditor 

memberikan opini audit dengan going concern (Melania dkk, 2016).  

Penerapan prinsip-prinsip good corporate governance saat ini sangat 

diperlukan agar perusahaan dapat bertahan dan tangguh dalam menghadapi 

persaingan yang semakin ketat, serta agar dapat menerapkan etika bisnis 

secara konsisten sehingga dapat mewujudkan iklim usaha yang sehat, efisien, 

dan transparan (Eduk dan Nugraeni, 2015). Banyaknya krisis ekonomi yang 

terjadi saat ini dikarenakan manajemen tidak menerapkan good corporate 

governance dalam menjalakan kegitan usahanya. Penerapan good corporate 

governance secara tidak langsung memiliki pernanan dalam pemberian opini 

going concern pada suatu perusahaan (Sulistya dan Sukartha, 2013). 

Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan diharapkan 

mampu menyeimbangkan proses pengambilan keputusan terkait dengan 

perlindungan terhadap pihak pemegang saham minoritas dan stakeholder 

lainnya (Sulistya dan Sukartha, 2013). Semakin banyak dewan komisaris 

independen maka semakin besar pengawasan yang dilakukan oleh dewan 

komisaris independen. Adanya pengawasan yang semakin efektif maka akan 

mempengaruhi kinerja manajer perusahaan. Kinerja manajer yang semakin 

meningkat akan mempengaruhi laba perusahaan, sehingga akan 

mempengaruhi pemberian opini audit going concern (Eduk dan Nugraeni, 

2015). 

Untuk menghindari adanya kecurangan dalam pelaporan keuangan 

maka BAPEPAM mewajibkan emiten atau perusahaan publik untuk memiliki 
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komite audit. Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan 

Komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. 

Komite audit berfungsi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan 

meningkatkan fungsi audit internal dan eksternal (Tandungan dan Mertha, 

2016). Adanya komite audit,pengendalian dan pengawasan menjadi lebih 

detail dan kuat oleh karena itu diharapkan keuangan yang dihasilkan menjadi 

berkualitas dan wajar dengan adanya komite audit disuatu perusahaan. 

(Sulistya dan Sukartha, 2013). 

Telah banyak penelitian yang dilakkan guna mengetahui faktor-

faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan opini audit going concern 

beberapa diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Krissindiastuti dan 

Rasmini (2016) ,Muttaqin dan Sudarno (2012), dan Nursari dan Maria (2015) 

menunjukkan bahwa Opinion shopping berpengaruh pada pemberian opini 

audit going concern. Namun berbeda dengan hasil penelitian Kartika (2012) 

yang menyatakan bahwa opinion shopping tidak berpengaruh terhadap 

pemberian opini audit going concern. Penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Kartika (2012) dan Nursari dan Maria (2015) menunjukkan bahwa 

pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap pemeberian opini audit going 

concern. Namun berbeda dengan penelitian Sulistya dan Sukartha (2013) dan 

Krissindiastuti dan Rasmini (2016) yang menyatakan bahwa pertumbuhan 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Saifudin dan Trisnawati (2016) 

menunjukkan bahwa likuditas berpengaruh terhadap pemberian opini audit 
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going concern. Namun berbeda dengan penelitian Muttaqin dan Sudarno, yang 

menyataka bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini 

audit going concern. Penelitian sebelumnya oleh Eduk dan Nugraeni (2015) 

menyatakan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap 

penerimaan opini aduit going concern. Namun berbeda dengan penelitian 

Sulistya dan Sukartha (2013) yang menyatakan proporsi komisaris independen 

tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. Penelitian 

sebelumya oleh Susanti dan Bunandi (2014) menyatakan bahwa komite audit 

berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern.Namun berbeda 

dengan penelitian Tandungan dan Mertha (2016) yang melakukan penelitian 

menggunakan keberadaan komite audit sebagai salah satu variabel 

independennya dan dihasilkan bahwa keberadaan komite audit tidak 

berpegnaruh terhadap penerimaan opini audit going concern.  

