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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu bentuk pertanggungjawaban seorang manajemen kepada 

masyarakat, khususnya para pemegang saham adalah berupa laporan 

keuangan. Laporan keuangan memberikan gambaran mengenai posisi 

keuangan, kinerja perusahaan, dan perubahan posisi keuangan perusahaan. 

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 seorang akuntan publik sebagai pihak 

independen dalam menjembatani kepentingan para pengguna laporan 

keuangan dan para penyedia laporan keuangan. Pernyataan auditor melalui 

sebuah opininya akan membuat data-data yang ada di dalam laporan 

keuangan perusahaan dapat dipercaya oleh para pengguna laporan keuangan. 

Peran auditor sangat diperlukan untuk mencegah diterbitkannya laporan 

keuangan yang menyesatkan. Adanya laporan keuangan yang telah diaudit, 

maka para pemakai laporan keuangan dapat mengambil keputusan dengan 

benar sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. 

Suatu perusahaan tidak akan selamanya berada dalam keadaan baik atau 

selalu memperoleh laba yang tinggi. Pada saat tertentu ada kalanya 

perusahaan akan mengalami masa-masa sulit. Keadaan seperti ini dapat 
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disebabkan banyak faktor diantaranya adalah kondisi perekonomian negara, 

nilai tukar mata uang dan kendala internal perusahaan itu sendiri seperti 

karyawan melakukan kecurangan (korupsi) atau tidak tersedianya modal 

sehingga mengakibatkan perusahaan tidak mampu mempertahankan 

kelangsungan hidupnya atau bangkrut. Padahal kelangsungan hidup suatu 

perusahaan merupakan salah satu alasan investor untuk menanamkan modal 

di perusahaan tersebut. Oleh karena itu, auditor mempunyai peranan yang 

penting sebagai perantara akan kepentingan investor maupun kepentingan 

perusahaan sebagai penyedia laporan keuangan dengan memberikan opini 

audit going concern. 

Going concern (kelangsungan hidup berkelanjutan) merupakan salah satu 

asumsi dasar yang dipakai dalam menyusun laporan keuangan. Asumsi ini 

mengharuskan perusahaan secara operasional memiliki kemampuan 

mempertahankan kelangsungan hidupnya dan akan melanjutkan usahanya 

pada masa depan. Oleh karena itu, suatu perusahaan diasumsikan tidak 

bermaksud melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. 

Beberapa bank dilikuidasi setelah sebelumnya menerima pendapat wajar 

tanpa pengecualian. Dari peristiwa tersebut, juga bisa dilihat bahwa opini 

audit mengenai kewajaran terhadap laporan keuangan perusahaan tidaklah 

cukup, sehingga opini audit going concern ini juga harus diungkapkan dengan 

harapan dapat segera mempercepat upaya penyelamatan perusahaan yang 

bermasalah (Ginting dan Suryana, 2014). 
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Opini audit going concern sangat penting karena opini audit going 

concern sangat berguna bagi para pemakai laporan keuangan untuk membuat 

keputusan investasi yang tepat dalam 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 mempunyai tanggung jawab 

yang besar untuk mengeluarkan opini audit going concern yang konsisten 

dengan keadaan yang sesungguhnya. 

Banyak penelitian mengenai faktor-faktor baik itu keuangan maupun non 

keuangan yang telah dibuktikan berpengaruh terhadap opini audit going 

concern. Penelitian-penelitian tersebut diantaranya yang dilakukan oleh 

Ginting dan Suryana (2014), Krissindiastuti dan Rasmini (2016), Listantri 

dan Mudjiyanti (2016), Setiawan dan Suryono (2015), Rahman dan Siregar 

(2012), Rakatenda dan Putra (2016), Arsianto dan Rahardjo (2013). 

