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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

     Telah banyak kasus tentang manipulasi keuangan yang terjadi pada 

dunia bisnis, terutama dalam hal yang berkaitan tentang going concern suatu 

perusahaan. Beberapa kasus manipulasi keuangan seperti yang terjadi pada 

Enron (2001), WorldCom (2002), Xerox Corporation (2002), Lehman 

Brother (2008), dan lain-lain merupakan contoh kasus manipulasi yang 

pernah terjadi pada dunia bisnis. Kasus Enron dan WorldCom terjadi karena 

Kantor Akuntan Publik Arthur Anderson yang mengaudit perusahaan 

tersebut menyatakan opini wajar tanpa pengecualian akan tetapi sebenarnya 

perusahaan sedang menghadapi masalah keuangan, hasilnya kedua 

perusahaan tersebut dinyatakan bangkrut setahun kemudian. Kantor 

Akuntan Publik yang bersangkutan dianggap gagal karena telah melanggar 

kode etik yang seharusnya menjadi pedoman, akibatnya Kantor Akuntan 

Publik tidak dapat memberi peringatan kepada pihak ketiga ketika akan 

terjadi kebangkrutan. Hal ini membuat American Institute of Certified 

Public Accounting mensyaratkan auditor harus mengemukakan secara 

eksplisit apakah perusahaan klien dapat mempertahankan kelangsungan 

hidupnya atau tidak dalam laporan auditnya. 

     Going concern adalah asumsi dasar dalam akuntansi yang menyatakan 

bahwa entitas yang menyusun laporan keuangan mampu melanjutkan 

usahanya di masa yang akan datang dan tidak membubarkan diri dalam 
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waktu dekat (Halim, 2007). Dan opini audit going concern merupakan opini 

yang dikeluarkan auditor untuk memastikan apakah perusahaan dapat 

mempertahanan kelangsungan hidupnya (SPAP, 2011). Auditor 

bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar 

terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan hidupnya dalam 

periode waktu pantas, tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan 

keuangan di audit SPAP, 2011). 

     Pengeluaran opini audit going concern sangat berguna bagi para pihak 

ketiga selaku pemangku kepentingan untuk mengetahui kinerja keuangan 

perusahaan tempat mereka beinvestasi. Maka dari itu auditor ditintut untuk 

memberikan opini yang sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya 

dalam laporan audit tahunan. Kinerja keuangan dapat dilihat dari 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba tahunan (profitabilitas) 

dan kemampuannya dalam melunasi hutangnya dalam jangka pendek 

(likuiditas). 

     Kristiana (2012) dalam penelitiannya menyimpulkan semakin baik 

perusahaan dalam menghasilkan laba (profitabilitas) dan mampu melunasi 

hutang jangka pendeknya (likuiditas) kemungkinan perusahaan 

mendapatkan opini going concern semakin kecil, sebaliknya jika 

perusahaan mengalami masalah dalam kemmampuannya dalam 

menghasilkan laba (profitablitas) dan melunasi hutang jangka pedeknya 

(likuiditas) maka kemungkinan untuk mendapatkan opini going concern 

maka akan meningkat. 
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     Pertumbuhan berarti perubahan, maka dari itu perubahan yang 

berkesinambungan sangat penting dalam lingkungan bisnis yang dinamis 

(Pierce dan Robinson, 2008). Perusahaan dapat dikatakan tumbuh ketika 

perusahaan mampu meningkatkan penjualan produknya dalam kondisi 

persaingan pasar, hal ini akan mempengaruhi laba yang nantinya akan 

diterima oleh perusahaan. Perusahaan yang mampu bertahan dalam kondisi 

persaingan pasar akan memiliki kemampuan untuk mempertahankan 

kelangsungan usahanya. 

     Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan opini 

audit going concern telah banyak dilakukan tetapi dengan hasil yang 

bervariasi. Diantaranya, penelitian dilakukan oleh (Geiger dan Raghundan, 

2002), (Gosh dan Moon, 2004), (Geiger dan Rama, 2006), (Kirkos et al, 

2007) dan (Haron et al, 2009). 

     Di Indonesia, penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Supadmini 

(2012) dengan menggunakan regresi logistik memberikan bukti empiris 

bahwa variabel profitabilitas dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap 

opini audit going concern. Hasil penelitian Setiawan dan Suryono (2014) 

menunjukkan hasil yang berbeda, hasil penelitiannya menunjukkan 

profitabilitas memiliki pengaruh negative yang signifikan terhadap opini 

audit going concern, sedangkan likuiditas dan pertumbuhan perusahaan 

tidak berpengaruh. Penelitian yang dilakukan oleh Meriani dan Krisnadewi 

(2012) sependapat dengan Setiawan dan Suryono (2014) bahwa variabel 
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pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap opini audit going 

concern. 

     Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas terdapat hasil 

yang tidak konsisten antara peneliti satu dengan yang lainnya, karena itu 

peneliti tertarik untuk menguji ulang pengaruh variabel Profitabilitas, 

Likuiditas dan Pertumbuhan Penjualan dalam mempengaruhi opini audit 

going concern yang dikeluarkan oleh auditor. Penelitian ini menggunakan 

perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di BEI pada periode 

tahun 2012-2015. Alasan peneliti memilih perusahaan Property dan Real 

Estate karena menurut data pertumbuhan ekonomi yang dipublikasikan oleh 

Biro Riset Kontan, sektor ini pernah mengalami penurunan pertumbuhan 

sebesar 87,36% di periode tahun 2013-2014 dibandingkan tahun 

sebelumnya.(www.kontan.co.id) 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap penerimaan Opini Audit 

Going Concern? 

2. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap penerimaan Opini Audit 

Going Concern? 

3. Apakah Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh terhadap penerimaan 

Opini Audit Going Concern? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh Profitabilitas terhadap 

penerimaan Opini Audit Going Concern. 
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2. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh Likuiditas terhadap 

penerimaan Opini Auidt Going Concern. 

3. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh Pertumbuhan Perusahaan 

terhadap penerimaan Opini Audit Going Concern. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Untuk pengembangan teori dan pengetahuan di bidang akuntansi, 

terutama yang berkaitan dengan opini audit going concern. 

2. Untuk praktisi emiten terutama manajemen agar mudah merencanakan 

dan mengambil keputusan bisnis dengan melihat hasil pengaruh 

profitabilitas, likuiditas, dan pertumbuhan perusahaan terhadap opini 

audit going concern. 

3. Untuk peneliti selanjutnya bisa digunakan sebagai referensi untuk 

penelitian yang berkaitan dengan opini audit going concern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