Adanya ketidakkonsistenan penelitian-penelitian sebelumnya 

sehingga mendorong peneliti untuk menguji kembali tentang pengaruh 

opinion shopping, pertumbuhan perusahaan, likuditas, komposisi komisaris 

independen dan komite audit terhadap penerimaan opini audit going concern.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada 

perusahaan yang diteliti yaitu perusahaan real estate dan property. Serta 

perbedaan dalam tahun penelitian yang akan diteliti yaitu tahun 2013-2015. 

Bedasarkan beberapa paparan dan penjelasan diatas, maka penulis 

memilih judul “ DETERMINAN OPINI AUDIT GOING CONCERN (Studi 
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Empiris pada Perusahaan Real Estate dan Property yang terdaftar di BEI tahun 

2013-2015)”. 

B. Rumusan Masalah 

Bedasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah opinion shopping berpengaruh terhadap penerimaan opini audit 

going concern? 

2. Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap pemberian opini 

audit going concern ? 

3. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap pemberian opini audit going 

concern? 

4. Apakah Proporsi Komisaris independen berpengaruh terhadap pemberian 

opini audit going concern? 

5. Apakah  komite audit berpengaruh terhadap pemberian opini audit going 

concern? 

C. Tujuan Perumusan 

Adapun tujuan penelitian ini antara lain: 

1. Menganalisis pengaruh opinion shopping terhadap pemberian opini audit 

going concern. 

2. Menganalisis pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap pemberian opini 

audit going concern. 

3. Menganalisis pengaruh likuditas terhadap pemberian opini audit going 

concern. 
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4. Menganalisis pengaruh mekanisme proporsi komisaris independen  

terhadap pemberian opini audit going concern. 

5. Menganalisis pengaruh komite audit terhadap pemberian opini audit going 

concern. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi para investor, dalam melakukan pembelian saham perusahaan 

diharapkan mempertimbangkan opini going concern yang diterima 

perusahaan. Invesotor sebaiknya membeli saham perushaan yang 

menerima opini non going concern. 

2. Bagi manajemen perusahaan, agar selalu transparan dalam 

mengungkapkan informasi-informasi yang berkaitan dengan perusahaan 

dengan tidak membatasi tingkat pengungkapannya terutama yang 

berkaitan dengan perusahaan dengan tidak membatasi tingkat 

pengungkapannya terutama yangberkaitan dengan masalah kelangsungan 

hidup perusahaan. 

3. Bagi perusahaan, variabel independen dalam penelitian ini dapat dijadikan 

salah satu dasar pertimbangan pengambilan keputusan. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi 

referensi tambahan dan sebagai bahan acuan penelitian yang sama di 

masa yang akan dating yaitu mengenai opini audit going concern yang 

telah diteliti pada penelitian ini. 
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E. Sistematika Penulisan 

Sebagai arahan untuk memudahkan dalam penelitian, maka peneliti 

menyajikan susunan penelitian sebagai berikut: 

BAB I  Pendahuluan 

Bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang 

hal-hal pokok sehubungan dengan penelitian yang meliputi: 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

,manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

 BAB II Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang meliputi: tinjauan teori 

dan penelitian terdahulu, kerangka berpikir dan hipotesis 

penelitian. 

 BAB III Metode Penelitian 

Bab ini menjelaskan metode-metode penelitian yang 

digunakan, yang meliputi jenis penelitian, populasi dan 

sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, 

definisi operasional dan pengukuran variabel, metode 

analisis dan pengujian hipotesis. 

 BAB IV Analisis Data dan Pembahasan 

Bab ini menguraikan tentang analisis data, temuan empiris 

yang diperoleh dalam penelitian, hasil pengujian hipotesis, 

dan pembahasan hasil analis. 
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 BAB V Penutup 

Bab ini berisi simpulan dari penelitian yang telah 

dilakukan, keterbatasan penelitian, serta saran-saran bagi 

penelitian selanjutnya. 

 

 


