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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Kelangsungan hidup perusahaan merupakan hal yang penting bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan terhadap perusahaan terutama investor. Keberadaan entitas 

bisnis dalam jangka panjang bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup 

(going concern) perusahaan (Krissindiastuti & Rasmini, 2016). Kemampuan 

perusahaan untuk meningkatkan keberlangsungan hidupnya sangat bergantung pada 

bagaimana manajemen memberikan kebijakan untuk mempertahankan perusahaan 

bagaimana manajemen menghadapi rintangan dari internal maupun eksternal dan 

bagaimana manajemen menyikapi semua permasalahan yang dating baik dari sisi 

keuangan maupun non-keuangan.  

Di era modern sekarang perusahaan berdiri bukan hanya sekedar untuk mencari 

keuntungan financial semata tetapi juga bagaimana untuk menjaga agar perusahaan 

agar tetap terus hidup. Banyak nya kejadian kebangkrutan perusahaan yang 

sebelumnya masih mempunyai laba yang tinggi akan tetapi menjadi bangkrut  di 

tahun berikutnya hal ini disebabkan oleh adanya manipulasi data atau kecurangan 

yang dilakukan oleh pihak pengelola perusahaan untuk memperlihatkan bahwa 

keadaan perusahaan baik-baik saja. 
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Untuk menghindari adanya kecurangan laporan keuangan maka dibutuhkanlah 

pihak ketiga antara pemangku kepentingan dan juga perusahaan yaitu seorang auitor. 

Auditor adalah orang yang bertanggung jawab 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, 2011). Auditor akan menjembatani 

antara pihak yang mengelola perusahaan dengan pihak eksternal yang mempunyai 

kepentingan dengan perusahaan dan juga untuk memastikan tidak adanya manipulasi data 

yang dilakukan oleh pengelola perusahaan dalam laporan keuangan yang disampaikan 

pada pihak-pihak berkepentingan. 

Masalah lain adalah bagaimana auditor salah dalam memberikan opini ( audit 

failure ). Beberapa penyebabnya antara lain; pertama, masalah self-fulfilling prophecy 

yang mengakibatkan auditor enggan mengungkapkan status going concern yang 

muncul ketika auditor khawatir bahwa opini going concern yang dikeluarkan dapat 

mempercepat kegagalan perusahaan yang bermasalah . Walaupun demikian opini 

tentang audit going concern ini harus tetap di berikan karena untuk kepentingan 

banyak pihak. 

Ukuran perusahaan, profitabilitas dan pertumbuhan perusahaan juga 

mempengaruhi audit going concern ini dikarenakan ukuran perusahaan 

menggambarkan bagaimana aset perusahaan yang dimana aset ini akan bisa dijadikan 
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sebagai jaminan ketika akan memperbaiki permasalahan perusahaan. Profitabilitas 

adalah rasio yang menggambarkan total laba yang di dapat perusahaan dengan jumlah 

aset yang ada dimana rasio ini akan mempengaruhi auditor ketika akan memberikan 

opini audit going concern dikarenakan apabila rasio profitabilitas cenderung naik 

berarti menggambarkan keadaan perusahaan sangat baik. Pertumbuhan perusaahn 

juga merupakan faktor yang mempengaruhi penerimaan opini audit going concern, 

hal ini dikarenakan apabila perusaahn tidak mengalami pertumbuhan bisa 

mengindikasikan perusahaan tidak akan mampu bertahan dimasa depan. 

Penelitian yang di lakukan oleh Meriani & Krisnadewi (2012) menyatakan 

bahwa  pertumbuhan perusahaan dan reputasi auditor berpengaruh terhadap opini 

audit going concern dan juga di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Krissindiastuti & Rasmini (2016) dimana hasil penelitian mereka menyatakan bahwa 

reputasi auditor berpengaruh terhadap pemberian opini audit going concern akan 

tetapi dalam penelitian ini variabel pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap opini audit going concern. 

Nurpratiwi & Rahardjo (2014) menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap penerimaan opni audit going concern dan rasio profitabilitas 

tidak berpengaruh akan tetapi penelitian yang dilakukan Sari & Rahardja (2012)  

menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap opini audit dan 

(Ginting & Suryana (2014)) menyatakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

penerimaan opni audit going concern. Ukuran perusahaan, kualitas auditor, 
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pertumbuhan perusahaan serta profitabilitas merupakan beberapa faktor dari banyak 

faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian opini going concern ini, masih banyak 

pertentangan apakah faktor-faktor diatas berpengaruh positif atau negatif sehingga 

penulis ingin melakukan penelitian tentang faktor faktor tersebut kembali. Faktor-

faktor tersebut dipilih untuk lebih memberikan bukti secara empiris pengaruhnya 

terhadap penerimaan opini audit going concern sehingga akan menambah keyakinan 

apakah faktor-faktor tersebut berpengaruh atau tidak terhadap pemberian opini audit 

going concern oleh auditor pada perusahaan.  

Opini audit going concern merupakan hal yang sangat penting bagi pembaca 

laporan keuangan terutama mereka yang membutuhkan informasi untuk pengambilan 

keputusan karena dengan adanya opini audit going concern yang dikeluarkan oleh 

auditor yang diyakini bersifat independent pembaca laporan keuangan akan merasa 

sangat yakin atas opini yang telah dikeluarkan oleh auditor. Hal-hal diatas membuat 

penelitian tentang apa saja hal yang bisa mempengaruhi penerimaan opini audit going 

concern ini sangat menarik untuk diteliti sehingga peneliti memutuskan untuk 

meneliti tentang apa saja factor-faktor yang mempengaruhi penerimaan audit going 

concern ini. 

B.  Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian adalah: 

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penerimaan opini 

audit going concern ? 
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2. Apakah kualitas auditor berpengaruh terhadap penerimaan opini audit 

going concern ? 

3. Apakah rasio profitabilitas berpengaruh terhadap penerimaan opini 

audit going concern ? 

4. Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap penerimaan opini 

audit going concern ? 

C.  Tujuan dan manfaat 

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab berbagai isu terkait dengan etika dan 

moral bisnis. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap penerimaan opini audit going 

concern  

2. Menguji pengaruh kualitas auditor terhadap penerimaan opini audit going 

concern  

3. Menguji pengaruh rasio profitabilitas terhadap penerimaan opini audit going 

concern  

4. Menguji pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap penerimaan opini audit 

going concern  

Penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi berbagai pihak terutama dalam 

bidang teoritis dan bidang praktis: 
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1.     Manfaat bagi ilmu pengetahuan 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi 

penelitian berikutnya dan menambah bukti empiris tentang variabel-variabel 

yang mempengaruhi penerimaan opini audi tgoing concern. 

2.     Manfaat bagi investor 

Sebagai bahan masukan dalam pengambilan suatu keputusan investasi 

untuk menentukan perusahaan yang dapat memberikan tingkat pengembalian 

investasi yang diharapkan dan laporan keuangan yang dapat dijamin 

kehandalannya dengan adanya opini audit going concern. 

3.     Bagi Perusahaan dan Manajemen 

Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penerimaan opini audit 

going concern serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi terhadap opini 

audit going concern sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan 

terutama dalam hal terpenting yaitu peningkatan kehandalan laporan 

keuangan. 


