
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk 

pertanggungjawaban manajemen suatu perusahaan kepada masyarakat 

terutama seorang investor. Laporan keuangan berisi informasi mengenai 

posisi keuangan, kinerja perusahaan, dan perubahan posisi keuangan. 

Laporan keuangan yang baik adalah yang dapat dipercaya Wulandari 

(2014). Agar laporan keuangan tersebut dapat dipercaya, maka diperlukan 

seorang auditor yang berperan dalam menjembatani antara pengguna 

laporan keuangan dan penyedia laporan keuangan. Pernyataan seorang 

auditor yang diungkapkan melalui sebuah opini akan membuat data dalam 

laporan keuangan tersebut dapat dipercaya oleh pengguna laporan 

keuangan Wulandari (2014). Seorang auditor sangat diandalkan dalam 

memberikan informasi kepada para investor. Seorang auditor bertanggung 

jawab dalam memberikan pendapat terhadap kemampuan entitas dalam 

mempertahankan kelangsungan hidupnya Rudyawan dan Bedera (2009) 

dalam Suparmun (2014).  

Banyak terbongkarnya kasus manipulasi data yang dilakukan oleh 

perusahaan besar seperti Enron (2001), Worldcom (2001), Xerox 

Corporation (2002), Lehman Brother (2008), Satyam (2009) dan lain lain 

yang diaudit oleh jasa atestasi ternama dan terpercaya. Kasus Enron yang 

diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Arthur Andersen mengalami 

 
 



 

kebangkrutan setelah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian pada 

tahun sebelumnya. Kantor Akuntan Publik Arthur Anderson salah satu 

firma akuntansi terbesar di Amerika Serikat yang termasuk dalam KAP 

Big Four. Dalam hal ini ternyata perusahaan dan auditor telah merekayasa 

laporan keuangan agar terlihat baik guna untuk mendapatkan kepercayaan 

dari investor.  

Kasus lain berasal dari India yaitu perusahaan Satyam. Perusahaan 

ini di audit oleh KAP yang termasuk dalam KAP Big Four yaitu Kantor 

Akuntan Publik Price Waterhouse Coopers (KAP PwC). Perusahaan 

Satyam dan KAP PwC telah melakukan kerjasama untuk memalsukan 

keuntungan perusahaan selama bertahun-tahun. Ternyata dibalik itu, 

Perusahaan Satyam memberikan tambahan fee audit kepada KAP PwC 

untuk menyembunyikan kecurangan tersebut dan menutupinya selama 8 

tahun. Kedua auditor tersebut dianggap gagal dalam memberikan 

peringatan dini mengenai kelangsungan hidup perusahaan (going concern) 

dan peringatan dini kepada pihak ketiga yaitu investor. Kasus ini dapat 

menunjukkan bahwa  independensi seorang auditor sudah mulai menurun. 

Dari kasus diatas, maka American Institute of Certified Publik Accounting 

(AICPA) 1988 mensyaratkan bahwa auditor harus mengemukakan secara 

eksplisit apakah perusahaan clien akan dapat mempertahankan 

kelangsungan hidupnya sampai setahun kemudian setelah pelaporan.  

Tujuan dari didirikannya suatu perusahaan adalah untuk 

mempertahankan kelangsungan hidupnya (going concern) melalui asumsi 
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opini audit going concern. Opini audit going concern merupakan suatu 

opini yang dikeluarkan auditor untuk memastikan apakah perusahaan 

tersebut dapat mempertahankan hidupnya. Kelangsungan hidup usaha 

selalu dihubungkan dengan kemampuan suatu majemen dalam mengelola 

perusahaan agar tetap bertahan hidup. Investor beranggapan bahwa 

laporan opini audit going concern ini merupakan prediksi kebangkrutan 

awal suatu perusahaan. Auditor harus bertanggung jawab atas opini audit 

going concern yang mereka berikan karena akan mempengaruhi 

pengambilan keputusan para pemakai laporan keuangan Setiawan (2006) 

dalam Kartika (2012).  

Pada saat kondisi ekonomi tidak  pasti, para investor mengharapkan 

auditor memberikan early warning atau peringatan dini akan kegagalan 

keuangan perusahaan Chen dan Church (1992) dalam Praptitorini dan 

Januarti (2011). Opini audit atas laporan keuangan menjadi pertimbangan 

penting bagi investor dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi 

Praptitorini dan Januarti (2011). 

Auditor bertanggungjawab untuk mengevaluasi kemampuan 

perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode 

satu tahun sejak tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit (IAI 

2001:341). Masalah yang banyak timbul biasanya adanya kesalahan dalam 

memberikan opini (audit failures) yang dibuat oleh auditor terkait dengan 

opini audit going concern Mayangsari (2003) dalam Praptitorini dan 

Januarti (2011). Salah satu penyebabnya adalah masalah self-fulfilling 
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prophechy yang mengakibatkan auditor ragu dalam memberikan opini 

audit going concern dan khawatir apabila opini yang dikeluarkan itu akan 

mempercepat proses kebangkrutan perusahaan yang bermasalah Venuti 

(2007) dalam Praptitorini dan Januarti (2011). Meski demikian, opini audit 

going concern harus diungkapkan guna untuk mempercepat upaya 

penyelamatan perusahaan yang bermasalah. 

