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1.1 Latar Belakang Penelitian 

Kondisi pergerakan suatu negara dapat ditandai dengan pergerakan 

dunia bisnis di negara tersebut. Dunia bisnis dapat dijadikan indikator utama 

untuk melihat apakah kondisi perekonomian negara itu dalam keadaan baik 

atau buruk. Bila pergerakan dunia bisnis (perusahaan) turun yang ditandai 

dengan melemahnya seluruh instrumen ekonomi yang ada maka menandakan 

kondisi ekonomi negara tersebut dalam keadaan buruk. 

Tujuan keberadaan entitas bisnis dalam suatu lingkungan ekonomi 

dalam jangka panjang adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup 

usahanya melalui asumsi going concern. Kelangsungan hidup usaha selalu 

dihubungkan dengan kemampuan manajemen dalam mengelola perusahaan 

agar bertahan hidup. 

Pergerakan dunia bisnis yang buruk dapat  mengakibatkan 

kelangsungan hidup (going concern) satuan usaha terganggu bahkan dapat 

mengarah pada likuidasi atau kebangkrutan. Kelangsungan hidup suatu usaha 

selalu dihubungkan dengan kemampuan manajemen dalam membawa satuan 

usaha tersebut agar dapat terus beroperasi selama mungkin. Oleh karenanya 

wajar jika kesalahan pertama ditujukan kepada pihak manajemen. Namun, 

tuduhan kesalahan tersebut juga dapat melebar sampai ke auditor (Ishak, 

1999). 



Di Indonesia terdapat kasus Kimia Farma, di mana terdapat kesalahan 

pencatatan atau rekayasa dalam laporan keuangan tahun 2001 yang dapat 

menyesatkan para pemakai laporan keuangan dengan melibatkan Kantor 

Akuntan Publik yang selama ini diyakini memiliki kualitas audit yang baik 

(Putra dan Muid, 2012). 

Perusahaan Enron yang mengalami gulung tikar merupakan salah satu 

contoh terjadinya kegagalan bisnis di Amerika. Hal ini terjadi karena adanya 

skandal yang melibatkan pihak manajemen dan auditor eksternal. Arthur 

Andersen sebagai Kantor Akuntan Publik dipersalahkan sebagai penyebab 

terjadinya kebangkrutan Enron dan divonis pihak pengadilan karena 

melakukan mark up pendapatan dan menyembunyikan hutang lewat business 

partnership (Kompas, 16 Juni 2002). 

Kasus Kimia Farma dan Enron (Worldcom, Xerox, Merck dan 

sebagainya) sangat memukul profesi akuntan terutama akuntan publik. Hal ini 

dapat dipahami karena auditor merupakan pihak yang paling rentan tanggung 

jawabnya dalam menilai kewajaran laporan keuangan perusahaan. Selain itu 

auditor juga bertanggung jawab untuk menilai apakah terdapat kesangsian 

besar terhadap satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya 

(going concern) dalam waktu periode yang pantas, tidak lebih dari satu tahun 

sejak tanggal laporan audit (SPAP Seksi 341, 2001). 

Selain itu krisis global yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 yang 

kemudian disusul dengan krisis multidimensi (krisis ekonomi dan politik) 

yang melanda beberapa negara Asia termasuk Indonesia membawa dampak 



yang signifikan terhadap keberadaan entitas bisnis di Indonesia. Salah satu 

yang mendapat sorotan adalah kelangsungan hidup perusahaan. Perekonomian 

mengalami keterpurukan sehingga banyak perusahaan yang gulung tikar 

karena tidak bisa melanjutkan usahanya. Akibatnya terjadi peningkatan jumlah 

perusahaan yang mendapatkan opini audit Qualified Opinion dan Disclaimer 

pada tahun 1988 (Praptitorini dan Januarti, 2007). Bahkan hampir semua 

perusahaan- perusahaan di Indonesia mengalami masalah going concern 

sebagai dampak dari memburuknya kondisi ekonomi tersebut. Beberapa hal 

yang memicu masalah opini audit going concern pada tahun tersebut adalah 

kondisi perusahaan yang mengalami kerugian besar, rasio utang terhadap 

modal yang tinggi, saldo utang jangka pendek dalam jumlah besar yang segera 

jatuh tempo, penurunan modal (capital deficiency) yang signifikan, kerugian 

keuangan (financial loses) yang disebabkan kerugian nilai tukar, tanggungan 

beban keuangan yang besar, kerugian operasional dan tidak adanya action 

plans yang jelas dari pihak manajemen (Juniarti, 2000). 

Permasalahan going concern seharusnya diberikan oleh auditor dan 

dimasukkan dalam opini auditnya pada saat opini audit tersebut diterbitkan. 

Laporan audit penting sekali dalam suatu audit atau proses atestasi lainnya 

karena laporan audit menginformasikan pemakai informasi mengenai apa 

yang dilakukan auditor dan kesimpulan yang diperolehnya (Arens dan 

Loebbecke, 2008). Tujuan utama auditor menyusun laporan audit adalah untuk 

memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang laporan-laporan entitas dengan 

maksud agar dapat memberikan pendapat apakah laporan-laporan tersebut 



telah disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu 

prinsip- prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

Salah satu pertimbangan investor ketika ingin menginvestasikan 

modalnya pada suatu perusahaan adalah melalui opini auditor atas laporan 

keuangan tersebut. Oleh sebab itu setiap perusahaan mengharapkan 

memeroleh opini audit wajar tanpa pengecualian sehingga para pemakai 

laporan keuangan merasa yakin akan realibilitas laporan keuangan menjadi 

dasar sebagai pengambilan keputusan. Ketika kondisi ekonomi merupakan 

sesuatu yang tidak pasti, para investor mengharapkan auditor memberikan 

early warning akan kegagalan keuangan perusahaan.  

