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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Suatu perusahaan yang didirikan pasti untuk selama-lamanya, maka 

dari itu perusahaan pasti memiliki tujuan yaitu kemampuan entitas bisnis 

dalam mempertahankan kelangsungan hidup usahanya atau yang dikenal juga 

dengan istilah going concern. Entitas ekonomi dianggap akan terus beroperasi 

secara berkesinambungan untuk suatu masa yang tidak tertentu yang melebihi 

suatu periode akuntansi (Purba, 2006) dalam Sari (2012). Perusahaan 

manufaktur rentan dalam mempertahankan kelangsungan hidup usahanya 

(going concer), perusahaan manufaktur merupakan jenis perusahaan yang 

paling banyak terdaftar di Bursa Efek Indonesia sehingga variasi data untuk 

sampel yang ada akan semakin banyak dan untuk menghindari adanya 

industrial effect yaitu risiko industri yang berbeda antara sektor industri yang 

satu dengan yang lain. Asumi kelangsungan hidup mengharuskan menejemen 

melakukan suatu penilaian kemampuan suatu entitas untuk diteruskan atau 

dilanjutkan sebagai suatu kelangsungan hidup ketika menyusun laporan 

keuangan. 

Laporan keuangan disusun atas suatu dasar kelangsungan hidup 

(going concern), maka dianggap entitas akan melanjutkan operasinya untuk 

masa mendatang. Dengan kata lain, diasumsikan bahwa entitas tidak 

bertujuan untuk dilikuidasi atau secara material membatasi operasinya dimasa 

mendatang yang mana menurut IAS1 yaitu paling tidak suatu periode dua 
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belas bulan dari akhir suatu periode akuntansi. Laporan keuangan disusun 

atas dasar kelangsungan hidup usaha (going concern). 

Opini atas laporan keuangan merupakan salah satu bahan 

pertimbangan yang penting bagi investor dalam mengambil keputusan untuk 

berinventasi. Dan salah satu bahan yang menjadi pertimbangan auditor dalam 

memberikan opini atas laporan keuangan adalah kemampuan entitas dalam 

mempertahankan kelangsungan hidupnya atau yang dikenal dengan istilah 

going concern.  

Going concern merupakan opini yang diberikan pada entitas yang 

didasarkan hasil audit mengalami kesulitan keuangan, tetapi dianggap masih 

dapat menjalankan usaha dalam jangka waktu satu tahun. Laporan keuangan 

biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha perusahaan dan akan 

melanjutkan usahanya dimasa depan (PSAP Seksi 341.1, 2011). Laporan 

keuangan membutuhkan opini auditor untuk memberikan pendapatnya 

mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan yang disebut dengan opini 

audit going concern. 

Opini audit going concern merupakan opini yang dikeluarkan auditor 

untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan 

hidupnya (PSAP Seksi 341, 2011). Opini audit atas laporan keuangan adalah 

salah satu bahan pertimbangan bagi investor ketika membuat keputusan untuk 

berinvestasi. Inti going concern terdapat pada balance sheet perusahaan yang 

harus mereflesikan nilai perusahaan untuk menentukan eksistensi dan masa 

depannya. Lebih detil lagi, going concern adalah suatu keadaan dimana suatu 
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perusahaan dapat tetap beroperasi dalam jangka waktu kedepan, dimana hal 

ini dipengaruhi oleh keadaan financial dan non financial (Mulawarman, 

2009). Untuk itu auditor bertanggung jawab terhadap opini going concern 

yang dikeluarkan, karena opini tersebut akan mempengaruhi keputusan para 

pemakai laporan keuangan (Setiawan, 2006).  

Berdasarkan (PSAP No. 30 Seksi 341, 2011) auditor diharuskan untuk 

melakukan pertimbangan atas kemampuan entitas dalam kelangsungan hidup,  

kondisi dan peristiwa perusahaan, pertimbangan atas rencana manajemen dan 

juga pertimbangan dapat informasi kelangsungan hidup entitas terhadap 

laporan auditor. Pertimbangan spesifik yang dapat dilakukan auditor adalah 

dengan melihat kondisi keuangan perusahaan, pertumbuhan perusahaan dan 

opini audit tahun sebelumnya. 

Kondisi keuangan perusahaan merupakan suatu cerminan atas 

keadaan keuangan suatu perusahaan dalam kurun waktu atau periode tertentu 

(Siahaan, 2010) dalam Mufid (2014), opini going concern hanya akan 

diberikan pada entitas yang memiliki masalah keuangan. Kondisi keuangan 

perusahaan menggambarkan tingkat kesehatan perusahaan sesungguhnya, 

semakin memburuknya atau terganggunya kondisi keuangan suatu 

perusahaan, maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut 

menerima opini audit going concern. Sebaliknya, perusahaan yang tidak 

mengalami gangguan dalam kondisi keuangannya, maka kemungkinan 

auditor akan memberikan opini audit going concern akan semakin kecil. 
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Pertumbuhan perusahaan menandakan dan mengidikasi kemampuan 

perusahaan dalam memepertahankan kelangsungan hidupnya atau tidak. 