Penelitian-penelitian sebelumnya tersebut membuktikan hasil yang berbeda-

beda tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan opini audit going 

concern. Maka dari itu peneliti bermaksud meneliti lebih lanjut tentang opini 

audit going concern karena hingga saat ini topik tentang bagaimana tanggung 

jawab auditor dalam mengungkapkan masalah going concern masih menarik 

untuk diteliti. Diperlukan faktor-faktor sebagai tolok ukur yang pasti dalam 

menentukan status opini audit going concern perusahaan dan kekonsistenan 

faktor, faktor tersebut harus terus diuji agar status opini audit going concern 

tetap dapat diprediksi. 



4 
 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi opini audit going concern 

salah satunya yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan menggambarkan 

besar kecilnya suatu perusahaan. Auditor lebih sering mengeluarkan opini 

audit going concern pada perusahaan yang lebih kecil. Maka semakin besar 

perusahaan akan semakin kecil kemungkinan perusahaan menerima opini 

audit going concern. Hal ini disebabkan karena opini going concern 

cenderung lebih dibutuhkan oleh perusahaan kecil untuk menjamin 

kelangsungan hidup perusahaannya (Ginting dan Suryana, 2014). Penelitian 

yang dilakukan oleh Ginting dan Suryana (2014), Rakatenda dan Putra 

(2016), dan Arsianti dan Rahardjo (2013) menunjukkan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap opini audit going concern. Namun 

penelitian yang dilakukan oleh Krissindiastuti dan Rasmini (2016), Listantri 

dan Mudjiyanti (2016), dan Rahman dan Siregar (2012) menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern. 

Pertumbuhan perusahaan juga merupakan faktor yang mempengaruhi 

opini audit going concern. Pertumbuhan perusahaan mengindikasikan 

kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. 

Sebuah perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang positif mempunyai 

kecenderungan untuk dapat mempertahankan kelangsungan usahanya. 

Sehingga jarang para auditor akan memberikan pendapat mengenai 

kelangsungan hidup perusahaannya (Ginting dan Suryana, 2014). 

Pertumbuhan perusahaan dapat dilihat dari rasio pertumbuhan laba yang 

positif. Perusahaan yang mempunyai rasio pertumbuhan laba yang positif 
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cenderung memiliki potensi untuk mendapatkan opini yang baik lebih besar. 

Jika rasio pertumbuhan laba negatif, maka auditor cenderung tidak 

mengeluarkan opini audit going concern (Rakatenda dan Putra, 2016). 

Penelitian yang dilakukan oleh Ginting dan Suryana (2014), Krissindiastuti 

dan Rasmini (2016), dan Rahman dan Siregar (2012) menunjukkan bahwa 

pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap opini audit going concern. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan Suryono (2015) 

bahwa pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap opini audit going 

concern. 

Selanjutnya faktor lain yang digunakan yaitu financial distress. Kondisi 

keuangan perusahaan menggambarkan tingkat kesehatan perusahaan 

sesungguhnya. Semakin kondisi perusahaan terganggu atau memburuk maka 

akan semakin besar perusahaan tersebut membutuhkan opini audit going 

concern. Sebaliknya pada perusahaan yang tidak pernah mengalami kesulitan 

keuangan auditor tidak pernah mengeluarkan opini audit going concern. 

Perusahaan akan semakin sulit mendapatkan dana karena tentu saja opini 

going concern yang diterimanya membuat perusahaan kehilangan trust dari 

berbagai sumber dana, salah satunya kreditor. Sehingga keadaan sulit yang 

terjadi pada periode sebelumnya tidak dapat diatasi berakibat pada 

memburuknya kondisi perusahaan dan kemungkinan perusahaan menerima 

opini audit going concern lagi akan semakin besar. Pengeluaran opini audit 

going concern yang tidak diharapkan oleh perusahaan, berdampak pada 

kemunduran harga saham, kesulitan dalam meningkatkan modal pinjaman, 
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ketidakpercayaan investor, kreditor, pelanggan, dan karyawan terhadap 

manajemen perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Ginting dan Suryana 

(2014) menunjukkan bahwa financial distress berpengaruh terhadap opini 

audit going concern. Sedangkan penelitian oleh  Listantri dan Mudjiyanti 

(2016) dan Rahman dan Siregar (2012) menunjukkan financial distress tidak 

berpengaruh terhadap opini audit going concern. 

