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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Krisis ekonomi dan politik pada pertengahan tahun 1997 yang berlanjut 

sampai akhir tahun 2008 berdampak pada perkembangan ekonomi dan bisnis di 

Indonesia. Terutama di Indonesia, banyaknya pelaku usaha dan bisnis di 

Indonesia yang mengalami keterpurukan dan mengakibatkan sebagian mengalami 

kebangkrutan akibat dari terjadinya krisis ekonomi dan politik tersebut. 

Dampaknegative dari krisis ekonomi dan politik initidak hanya dapat menurunkan 

minat para investor untuk menanamkan modalnya pada suatu perusahaan tetapi 

banyak perusahaan besar yang mengalami collapse dan akibatnya tidak 

meneruskan usahanya. Oleh karena itu para investor harus mempertimbangkan 

beberapa hal yakni keuntungan-keuntungan yang didapat atas investasi yang 

terjadi dan melihat hasil opini audit atas laporan keuangan perusahaan tersebut. 

Karena sebagai manajemen yang merupakan pihak yang mempunyai peranan 

penting dalam menjaga agar (shareholder) pemilik modal yang akan menanamkan 

investasinya perusahaan dapat memperoleh keuntungan dalam jangka waktu yang 

tidak terbatas (Praptorini dan Januati, 2007). Auditor juga sebagai harus 

bertanggung jawab atas permasalahan yang menjadi probematikan di kalangan 

pelaku bisnis. Atas fenomena yang terjadi pada penjelasan diatas publik sebagai 

pihak yang memakai hasil laporan keuangan yang telah diberikan opini audit oleh 

auditor merasa dalam memberikan informasi atas laporan keuangan tersebut 
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kurang relevan. Hal tersebut mengakibatkan shareholder mengalami kerugian 

yang besar karena merasa terjebak pada saat menggunakan laporan keuangan 

auditan sebagai dasar mengambilan keputusan (Tucker, 2003). Kondisi tersebut 

mendorong AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) 

memberlakukan aturan yang mewajibkan auditor lebih meninjau kembali 

kelangsungan usaha perusahaan serta memberikan laporan hasil audit dengan 

opini audit untuk perusahaan yang gagal dalam mempertahankan kelangsungan 

usahanya setelah periode opini yang diberikan berdasarkan SPAP no.30 seksi 341. 

Setelah diberlakukannya SPAP no.30 seksi 341 ternyata banyak masalah 

yang timbul yang mengakibatkan kegagalan dalam audit. Kegagalan audit terjadi 

karena faktor self fulfilling prophercy suatu keadaan yang menyebebkan dilema 

dalam memberikan opini audit (Mulia et al., 2014). Selain itu auditor juga harus 

menambahkan satu paragraph tambahan yang menekankan pada masalah yang 

menjadi concern auditor (Sari, 2012). Auditor menilai bahwa going concern 

cenderung berdampak buruk bagi perusahaan karena going concern merupakan 

early warning dan kabar buruk bagi (shareholder) pemilik modal (Venuti, 2007). 

Bahkan jika hal tersebut sudah diketahui oleh pemilik modal maka hal tersebut 

dapat membuat shareholder bertindak diluar prediksi dengan membatalkan 

investasi dan yang lebih parah lagi dengan menarik dananya dari perusahaan tanpa 

memerhatikan hal-hal lainnya. Jika kondisi tersebut terjadi akan menyebabkan 

kondisi keuangan perusahaan memburuk atau lebih parahnya mengalami 

kebangkrutan (Mulia et al.,2014). 
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Umumnya auditor menilai going concern dengan melihat kondisi keuangan 

perusahaan. utang merupakan satu hal yang penting untuk melihat sehat atau 

tidaknya kondisi sebuah perusahaan. Jika jumlah utang perusahaan sudah besar 

bisa dipastikan bahwa aliran kas perusahaan akan banyak dialokasikan untuk 

menutupi utangnya sehingga bisa menggangu kelangsungan operasi perusahaan 

(Januarti, 2012). Penelitian tersebut didukung hasil penelitian Putrandy (2014) 

menjelaskan bahwa untuk menutupi utang, perusahaan me melakukan penjualan 

sebagian besar asset perusahaan apabila utang terlalu besar nilainya untuk 

menutupi utang perusahaan. 