Ukuran perusahaan menentukan apakah perusahaan dapat 

melangsungkan kehidupan usahanya dalam jangka waktu yang lama atau 

tidak Wulandari (2014). Ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam total 

aset, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Jika semakin besar total aset, 

penjualan, dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran 

perusahaan itu. Dari ketiga variabel di atas, nilai aset relatif lebih stabil 

dibandingkan dengan nilai market capitalized dan penjualan dalam 

mengukur ukuran perusahaan.   

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk 

memperoleh laba terkait dengan penjualan, total aktiva, maupun modal 

sendiri. Rasio profitabilitas mengukur efektivitas manajemen berdasarkan 

hasil pengembalian yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Dalam 

penelitian ini rasio profitabilitas yang digunakan adalah Return on Asset 

(ROA). ROA menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

dari aset yang dimanfaatkan. Semakin tinggi nilai ROA maka semakin 

efektif pengelolaan aset dalam menghasilkan laba operasi perusahaan 

Kristiana (2012). 
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Pertumbuhan perusahaan menunjukkan seberapa baik perusahaan 

mempertahankan posisi ekonominya dalam industri maupun kegiatan 

ekonominya Setyarno et al. (2006). Pertumbuhan perusahaan dapat dilihat 

dari rasio pertumbuhan penjualan yang positif. Penjualan merupakan 

kegiatan operasi utama perusahaan. Perusahaan yang mempunyai 

pertumbuhan penjualan yang positif menandakan bahwa perusahaan dapat 

mempertahankan posisi ekonominya dan cenderung semakin kecil untuk 

mendapatkan opini audit going concern Setyarno et al. (2006). 

Pertumbuhan penjualan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk dapat 

bertahan dalam kondisi persaingan. 

Dalam penelitian yang dilakukan (Sutedja, 2010) bahwa pemberian 

opini audit going concern secara signifikan dipengaruhi oleh rasio 

profitabilitas, rasio solvabilitas, dan opini audit tahun sebelumnya 

sedangkan pemberian opini audit going concern tidak dipengaruhi oleh 

kualitas audit, rasio likuiditas, dan pertumbuhan perusahaan. Penelitian 

yang dilakukan (Kristiana, 2012) bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, 

likuiditas, dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap pemberian 

opini audit going concern.  Penelitian yang dilakukan oleh (Kartika, 2012) 

bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap pemberian opini 

audit going concern, sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh 

(Fanny dan Saputra, 2005) dan (Setyarno et al., 2006) bahwa pertumbuhan 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap pemberian opini audit going 

concern. Penelitian yang dilakukan (Suparmun, 2014) bahwa profitabilitas 
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dan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap pemberian opini 

audit going concern.  

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi opini going concern 

yang terdapat pada penelitian diatas, maka penelitian ini memilih variabel 

independen antara lain ukuran perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan 

perusahaan pada perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur 

merupakan perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi 

barang jadi kemudian perusahaan menjual barang jadi tersebut. Dalam 

perusahaan manufaktur mempunyai kendala-kendala internal maupun 

eksternal yang beranekaragam seperti penjualan yang fluktuatif sehingga 

cenderung memunculkan masalah-masalah keuangan yang lebih 

kompleks. Penelitian ini dimaksudkan untuk melanjutkan penelitian 

terdahulu yang ada tetapi terdapat perbedaan hasil antara penelitian yang 

satu dengan yang lainnya maka saya sebagai peneliti tertarik untuk 

menguji ulang.  

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka rumusan masalah 

yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Apakah ukuran perusahaan mempengaruhi pemberian opini audit 

going concern? 

2. Apakah profitabilitas perusahaan mempengaruhi pemberian opini 

audit going concern? 
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3. Apakah pertumbuhan perusahaan mempengaruhi pemberian opini 

audit going concern? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan  

terhadap pemberian opini audit going concern. 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas perusahaan 

terhadap pemberian opini audit going concern. 

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan perusahaan 

terhadap pemberian opini audit going concern. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis, dapat dijadikan sebagai referensi atau penunjang 

untuk penelitian selanjutnya khususnya tentang opini audit going 

concern. 

2. Manfaat Praktisi, Bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi pertimbangan penting dalam mengambil keputusan 

berinvestasi. Bagi perusahaan, penelitian ini digunakan sebagai 

referensi untuk pengambilan kebijakan-kebijakan dalam suatu 

perusahaan dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 

perusahaan.  

 

 