Perusahaan yang mengalami pertumbuhan positif menunjukan aktivitas 

operasional perusahaan berjalan dengan baik sehingga perusahaan dapat 

mempertahankan posisi ekonomi dan kelangsungan hidupnya, sedangkan 

perusahan pertumbuhan yang negatif cenderung labil sehingga probabilitas 

kebangkrutan perusahaan tersebut besar (Widyantari, 2011) dalam (Mufid, 

2014).  

Opini audit tahun sebelumnya adalah opini yang diterima oleh 

perusahaan pada tahun sebelumnya, opini tersebut dapat dibedakan menjadi 

dua yaitu opini audit going concern dan opini audit non going concern. Opini 

audit tahun sebelumnya dapat menjadi bahan pertimbangan auditor untuk 

mengeluarkan kembali opini audit pada tahun berikutnya (Arsianto, 2013). 

Pemberian opini audit going concern tidak terlepas dari opini audit tahun 

sebelumnya, karena kegiatan usaha pada suatu perusahaan untuk tahun 

tertentu tidak terlepas dari keadaan yang terjadi pada tahun sebelumnya. 

Setyanto et al (2006) menyatakan bahwa ketika auditor menerbitkan opininya 

terhadap laporan keuangan tahun berjalan suatu perusahaan, maka auditor 

mempertimbangkan opini audit going concern yang diterima perusahaan 

tersebut pada tahun sebelumnya.  

Literatur teoritis dan empiris menujukan bahwa ada beberapa faktor 

yang mempengaruhi penerimaan opini audit going concern. Berikut ini 
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adalah penelitian-penelitian terdahulu yang telah dibahas tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi opini audit going concern.  

Mufid (2014) meneliti mengenai analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi opini audit going concern penelitian ini menujukan bahwa 

opini audit tahun sebelunya berpengaruh secara signifikan terhadap 

penerimaan opini audit going concern. Sedangkan kondisi keuangan 

perusahaan, pertumbuhan perusahaan, kulitas audit, keragaman gender pada 

direksi, keragaman gender pada dewan komisaris, dan keragaman gender 

pada komite audit tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going 

concern. 

Fanny dan Saputra (2005) meneliti mengenai pengaruh pertumbuhan 

perusahaan dan reputasi kantor akuntan publik terhadap penerimaan opini 

audit going concern dengan kajian berdasarkan model prediksi 

kebangktrutan. Penelitian dengan pertumbuhan perusahaan aktiva proyeksi 

pertumbuhan perusahaan ini memperoleh hasilnya tidak signifikan. 

Pertumbuhan perusahaan tidak mempengaruhi penerima opini audit going 

concern. 

Setyanto, Januarti dan Faisal (2006) menguji tentang kualitas audit, 

kondisi keuangan perusahaan, opini audit tahun sebelumnya, dan 

pertumbuhan perusahaan. Penelitian ini menunjukan hasilnya signifikan 

untuk variabel kondisi keuangan perusahaan dengan proksi Altman Z-Score 

dan opini audit tahun sebelumnya. 
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Santoso dan Wedari (2007) menguji faktor kualitas audit, kondisi 

keuangan perusahaan, opini audit tahun sebelumya, pertumbuhan perusahaan 

dan ukuran perusahaan. Penelitian ini memperoleh hasil yang tidak signifikan 

untuk variabel kondisi keuangan perusahaan dengan proyeksi Revised 

Altman Model, kualitas audit dan pertumbuhan perusahaan dengan 

pertumbuhan laba. Hasil yang signifikan diperoleh pada variabel opini audit 

tahun sebelumnya dan ukuran perusahaan dengan proyeksi total aktiva. 

Penelitian ini bermaksud menguji kembali faktor-faktor yang 

mempengaruhi penerimaan opini audit going concern. Berdasarkan penelitian 

yang terdahulu, maka penelitian ini berjudul “Pengaruh Kondisi Keuangan 

Perusahaan, Pertumbuhan Perusahaan, dan Opini Audit Tahun 

Sebelumnya terhadap Opini Audit Going Concern (Studi Empiris pada 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar Di BEI Tahun 2013-2015)”. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka, 

perumusan masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap opini audit 

going concern? 

2. Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap opini audit going 

concern? 

