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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendapat atau opini audit merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari laporan audit. Laporan audit penting sekali dalam suatu audit atau 

proses atestasi lainnya karena laporan tersebut menginformasikan kepada 

pemakai informasi tentang apa yang dilakukan auditor dan kesimpulan 

yang diperolehnya (Praptitorini dan Januarti,2011). 

Opini audit dengan modifikasi going concern diterbitkan auditor 

ketika terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan entitas dalam 

mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode waktu pantas, 

tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan keuangan yang sedang 

diaudit (IAPI,2011:341.1). 

Going concern (kelangsungan hidup berkelanjutan) merupakan 

salah satu asumsi dasar yang dipakai dalam menyusun laporan keuangan. 

Asumsi ini mengharuskan perusahaaan secara operasional memiliki 

kemampuan mempertahankan kelangsungan hidupnya dan akan 

melanjutkan usahanya pada masa depan. Oleh karena itu, suatu 

perusahaaan diasumsikan tidak bermaksud melikuidasi atau mengurangi 

secara material skala usahanya (Ginting dan Suryana,2014). 
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Auditor dalam memberikan opini audit harus berdasarkan kondisi 

perusahaan yang sesungguhnya sebagai bentuk tanggung jawab ke publik 

yang memanfaatkan hasil opini audit tersebut (Nursasi dan Maria,2015). 

Opini going concern penting untuk diperhatikan baik oleh 

manajemen perusahaan, auditor, maupun oleh investor. Kesalahan dalam 

memberikan opini audit akan berakibat fatal bagi para pemakai laporan 

keuangan. Hal ini berarti menuntut auditor untuk lebih mewaspadai hal-hal 

potensial yang dapat mengganggu kelangsungan hidup suatu satuan usaha 

(Sholikhah,2016). 

Terbongkarnya kasus manipulasi data keuangan perusahaan besar 

seperti Enron oleh Kantor Akuntan Publiknya yang sejak tahun 1986 

sampai dengan 2001 selalu termasuk dalam katagori KAP besar di dunia 

yaitu Arthur Andersen telah mencoreng citra auditor. Dalam kasus Enron, 

KAP Arthur Andersen selaku KAP yang mengaudit laporan keuangan 

Enron memberikan opini wajar tanpa pengecualian pada tahun sebelum 

terjadinya kebangkrutan. Menjadi hal yang tidak logis, mengapa 

perusahaan yang mendapat opini wajar tanpa pengeculian mendadak 

bangkrut tanpa ada tanda-tanda sebelumnya. Auditor dianggap gagal 

memberikan early warning sehingga pihak stakeholder perusahaan tidak 

mempersiapkan diri menghadapi kebangkrutan Enron (Ulya,2012). 

Auditor dimungkinkan membuat dua tipe kesalahan dalam 

menerbitkan opini audit going concern. Tipe kesalahan pertama adalah 

ketika auditor memberikan opini going concern bagi perusahaan yang 



3 
 

dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Tipe kesalahan kedua 

adalah ketika auditor gagal menerbitkan opini going concern bagi 

perusahaan yang mengalami kebangkrutan dalam jangka satu tahun.    

Tipe kesalahan pertama disebut eror I dan tipe kesalahan kedua disebut 

eror II (Hoopwood et al, 1989; Mc Keown et al, 1991). 

Pemberian opini audit going concern dapat dipengaruhi banyak 

faktor diantaranya yaitu reputasi auditor, prediksi kebangkrutan, leverage, 

pertumbuhan  perusahaan, dan ukuran perusahan. 

Auditor yang telah memiliki reputasi yang besar dan baik akan 

lebih berhati-hati dalam pemberian opini auditnya demi menjaga reputasi 

mereka. Penelitian Ginting dan Suryana (2014) dan penelitian Astuti 

(2012) telah membuktikan bahwa reputasi auditor berpengaruh signifikan 

terhadap pemberian opini audit going concern, namun menurut penelitian 

Kurniati (2012), Ulya (2012), Santoso dan Wiyono (2013), Hidayanti dan 

Sukirman (2014), serta Sholikhah (2016) menyatakan bahwa reputasi 

auditor auditor tidak berpengaruh terhadap pemberian opini audit going 

concern. 

Kondisi keuangan perusahaan merupakan kondisi dimana 

keuangan perusahaan dalam keadaan tidak sehat atau krisis. Kebangkrutan 

sendiri biasanya diartikan sebagai suatu keadaan dimana perusahaan gagal 

atau tidak mampu lagi memenuhi kewajiban-kewajiban karena perusahaan 

mengalami kekurangan dana untuk menjalankan atau melanjutkan 

usahanya (Santoso dan Wiyono, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh 
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Kurniati (2012), Wibisono (2013), Santoso dan Wiyono (2013), Tamir dan 

Anisykurlillah (2014), Ginting dan Suryana (2014), Azizah dan 

Anisykurlillah (2014) serta Rahim (2016) menyatakan bahwa prediksi 

kebangkrutan berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going 

concern, namun menurut penelitian Ulya (2012), Astuti (2012), serta 

Solikhah (2016) menyatakan bahwa kondisi keuangan yang diukur 

berdasarkan prediksi kebangkrutan Z  Score Altman tidak berpengaruh 

terhadap penerimaan opini audit going concern. 

