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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Keberadaan entitas bisnis merupakan ciri dari sebuah lingkungan ekonomi, 

yang dalam jangka panjang bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup 

(going concern) usahanya melalui asumsi going concern. Tujuan dari keberadaan 

suatu entitas bisnis ketika didirikan adalah untuk mempertahankan kelangsungan 

hidup (going concern) usahanya. Kelangsungan hidup usaha selalu dihubungkan 

dengan kemampuan manajemen dalam mengelola perusahaan. 

Keberadaan entitas bisnis telah banyak diwarnai oleh kasus hukum yang 

melibatkan manipulasi akuntansi. Selama ini terdapat beberapa kasus yang terjadi, 

ketika auditor melakukan kesalahan dalam mendeteksi kelangsungan hidup 

perusahaan, yaitu dengan diberikannya pendapat wajar tanpa pengecualian 

(unqualified opinion) atas masalah ketidakpastian kelangsungan hidup 

perusahaan, yang ternyata perusahaan mengalami kebangkrutan pada tahun 

berikutnya. Di Indonesia terdapat kasus Kimia Farma, dimana 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). Peristiwa ini juga pernah terjadi pada beberapa perusahaan besar di 

Amerika, seperti Enron dan WorldCom yang pada akhirnya bangkrut, 

menyebabkan profesi akuntan publik banyak mendapat kritikan. Auditor dianggap 



2 

 

 

ikut andil dalam memberikan informasi yang salah, sehingga banyak pihak yang 

merasa dirugikan. Kasus seperti ini melibatkan banyak pihak dan berdampak 

cukup luas. Pada tahun sebelum mengalami kebangkrutan, Enron menerima opini 

wajar tanpa pengecualian. Fakta ini memunculkan pertanyaan mengapa 

perusahaan yang dinyatakan mendapat opini wajar tanpa pengecualian dapat 

berhenti beroperasi (Rudyawan dan Badera, 2009). 

Setiap investor pasti mengharapkan keuntungan ketika menanamkan 

modalnya pada suatu perusahaan. Opini audit atas laporan keuangan menjadi 

salah satu pertimbangan yang penting bagi investor dalam mengambil keputusan 

berinvestasi. Ketika kondisi ekonomi merupakan sesuatu yang tidak pasti, para 

investor mengharapkan auditor memberikan early warning akan kegagalan 

keuangan perusahaan (Warnida, 2011). 

Auditor mempunyai peranan penting dalam menjembatani antara 

kepentingan investor dan kepentingan perusahaan sebagai pemakai dan penyedia 

laporan keuangan. Data-data perusahaan akan lebih mudah dipercaya oleh 

investor dan pemakai laporan keuangan lainnya apabila laporan keuangan yang 

mencerminkan kinerja dan kondisi keuangan perusahaan telah mendapat 

pernyataan wajar dari auditor. Oleh karena itu setiap perusahaan mengharapkan 

dapat memperoleh opini audit wajar tanpa pengecualian agar para pemakai 

laporan keuangan merasa yakin akan reliabilitas laporan keuangan sebagai dasar 

pengambilan keputusan. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik PSA No. 

30 SA Seksi 341, auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat 

kesangsian besar terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan 
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kelangsungan hidupnya (going concern) dalam periode waktu pantas, tidak lebih 

dari satu tahun sejak tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit (Institut 

Akuntan Publik Indonesia, 2011). Sehingga setiap perusahaan tidak hanya 

bertujuan untuk menghasilkan keuntungan seoptimal mungkin, tetapi juga 

bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidupnya (going concern).  

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). 