Selain kewajiaban, auditor akan mempertimbangan ukuran perusahaan pada 

kondisi keuangan yang dinilai tidak sehat. Salah satu strategi untuk menyehatkan 

kondisi keuangan perusahaan adalah dengan memeroleh modal tambahan dan 

untuk memeroleh tambahan dalam modal, perusahaan harus memiliki jaminan 

untuk dapat mengembalikan modal beserta bunganya. Jenis jaminan tersebut 

adalah asset perusahaan. Jika perusahaan dengan asset yang besar maka dinilai 

mampu memeroleh pinjaman modal dari pihak ekternal dibandingkan dengan 

perusahaan dengan asset yang kecil, sebab hal tersebut mampu menimbulkan 

resiko, kreditur akan memilih debitur yang dapat menjamin secara penuh 

pinjaman serta bunganya. Sehingga pada saat mengalami kondisi yang buruk 

perusahaan besar mampu bertahan dibandingkan dengan perusahaan kecil. Hal 

tersebut menjadi dasar bagi auditor untuk tidak memberikan opini audit dengan 

going concern pada perusahaan dengan total asset yang besar (Mutchler, 1985, 

Januarti, 2009, Nurpratiwi, 2014, Sandy, 2015). 
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Selain melihat dari total asetnya dengan variabel ukuran perusahaan (firm 

size), variabel pertumbuhan menjadi bahan pertimbangan untuk melihat apakah 

pertumbuhan perusahaan yang diukur dengan rasio penjualan mampu berpengaruh 

terhadap pemberian opini audit. Menurut Aiisiah (2012) menjelaskan bahwa suatu 

perusahaan dengan rasio pertumbuhan penjualan yang positif memberikan 

indikasi bahwa perusahaan lebih mampu untuk mempertahankan kelangsungan 

hidupnya dan kemungkinan perusahaan mengarah kebangkruta kecil. Oleh karena 

itu jika semakin tinggi rasio pertumbuhan penjualan maka semakin kecil 

kemungkinan mendapatkan opini audit. Sementara jika perusahaan dengan rasio 

pertumbuhan penjualan menunjukkan angka yang cenderung negative cenderung 

mengarah pada kebangkrutan dan jika tidak ada tindakan perbaikkan maka 

perusahaan tidak dapat survive dalam menjaga kelangsungan usaha perusahaan. 

Saat manajemen telah melakukan berbagai cara untuk menyelamatkan 

perusahaan tetapi kondisi keuangan tidak mengalami perbaikan, maka 

kelangsungan hidup perushaan menjadi hal yang tidak pasti. Auditor wajib 

menyatakan keraguannya atas going concern perusahaan pada paragraf opini 

auditor dalam laporan keuangan. Hal ini diperlukan mengingat bahwa masih 

banyak masalah yang muncul akibat tidak adanya penjelasan mengenai opini audit 

dengan going concern dan agar pengguna laporan keuangan tidak terjebak dengan 

informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. 
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 Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk menemukan bukti empiri 

menngenai: Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Perusahaan dan 

debt default terhadap Pemberian Opini Audit (Studi Empiris Pada 

Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan, maka dalam 

penelitian ini masalah dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah ukuranperusahaan berpengaruh terhadap pemberian opini audit pada 

perusahaan manufakturyang listing di BEI? 

2. Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap pemberian opini 

auditpada perusahaan manufakturyang listing di BEI? 

3. Apakah debt default berpengaruh terhadap pemberian opini audit pada 

perusahaan manufaktur yang listing di BEI? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya, maka 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk menguji apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pemberian 

opini auditpada perusahaan manufakturyang listing di BEI 

2. Untuk menguji apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap 

pemberian opini audit  pada perusahaan manufakturyang listing di BEI. 

3. Untuk menguji apakah debt default berpengaruh terhadap pemberian opini 

audit pada perusahaan manufaktur yang listing di BEI 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adanya penjelasan diatas, manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai pengembangan teori dan pengetahuan di bidang akuntansi 

khususnya auditing dan untuk menambah literatur akuntansi mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi pemberian opini audit oleh auditee kepada auditor. 


