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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang

Keputusan ekonomi biasanya didasarkan atas informasi yang tersedia untuk 

para pengambil keputusan atau pihak ketiga yang berhubungan dengan suatu 

entitas, para pengguna harus memiliki informasi ekonomi yang relevan dan 

handal untuk memperoleh manfaat yang terbaik dalam pengambilan keputusan. 

Informasi tersebut didapatkan dari laporan keuangan yang dikeluarkan perusahaan 

go public maupun non go public. 

Tidak diragukan lagi laporan keuangan merupakan salah satu sarana penting 

untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak di luar 

perusahaan (Kartika, 2012). Dalam Statement of Financial Accounting Concepts 

(SFAC) No.1 dijelaskan bahwa tujuan utama dari laporan keuangan adalah untuk 

menyediakan informasi yang berguna dalam pembuatan keputusan bisnis dan 

ekonomi. Untuk menghasilkan informasi yang relevan dan handal perusahaan 

membutuhkan auditor independen karena pihak ketiga seperti investor, kreditur, 

dan pemerintah bergantung pada kompetensi dan integritas auditor independen. 

Terbongkarnya banyak kasus manipulasi data keuangan yang dilakukan 

perusahaan berskala besar seperti Enron (2001), Xerox Corporation (2002), 

WorldCom (2001), Lehman Brother (2008) dan lain-lain yang sebagian 

diantaranya jasa atestasi audit dilakukan oleh auditor-auditor ternama dan 

terpercaya. Kasus Enron yang di audit oleh kantor akuntan publik Arthur 

Anderson (KAP Big Four) mengalami kebangkrutan setelah pada tahun sebelum 
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kebangkrutan auditor mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualiandan kasus 

Lehman Brother yang perauditannya dilakukan oleh kantor akuntan publik Ernst 

and Young (KAP Big Four) mengalami hal yang sama yaitu auditor 

mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian pada periode sebelum terjadinya 

kebangkrutan dikarenakan Lehman Brother memanipulasi data keuangan untuk 

menutupi ketergantungan perusahaan pada pinjaman. Kedua auditor tersebut 

dianggap gagal dalam memberikan peringatan dini mengenai kelangsungan hidup 

entitas (going concern) tersebut dan peringatan dini bagi para pihak ketiga 

perusahaan dalam mempersiapkan diri menghadapi kebangkrutan. Dari kasus-

kasus yang terjadi diatas, American Institute of certified public accounting 

mensyaratkan bahwa auditor harus mengemukakan secara eksplisit apakah 

perusahaan klien akan dapat mempertahankan hidupnya selama satu tahun 

kedepan. 

Going concern (kelangsungan hidup) adalah kelangsungan hidup suatu badan 

usaha dan merupakan asumsi dalam pelaporan keuangan suatu entitas sehingga 

jika suatu entitas mengalami kondisi yang sebaliknya, entitas tersebut menjadi 

bermasalah  (Petronela, 2004 dalam Santosa dan Wedari, 2009). Dan Opini audit 

going concern merupakan opini yang dikeluarkan auditor untuk memastikan 

apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya (SPAP, 2001). 

Auditor juga bertanggungjawab untuk menilai apakah terdapat kesangsian besar 

terhadap kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya 

(going concern) dalam periode waktu tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal 

laporan audit (SPAP seksi 341, 2001 dalam Kartika, 2012). 
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Berbagai pihak yang berhubungan dengan para pemakai laporan keuangan 

beranggapan bahwa opini audit going concern adalah salah satu cara untuk 

memprediksi kebangkrutan. Pengeluaran opini audit going concern sangat 

bermanfaat bagi para stakeholder dalam pengambilan keputusan untuk melakukan 

investasi atau sebaliknya karena stakeholder perlu mengetahui mengenai kondisi 

keuangan keuangan perusahaan yang akan menjadi tempat berinvestasi. Kartika 

(2012) mengatakan hal ini yang membuat auditor mempunyai tanggung jawab 

yang besar untuk mengeluarkan opini audit going concern yang konsisten dengan 

keadaan sesungguhnya. 

Sekalipun tujuan audit bukan untuk mengevaluasi kesehatan keuangan 

perusahaan, auditor memiliki tanggung jawab menurut SAS (AU 341) untuk 

mengevaluasi apakah perusahaan mempunyai kemungkinan untuk bertahan 

(Arens dan lobbecke, 2008). Auditor harus bertanggung jawab dengan opini yang 

dikeluarkannya karena opini tersebut berhubungan langsung dengan para pemakai 

laporan keuangan audited. 