Faktor yang mendorong auditor mengeluarkan opini going concern 

penting untuk diketahui karena opini ini dapat dijadikan referensi investor 

berkaitan investasinya (Junaidi dan Hartono, 2010). Auditor dipandang sebagai 

pihak independen yang mampu memberikan pernyataan yang bermanfaat 

mengenai kondisi keuangan klien. Opini audit  going concern  merupakan suatu 

opini yang dikeluarkan auditor untuk memastikan apakah perusahaan dapat 

mempertahankan kelangsungan hidupnya. Tingkat kesehatan dari sebuah 

perusahaan mencerminkan kondisi keuangan dari perusahaan tersebut. Semakin 

sehat kondisi keuangan perusahaan maka semakin baik pula kondisi keuangan 
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perusahaan dan semakin kondisi perusahaan terganggu atau memburuk maka akan 

semakin besar kemungkinan perusahaan menerima opini going concern (Santosa 

dan Wedari, 2007). Kesangsian terhadap kelangsungan hidup suatu perusahaan 

merupakan indikasi terjadinya kebangkrutan. Altman (2000) menemukan bahwa 

tingkat prediksi kebangkrutan dengan menggunakan suatu model prediksi 

mencapai tingkat keakuratan 82% dan menyarankan penggunaan model prediksi 

kebangkrutan sebagai alat bantu auditor untuk memutuskan kemampuan 

perusahaan mempertahankan kelangsungan hidupnya.  

Opini audit going concern yang telah diterima auditee pada tahun 

sebelumnya akan menjadi faktor pertimbangan yang penting bagi auditor dalam 

mengeluarkan opini audit going concern tahun berjalan jika kondisi keuangan 

auditee tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan atau tidak adanya rencana 

manajemen yang dapat direalisasikan untuk memperbaiki kondisi perusahaan.  

Praptitorini dan Januarti (2007) menemukan hubungan positif antara opini audit 

going concern tahun sebelumnya dengan opini tahun berjalan. Apabila pada tahun 

sebelumnya perusahaan menerima opini audit going concern, maka pada tahun 

berjalan akan semakin besar kemungkinan perusahaan untuk menerima kembali 

opini audit going concern. 

Pertumbuhan perusahaan mengindikasikan kemampuan perusahaan dalam 

mempertahankan kelangsungan hidupnya. Pertumbuhan perusahaan dapat diukur 

dengan rasio pertumbuhan penjualan. Rasio ini mengukur seberapa baik 

perusahaan mempertahankan posisi ekonominya dalam industri maupun kegiatan 

ekonomi secara keseluruhan (Setyarno, Januarti, dan Faisal, 2006).  Penjualan 
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merupakan kegiatan operasi utama auditee. Auditee yang mempunyai rasio 

pertumbuhan penjualan yang positif mengindikasikan bahwa auditee dapat 

mempertahankan posisi ekonominya dan lebih dapat mempertahankan 

kelangsungan hidupnya (going concern). 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik : 

”PENGARUH KUALITAS AUDIT, KONDISI KEUANGAN 

PERUSAHAAN, OPINI AUDIT TAHUN SEBELUMNYA, DAN 

PERTUMBUHAN PERUSAHAAN TERHADAP OPINI AUDIT GOING 

CONCERN (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di 

BEI Tahun 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 berpengaruh terhadap kemungkinan penerimaan 

opini audit going concern?  

2. Apakah kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap 

kemungkinan penerimaan opini audit going concern?  

3. Apakah opini audit tahun sebelumnya berpengaruh terhadap 

kemungkinan penerimaan opini audit going concern?  
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4. Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap kemungkinan 

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 kondisi keuangan perusahaan terhadap 

kemungkinan penerimaan opini audit going concern.  

3. Untuk mengetahui pengaruh opini audit tahun sebelumnya terhadap 

kemungkinan penerimaan opini audit going concern.  

4. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap 

kemungkinan penerimaan opini audit going concern.  

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai 

berikut: 

1. Penulis 

Diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam 

berkenaan dengan adanya pengaruh kualitas audit, kondisi keuangan 
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perusahaan, opini audit tahun sebelumnya, dan pertumbuhan 

perusahaan terhadap opini audit going concern. 

2. Investor 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini bagi investor adalah 

dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi para investor dalam 

membuat keputusan investasi. 

3. 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 data dan menjawab masalah yang sedang diteliti, 

penulis mengadakan penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan mengambil data melalui situs resmi Bursa 

Efek Indonesia (BEI) www.idx.co.id dan ICMD (Indonesian Capital Market 

Directory). Dengan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2012 

sampai dengan Februari 2013.  

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