Faktor hubungan antara klien dengan auditor juga dapat mempengaruhi 

penerimaan opini audit going concern. Lamanya keterikatan seorang auditor 

dengan auditee yang sama dalam jangka waktu tertentu (audit tenure) 

dikhawatirkan akan berdampak pada independensi auditor tersebut. 

Kecemasan akan kehilangan sejumlah fee yang cukup besar akan 

menimbulkan kerugian bagi auditor untuk menyatakan opini audit going 

concern (Rakatenda dan Putra, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh 

Krissindiastuti dan Rasmini (2016) dan Arsianto dan Rahardjo (2013), audit 

tenure berpengaruh terhadap opini audit going concern. Kondisi ini terjadi 

karena lamanya perikatan yang dapat menyebabkan berkurangnya 

independensi auditor, dan apabila independensi auditor berkurang maka opini 

yang dikeluarkan oleh auditor merupakan opini yang dapat merugikan 

berbagai pihak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukakan oleh  

Rakatenda dan Putra (2016) menemukan bahwa audit tenure tidak 

berpengaruh terhadap opini audit going concern.  

Reputasi auditor juga dapat digunakan sebagai factor yang 

mempengaruhi opini audit going concern. Reputasi auditor merupakan 
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seberapa besarnya kantor akuntan tersebut. Auditor yang memiliki reputasi 

dan nama besar dapat menyediakan kualitas audit yang lebih baik, termasuk 

dalam mengungkapkan masalah going concern. Sehingga semakin baiknya 

sebuah kantor akuntan publik, maka akuntan tersebut cenderung akan 

memberikan pendapat mengenai going concern sebuah perusahaan (Ginting 

dan Suryana, 2014). Penelitian yang dilakukan Ginting dan Suryana (2014) 

dan Krissindiastuti dan Rasmini (2016) menunjukkan bahwa reputasi auditor 

berpengaruh terhadap opini audit going concern. Namun penelitiaj yang 

dilakukan oleh Rakatenda dan Putra (2016) dan Arsianti dan Rahardjo (2013) 

menunjukkan bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap opini audit 

going concern. 

Adanya ketidakkonsistenan penelitian terdahulu, maka peneliti akan 

melakukan penelitian ulang terhadap pengaruh ukuran perusahaan, 

pertumbuhan perusahaan, financial distress, audit tenure, dan reputasi auditor 

terhadap opini audit going concern. Penelitian ini mengacu pada peneltian 

yang dilakukan oleh Ginting dan Suryana (2014) dengan menambahkan satu 

variable independen yaitu audit tenure. Dimana perusahaan dengan audit 

tenure yaitu waktu keterikatan antara auditor dengan klien memungkinkan 

auditor untuk mendapatkan pemahaman mendalam atas laporan enttas 

terhadap ketidakpastian kemampuan going concern (Rakatenda dan Putra, 

2016).  Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan Food & 

Beverage yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016 berbeda dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Ginting dan Suryana (2014) yang menggunakan data 
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perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008-2012. Berdasarkan 

latar belakang tersebut, penulis berkeinginan untuk mengadakan penelitian 

dalam bentuk skripsi yang berjudul ” PENGARUH UKURAN 

PERUSAHAAN, PERTUMBUHAN PERUSAHAAN, FINANCIAL 

DISTRESS, AUDIT TENURE, DAN REPUTASI AUDITOR 

TERHADAP OPINI AUDIT GOING CONCERN PADA PERUSAHAAN 

FOOD & BEVERAGE DI BEI TAHUN 2012-2016 ”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah penulis uraikan diatas, 

maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Opini Audit Going 

Concern pada Perusahaan Food and Beverage di BEI tahun 2012-2016? 

2. Apakah Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh terhadap Opini Audit 

Going Concern pada Perusahaan Food and Beverage di BEI tahun 2012-

2016? 