Ramadhany (2004) dalam penelitiannya mengatakan Kondisi keuangan 

perusahaan merupakan tingkat kesehatan perusahaan sesungguhnya. Pada 

perusahaan yang sakit banyak ditemukan masalah going concern. Menurut 

Mckeown et. al., (1991) dalam kartika (2012) menyatakan bahwa semakin kondisi 

perusahaan terganggu atau memburuk maka akan semakin besar kemungkinan 

perusahaan menerima opini audit going concern. Sebaliknya pada perusahaan 

yang tidak pernah mengalami kesulitan keuangan auditor tidak pernah 
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mengeluarkan opini audit going concern. Dengan mengetahui kondisi keuangan 

perusahaan  

Pertumbuhan perusahaan dapat dilihat dari seberapa baik perusahaan 

mempertahankan posisi ekonominya dalam industri maupun kegiatan ekonomi 

secara keseluruhan (Setyarno et. al., 2006). Perusahaan yang memiliki 

pertumbuhan laba yang tinggi cenderung memiliki laporan keuangan yang wajar 

sehingga peluang untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian lebih tinggi 

dan lebih besar. Altman, 1868) mengemukakan bahwa perusahaan yang 

mengalami laba secara terus menerus tidak akan mengalami kebangkrutan karena 

kebangkrutan merupakan salah satu alasan bagi auditor untuk memberikan opini 

audit going concern. Santosa and Wedari (2009) mengatakan perusahaan dengan 

negative growth mengidentifikasikan kecenderungan yang lebih besar kearah 

kebangkrutan. 

Ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan dan 

kapitalisasi pasar. Semakin besar total aktiva, penjualan, dan kapitalisasi pasar 

maka semakin besar pula ukuran perusahaan. Menurut Mutchler dalam (Santosa 

and Wedari, 2009) mengatakan bahwa auditor lebih sering mengeluarkan opini 

audit going concern pada perusahaan yang lebih kecil, karena auditor 

mempercayai bahwa perusahaan besar dapat menyelesaikan kesulitan-kesulitan 

keuangan yang dihadapinya dari pada perusahaan kecil.  

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan opini 

audit going concern telah banyak dilakukan tetapi memiliki hasil yang berbeda-

beda.  Diantaranya, Penelitian dilakukan oleh (Mutchler, 1986), (Menon dan 
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Schwartz, 1987), (Dopuch et al., 1987), (Koh, 1991), (Koh dan Tan, 1999), 

(Geiger dan Raghunandan, 2002), (Gosh dan Moon, 2004), (Geiger dan Rama, 

2006), (Kirkos et al., 2007) dan (Haron et al.,2009). 

Di Indonesia, penelitian yang dilakukan oleh Setyarno, et. al. (2006) dengan 

menggunakan regresi logistik memberikan bukti empiris bahwa variabel kondisi 

keuangan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit 

going concern. Untuk variabel pertumbuhan perusahaan tidak menunjukkan 

pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern. 

Penelitian lain dilakukan oleh Fanny and Saputra (2005) sependapat bahwa 

variabel pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap pemberian opini 

audit going concern. Untuk variabel kondisi keuangan penelitian (Ulya, 2012), 

(Amyulianthy, 2014) mengatakan bahwa kondisi keuangan berpengaruh positif 

terhadap penerimaan opini audit going concern, sedangkan penelitian yang 

dilakukan (Ardiani, et. al., 2013) mengatakan bahwa kondisi keuangan tidaak 

berpengaruh. Penelitian yang dilakukan oleh (Junaidi dan Hartono, 2013) 

mengenai faktor non keuangan pada opini audit going concern, hasil 

penelitiannya mengatakan bahwa variabel ukuran perusahaan tidak signifikan 

terhadap opini going concern.  

Dari latar belakang diatas, penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian 

sebelumnya, tetapi terdapatnya perbedaan hasil penelitian yang telah 

dikemukakan diatas membuat saya sebagai peneliti tertarik untuk menguji ulang 

dengan judul “Pengaruh Kondisi Keuangan, Pertumbuhan Perusahaan dan 

Ukuran Perusahan Terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern” pada 
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perusahaan manufaktur yang terdafar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. 

Perusahaan manufaktur dipilih karena perusahaan manufaktur sering mengalami 

kendala internal maupun eksternal seperti permintaan terhadap produk yang tidak 

stabil, sehingga ini dapat menunjukkan kondisi keuangan yang fluktuatif dan  

dapat memenuhi batasan kriteria dalam pemilihan sampel. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, permasalahan yang 

akan di kaji dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah Kondisi Keuangan berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going 

concern ? 

2. Apakah Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh terhadap penerimaan opini 

audit going concern ? 

3. Apakah Ukuran Perusahaan  Berpengaruh Terhadap Penerimaan Opini Audit 

Going Concern ? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk menguji dan memberikan bukti secara empiris pengaruh kondisi 

keuangan terhadap penerimaan opini audit going concern 

2. Untuk menguji dan memberikan bukti secara empiris pengaruh pertumbuhan 

perusahaan terhadap penerimaan opini audit going concern. 

3. Untuk menguji dan memberikan bukti secara empiris pengaruh ukuran 

perusahaan  terhadap penerimaan opini audit going concern. 
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D. Manfaat Penelitian  

Penulis berharap dalam penelitiannya dapat memberikan manfaat/kegunaan 

bagi banyak pihak baik peneliti sendiri maupun pihak-pihak lain yang 

berhubungan dengan pengembangan ilmu mengenai opini audit going  concern, 

antara lain : 

1. Manfaat Praktisi, penelitian ini dapat dijadikan salah satu informasi dalam 

pengambilan keputusan dalam kegiatan ekonomi seperti berinvestasi. 

Penelitian ini menunjukkan hasil yang dapat bermanfaat bagi para pengambil 

keputusan.  

2. Manfaat Teoritis, Dapat dijadikan sebagai referensi, kajian penunjang 

ataupun acuan dasar untuk penelitian selanjutnya khususnya mengenai audit 

going concern. 