3. Apakah opini audit tahun sebelumnya berpengaruh terhadap opini audit 

going concern? 

 



7 
 

 
 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian 

ini adalah : 

1. Untuk menguji pengaruh kondisi keuangan perusahaan  terhadap opini 

audit going concern. 

2. Untuk menguji pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap opini audit 

going concern. 

3. Untuk menguji pengaruh opini audit tahun sebelumnya terhadap opini 

audit going concern. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :  

1) Kondisi keuangan perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan informasi atas kondisi keuangan 

perusahaan pada perusahaan memudahkan manajemen dalam mengambil 

keputusan yang berkaitan dengan manfaat ekonomi dimasa yang akan 

datang serta dalam mempertahankan dan mengembangkan perencanaan 

usaha (Business Plan). 

2) Pertumbuhan perusahaan 

Diharapkan informasi atas pertumbuhan perusahaan membantu bagi para 

investor atau pemegang saham dan obligasi dengan melihat pertumbuhan 

perusahaan pada perusahaan akan sangat berkepentingan melihat adanya 

kemungkinan bangkrut atau tidaknya perusahaan yang menjual surat 

berharga tersebut.  
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3) Opini audit tahun sebelumnya 

Bagi akuntan, informasi atas opini audit tahun sebelumnya diharapkan 

membantu akuntan untuk mengambil keputusan terhadap informasi atas 

kelangsungan hidup perusahaan karena akuntan akan melihat informasi 

dari kemampuan opini audit going concern perusahaan tersebut. 

4) Kontribusi bagi pengembangan teori 

Memberikan kontribusi bagi pengembangan teori dan pengetahuan 

mengenai bidang akuntansi, terutama yang berkaitan dengan opini audit 

khususnya opini going concern. 

5) Bagi Peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi 

referensi tambahan dan sebagai acuan penelitian yang sama di masa yang 

akan datang yaitu mengenai opini audit going concern telah diteliti dalam 

penelitian ini. 

1.5   Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran yang utuh atas penelitian ini, maka 

dalam penulisaannya dibagi menjadi lima bab dengan rincian sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Latar belakang masalah berisi tentang permasalahan penelitian dan 

masalah tersebut penting dan perlu untuk diteliti, rumusan masalah 

merupakan pernyataan tentang keadaan, fenomena, dan konsep 

yang memerlukan pemecahan dan memerlukan jawaban melalui 
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suatu penelitian dan pemikiran mendalam dengan mengunakan 

ilmu pengetahuan dan alat-alat yang relevan, tujuan penelitian yang 

mengungkapkan hasil yang ingin dicapai melalui proses penelitian, 

maafaat penelitian memeberikan informasi bagi semua stakeholder 

untuk mengambil keputusan, kemudian sistematika penulisan yang 

berisi uraian dari materi yang dibahas pada setiap bab yang ada 

dalam skripsi. 

BAB II Telaah Pustaka 

Landasan teori dan penelitian terdahulu dalam bab ini dijabarkan 

teori-teori yang mendukung perumusan hipotesis serta sangat 

membantu dalam analisis hasil penelitian, kerangka pemikiran 

dijelaskan secara singkat tentang permasalahan yang akan diteliti 

yaitu tentang apa yang seharusnya terjadi dan apa yang nyata, 

hipotesis berisi pernyataan singkat yang disimpulkan dalam telaah 

pustaka. 

BAB III  Metode Penelitian  

Variabel penelitian dan definisi operasional variabel, berisi 

deskripsi tentang variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian yang selanjutnya  harus didefinisikan dalam definisi 

operasioanal. Populasi dan sampel yang dipergunakan dalam 

penelitian ini yaitu seluruh perusahaan manufaktur diindonesia. 
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Deskripsi tentang jenis data dari variabel penelitian, baik berupa 

primer maupun sekunder.  

BAB IV   Hasil dan Pembahasan 

Deskripsi objek penelitian berupa deskripsi variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini. Analisis data signifikan pada hasil 

olahan data sesuai dengan alat teknik analisis yang dipergunakan 

dalam penelitian ini. Interpretasi hasil berisi interpretasi terhadap 

hasil-hasil analisis sesuai dengan teknik analisis yang digunakan 

termasuk didalamnya pemberian argumentasi atau dasar 

pembenaran. 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan, keterbatasan dan saran yang mencakup penyajian 

secara singkat apa yang telah diperboleh dari pembahasan, 

kemudian mengurai kelemahan dan kekurang yang ditemukan 

setelah dilakukan analisis dan interpretasi hasil, kemudian 

menyampaikan rujukan dan saran kepada pihak yang 

berkepentingan. 
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