Opini audit going concern termasuk pada opini audit wajar tanpa 

pengecualian dengan paragraf penjelas. Opini audit going concern diberikan 

oleh auditor pada saat ia merasa ada kesangsian atas kemampuan perusahaan 

auditee dalam mempertahankan kelangsungan usahanya dalam jangka waktu 

kurang dari setahun sejak tanggal laporan audit. 

Peran auditor menjadi penting dalam menjembatani antara kepentingan 

investor dan kepentingan perusahaan sebagai pemakai dan penyedia laporan 

keuangan. Auditor juga bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan menilai 

apakah terdapat kesangsian terhadap kemampuan perusahaan dalam 

mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode waktu tidak lebih dari 

satu tahun sejak tanggal laporan audit (SPAP PSA No. 30 SA Seksi 341, 

2011). 



Kualitas audit yang baik akan menghasilkan informasi yang sangat 

berguna bagi para pemakai laporan keuangan dalam hal pengambilan 

keputusan. Kualitas audit ditentukan oleh kompetensi dan independensi 

auditor. Auditor yang kompeten adalah auditor yang dapat menemukan 

adanya pelanggaran sedangkan auditor yang independen adalah auditor yang 

melaporkan pelanggaran (DeAngelo, 1981). Auditor skala besar dapat 

menyediakan kualitas audit yang lebih baik dibandingkan auditor skala kecil, 

termasuk dalam mengungkapkan masalah going concern. Semakin besar skala 

auditor maka akan semakin besar kemungkinan auditor untuk menerbitkan 

opini audit going concern (Santosa dan Wedari, 2007). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh De Angelo (dalam Eko, 

Indira dan Faisal, 2006:5) ditemukan bahwa auditor berskala besar yang 

diproksikan dengan ukuran KAP, yang dipilah menjadi KAP Big Four dan 

KAP non Big Four, memiliki insentif yang lebih untuk menghindari kritikan 

reputasi dibandingkan pada auditor skala kecil karena auditor skala besar 

cenderung mengungkapkan masalah-masalah yang ada karena mereka lebih 

kuat dalam menghadapi risiko proses pengadilan. Sehingga menurut De 

Angelo, auditor berskala besar memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk 

melaporkan masalah going concern kliennya apabila terbukti klien 

mendapatkan masalah atas kelangsungan usahanya dibandingkan dengan 

auditor berskala kecil. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Chen dan Church (dalam 

Eko, Indira dan Faisal, 2006:4) ditemukan bahwa debt default dengan 



indikator rugi bersih sebagai salah satu ciri perusahaan yang bermasalah 

berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. Hal ini juga 

didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mutchler (dalam Ramadhany, 

2004:3) yang mengatakan bahwa jika debt default telah terjadi atau proses 

negosiasi tengah berlangsung dalam rangka menghindari default selanjutnya, 

auditor akan cenderung untuk mengeluarkan opini audit going concern. 

Penelitian mengenai pengaruh opinion shopping terhadap penerimaan 

opini audit going concern yang dilakukan oleh Teoh (dalam Praptitorini dan 

Januarti, 2007:8) menyatakan bahwa perusahaan biasanya menggunakan 

pergantian auditor (auditor switching) untuk menghindari penerimaan opini 

audit going concern. Hal ini juga didukung oleh Geiger (dalam Praptitorini 

dan Januarti, 2007:3) yang dalam penelitiannya menemukan bukti terjadinya 

peningkatan pergantian auditor yang mengeluarkan opini audit going concern 

pada perusahaan financial disstress. Kondisi ini memungkinkan manajemen 

untuk berpindah ke auditor lain apabila perusahaannya terancam menerima 

opini auit going concern. Fenomena ini disebut juga sebagai opinion 

shopping. 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, 

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik : 

”PENGARUH KUALITAS AUDIT, DEBT DEFAULT DAN 

OPINION SHOPPING TERHADAP PENERIMAAN OPINI AUDIT 

GOING CONCERN (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2009-2011)” 



1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, peneliti 

mengidentifikasikan masalah yang akan menjadi pokok pemikiran dan 

pembahasan adalah sebagai berikut: 

1. Apakah kualitas audit, debt default, dan opinion shopping berpengaruh 

secara simultan terhadap penerimaan opini audit going concern 

2. Apakah kualitas audit, debt default, dan opinion shopping berpengaruh 

secara parsial terhadap penerimaan opini audit going concern 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empiris hal-hal 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap kemungkinan 

penerimaan opini audit going concern.  

2. Untuk mengetahui pengaruh debt default terhadap kemungkinan 

penerimaan opini audit going concern.  

3. Untuk mengetahui pengaruh opinion shopping terhadap kemungkinan 

penerimaan opini audit going concern.  

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

berkepentingan, antara lain: 

1. Bagi Penulis 



Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis serta 

pemahaman yang lebih mendalam berkenaan dengan adanya pengaruh 

kualitas audit, debt default, dan opinion shopping terhadap penerimaan 

opini going concern. 

2. Bagi Investor 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini bagi investor adalah 

dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi para investor dalam membuat 

keputusan investasi. 

3. Bagi Pembaca 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini bagi peneliti dapat 

menambah wawasan sebagai penerapan ilmu dan teori-teori yang telah 

diperoleh selama studi dan membandingkannya dengan kenyataan yang 

ada mengenai opini audit going concern. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh materi atau data-data sehubungan dengan masalah 

yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis melakukan 

penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). Data-data penelitian diperoleh dari website www.idx.co.id. Waktu 

penelitian akan dilakukan dari bulan Desember 2012 sampai dengan selesai. 

 

 

 

 

http://www.idx.co.id/