Leverege adalah rasio yang mengukur sejauh mana perusahaan 

mampu memenuhi kewajiban keuangannya (Wibisono, 2013).  Penelitian 

yang dilakukan oleh Santoso dan Wiyono (2013) menyatakan bahwa 

leverage berpengaruh terhadap penerimaan audit going concern, namun  

menurut penelitian penelitian Nursasi dan Maria (2015) dan Wibisono 

(2013), menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap 

penerimaan audit going concern. 

Pertumbuhan perusahaan dapat ditunjukkan dengan peningkatan 

revenue atau hasil usaha yang semakin meningkat dari periode ke periode 

(Nursasi dan Maria, 2015). Penelitian yang dilakukan Ginting dan Suryana 

(2014) dan Nursasi dan Maria (2015) membuktikan bahwa pertumbuhan 

perusahaan berpengaruh terhadap penerimaan audit going concern, namun  

menurut penelitian Kurniati (2012), Tamir dan Anisykurlillah (2014), serta 

Gama dan Astuti (2014) menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap penerimaan audit going concern. 
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Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin banyak pula 

informasi yang akan diungkapkannya (Gama dan Astuti, 2014). Menurut 

penelitian Gama dan Astuti (2014) Ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap penerimaan opini audit going concern, namun menurut penelitian 

Hidayanti dan Sukirman (2014), Azizah dan Anisykurlillah (2014), 

Wibisono (2013), serta Ginting dan Suryana (2014) ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap penerimaan  opini audit going concern. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian Santoso dan Wiyono (2013) 

yang menggunakan reputasi auditor, prediksi kebangkrutan, disclosure, 

dan leverage sebagai variabel independen yang berpengaruh terhadap 

penerimaan opini audit going concern. Perbedaannya penulis tidak 

menggunakan variabel disclosure pada penelitian Santoso dan Wiyono 

(2013), tetapi penulis menambahkan variabel independen lain dari 

penelitian Gama dan Astuti (2014) yaitu pertumbuhan perusahaan dan 

ukuran perusahaan. Perbedaan lainnya terletak pada periode pengamatan 

dalam penelitian ini yaitu pada tahun 2012-2016. 

Berdasarkan latar belakang tersebut yang menunjukkan masih 

adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul PENGARUH REPUTASI 

AUDITOR, PREDIKSI KEBANGKRUTAN, LEVERAGE, 

PERTUMBUHAN PERUSAHAAN DAN UKURAN PERUSAHAAN 

TERHADAP PENERIMAAN OPINI AUDIT GOING CONCERN 
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(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI 

Tahun 2012-2016) 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas 

maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah reputasi auditor berpengaruh terhadap penerimaan opini audit 

going concern? 

2. Apakah prediksi kebangkrutan berpengaruh terhadap penerimaan opini 

audit going concern? 

3. Apakah leverage berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going 

concern? 

4. Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap penerimaan 

opini audit going concern? 

5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penerimaan opini 

audit going concern? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian dalam rumusan masalah diatas, maka tujuan 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh reputasi auditor terhadap 

penerimaan opini audit going concern. 
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2. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh prediksi kebangkrutan 

terhadap penerimaan opini audit going concern. 

3. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh leverage terhadap 

penerimaan opini audit going concern. 

4. Untuk menemukan bukti empris pengaruh pertumbuhan perusahaan 

terhadap penerimaan opini audit going concern. 

5. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh ukuran perusahaan 

terhadap penerimaan opini audit going concern. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a.  Memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi kemungkinan perusahaan menerima opini audit 

going concern. 

b. Menambah pengetahuan di bidang akuntansi khususnya mengenai 

auditing. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Manajemen Perusahaan. 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah 

informasi untuk manajemen perusahaan tentang faktor-faktor yang 

dapat menyebabkan adanya opini going concern, serta dapat 
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dijadikan referensi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan 

perusahaaan di masa mendatang. 

b. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan investor untuk membuat keputusan investasi di 

dalam suatu perusahaan terutama terkait dengan keberlangsungan 

usaha. 

c. Bagi Kreditur 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi penjelasan 

kepada kreditur tentang prediksi kebangkrutan yang dapat 

dijadikan pertimbangan untuk memberikan pinjaman pada suatu 

perusahaan. 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan 

referensi bagi peneliti selanjutnya untuk lebih mengembangkan 

penelitian terutama terkait faktor-faktor yang menyebabkan  

penerimaan opini audit going concern. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran yang singkat dari skripsi ini maka 

dalam bagian ini penulis mengemukakan sistematika penulisan yang 

terdiri dari lima bab yaitu: 
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BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini berisi uraian tentang landasan teori ( Telaah Teori ) berisi 

teori dan dasar yang relevan serta fakta yang terjadi dari sumber penelitian 

sebelumnya, tinjauan umum mengenai variabel dalam penelitian, 

pengembangan kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN  

Bab ini menguraikan desain penelitian, populasi, sampel, data dan 

sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional dan 

pengukuran variabel, serta metode analisis data yang digunakan. 

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi dijelaskan deskripsi objek penelitian, analisis data, 

dan interpretasi hasil penelitian. 

BAB V : PENUTUP  

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas 

dalam bab sebelumnya, keterbatasan serta saran-saran penelitian yang 

dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian. 

  

 