3. Apakah Financial Distress berpengaruh terhadap Opini Audit Going 

Concern pada Perusahaan Food and Beverage di BEI tahun 2012-2016? 

4. Apakah Audit Tenure berpengaruh terhadap Opini Audit Going Concern 

pada Perusahaan Food and Beverage di BEI tahun 2012-2016? 

5. Apakah Reputasi Auditor berpengaruh terhadap Opini Audit Going 

Concern pada Perusahaan Food and Beverage di BEI tahun 2012-2016? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, penelitian 

ini bertujuan untuk: 

1. Untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris mengenai pengaruh  

Ukuran Perusahaan terhadap Opini Audit Going Concern pada 

Perusahaan Food and Beverage di BEI tahun 2012-2016. 

2. Untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris mengenai pengaruh  

Pertumbuhan Perusahaan terhadap Opini Audit Going Concern pada 

Perusahaan Food and Beverage di BEI tahun 2012-2016. 

3. Untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris mengenai pengaruh  

Financial Distress terhadap Opini Audit Going Concern pada 

Perusahaan Food and Beverage di BEI tahun 2012-2016. 

4. Untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris mengenai pengaruh  

Audit Tenure terhadap Opini Audit Going Concern pada Perusahaan 

Food and Beverage di BEI tahun 2012-2016. 

5. Untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris mengenai pengaruh  

Reputasi Auditor terhadap Opini Audit Going Concern pada Perusahaan 

Food and Beverage di BEI tahun 2012-2016. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini bagi berbagai pihak adalah 

sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk menambah 

informasi dan tambahan ilmu pengetahuan khususnya mengenai 

pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Perusahaan,  Financial 

Distress, Audit Tenure, dan Reputasi Auditor terhadap Opini Audit 

Going Concern. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti. 

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan 

peneliti tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan opini audit 

going concern. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat 

meningkatkan keterampilan berpikir peneliti dalam hal penyelesaian 

masalah, dan dapat mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh 

selama masa perkuliahan.  

b. Bagi praktisi emiten terutama manajer. 

Dengan melihat hasil pengaruh ukuran perusahaan, 

pertumbuhan perusahaan,  financial distress, audit tenure, dan 

reputasi auditor terhadap opini audit going concern, sehingga 

memudahkan manajemen dalam pengambilan keputusan yang 

berkaitan dengan manfaat ekonomi di masa yang akan datang juga 

dalam mempertahankan dan mengembangkan perencanaan usaha 

(business plan) 

. 
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c. Bagi Perusahaan. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

terkait pengeluaran opini audit going concern yang dikeluarkan oleh 

auditor. 

d. Bagi peneliti selanjutnya. 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan referensi atau 

bahan acuan dalam penelitian yang sama di masa yang akan datang 

mengenai going concern yang telah diteliti pada penelitian ini. 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini dikelompokkan menjadi lima bab, yaitu bab 

pendahuluan, bab tinjauan pustaka, bab metode penelitian, bab pembahasan 

dan hasil penelitian, serta bab penutup. 

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegiatan penelitian, serta sistematika penulisan. 

Bab II merupakan tinjauan pustaka sebagai dasar berpijak dalam 

menganalisis permasalahan yang ada. Pada bagian ini berisi landasan teori 

yang digunakan dalam penyusunan penelitian yang terkait dengan definisi 

setiap variable, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan 

hipotesis. 

Bab III adalah metode penelitian yang mencakup variabel penelitian dan 

definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data, dan metode analisis data. 
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Bab IV adalah analisis data dan pembahasan yang berisi hasil penelitian 

mengenai pengaruh ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, financial 

distress, audit tenure, dan reputasi auditor terhadap opini audit going concern 

pada perusahaan food amd beverage di BEI tahun 2012-2016. Hasil penelitian 

disampaikan secara verbal dengan kata-kata dan secara matematis dalam 

bentuk angka. 

Bab V yaitu penutup, pada bagian ini berisi kesimpulan berdasarkan hasil 

penelitian, dan saran yang diberikan pada pihak yang memerlukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


