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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008- 2010 berdampak 

pada penurunan kinerja perekonomian dunia secara drastis. Hal ini volume 

perdagangan beberapa negara didunia mengalami penurunan yang signifikan 

yang selanjutnya juga akan berdampak pada banyaknya industri besar yang 

terancam bangkrut, terjadinya penurunan kapasitas produksi, dan terjadinya 

lonjakan jumlah pengangguran dunia. Bagi negara-negara berkembang, situasi 

ini cukup berbahaya bagi kondisi perekonomian suatu negara secara 

keseluruan, dan memicu terjadinya krisis ekonomi. Salah satu kasus terbaru 

adalah yang dialami PT. Inovisi Infracom pada tahun 2015, dimana 

manajemen PT. Inovisi Infracom tidak melaporkan laporan keuanganya dan 

ada indikasi kecurangan yang terlihat pada beberapa kejanggalan nilai yang 

diungkapkan di laporan keuanganya sehingga berimbas pada sangsi dan surat 

peringatan dari BEI sebelum akhirnya delisting pada tahun 2017. 

Kelangsungan hidup (going concern) suatu entitas, selalu dihubungkan 

dengan kemampuan manajemen perusahaan dalam menajalankan kegiatan 

operasionalnya bertahan selama mungkin. Sehingga manajemen merupakan 

pihak pertama yang akan disalahkan dan bertanggung jawab dalam 

permasalahan ini. Namun, tudingan itu juga berpotensi besar melebar hingga 

kepada auditor. Auditor, melalui opininya yang terangkum dalam laporan 

audit, juga akan diminta tanggung jawabnya untuk mengungkap kelangsungan 

usaha suatu entitas. Kasus pada sektor farmasi sendiri salah satunya adalah 

kasus kecurangan yang dilakukan PT. Kimia Farma pada tahun 2004 yang 

melakukan mark up labanya sehingga lebih besar dari seharusnya dan adanya 

keterlibatan KAP dalam kasus ini juga menambah kesangsian akan tanggung 

jawab dan peran auditor dalam menjalankan proses audit. 

Going concern adalah kelangsungan hidup suatu badan usaha dan 

merupakan asumsi dalam pelaporan keuangan suatu entitas sehingga, jika 

entitas mengalamai kondisi yang sebaliknya entitas tersebut menjadi 
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bermasalah (Petronela 2004). Asumsi going concern memiliki arti bahwa 

suatu badan usaha dianggap akan mampu mempertahankan kegiatan usahanya 

dalam jangka waktu panjang dan tidak akan likuidasi dalam jangka waktu 

yang pendek. Kelangsungan usaha selalu dihubungkan dengan kemampuan 

manajemen dalam mengelola perusahaan. Ketika suatu perusahaan mengalami 

permasalahan keuangan (financial distress), kegiatan operasional akan 

terganggu. Hal itu akhirnya berdampak pada tingginya risiko perusahaan 

dalam mempertahankan kelangsungan usahanya pada masa mendatang. Hal 

ini akan mempengaruhi opini audit yang diberikan oleh auditor (Rahayu 2007) 

Auditor mempunyai peranan penting dalam menghubungkan 

kepentingan dari beberapa pihak yang memerlukan laporan keuangan suatu 

perusahaan dan kepentingan perusahaan itu sendiri. Selain memberikan opini 

audit atas laporan keuangan, auditor juga bertanggung jawab dalam 

memberikan penilaian terhadap kemampuan perusahaan dalam 

mempertahankan kelangsungan hidupnya (Going concern) dari aspek 

keuangannya dalam periode tertentu. Going concern adalah salah satu konsep 

dasar paling penting dalam pelaporan keuangan (Gray 2000) 

Dalam (Altman 1974), masalah going concern terbagi dua, yaitu (1) 

masalah keuangan yang meliputi kekurangan (defisiensi) likuiditas, defisiensi 

ekuitas, penunggakan utang, kesulitan memperoleh dana, serta masalah 

operasi yang meliputi kerugian operasi yang terus-menerus, prospek 

pendapatan yang meragukan, kemampuan operasi terancam, dan pengendalian 

yang lemah atas operasi. (2) Audit report dengan modifikasi mengenai going 

concern mengindikasikan bahwa dalam penilaian auditor terdapat resiko 

perusahaan tidak dapat bertahan dalam bisnis. Berdasarkan teori ini maka 

auditor harus mempertimbangkan operasional perusahaan dilihat dari aspek 

keuangan mulai masalah permodalan, kemampuan pelunasan hutang, laba 

yang dihasilkan hingga tingkat likuiditas perusahaan untuk sehat tidaknya 

keuangan perusahaan.  

(Petronela 2004) menyatakan kajian atas going concern dapat 

dilakukan dengan melihat kondisi internal perusahaan yang tercermin dalam 

profitabilitas, likuiditas ataupun respon investor terhadap perusahaan. Prediksi 
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tentang kemungkinan bangkrut atau tidaknya suatu perusahaan termasuk salah 

satu komponen keputusan tentan going concern. 

Dalam laporan auditor, opini audit merupakan bagian wajib yang harus 

disertakan di laporan keuangan. Auditor harus sepenuhnya bertanggung jawab 

terhadap opini yang diberikan berdasarkan kesimpulan dari hasil temuan dan 

bukti dalam memeriksa laporan keuangan. Ada lima opini yang diberikan oleh 

auditor berdasarkan hasil pengauditan atas laporan keuangan kliennya yaitu 

unqualified opinion, unqualified opinion with explanation language, qualified 

opinion, adverse opinion, and disclaimer opinion. Opini ini diberikan oleh 

auditor berdasarkan kondisi-kondisi tertentu yang perlu dipahami oleh auditor. 

Selama dalam proses pemeriksaan hingga pemberian opininya, dalam 

melaksanakan setiap tahapan auditnya keputusan auditor dipengaruhi oleh 

pengetahuan, pengalaman, dan pertimbangan tertentu. 

Pada beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Lindarwati 

2011), (Hani 2003) dan (Maraputra 2012), ketiga penelitian tersebut 

memberikan hasil yang berbeda. Menurut (Lindarwati 2011) berdasarkan 

penelitiannya bahwa going concern yang tercerminkan dari analisis rasio 

perusahaan Likuiditas yang diwakili rasio lancar, Solvabilitas yang diwakili 

rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas dan Profitabilitas yang diwakili 

rasio Return on Equity (ROE) menunjukan hasil tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap pemberian opini auditor.  

(Hani 2003) juga meneliti pengaruh going concern perusahaan yang 

digambarkan melalui rasio keuangan di perusahaan Perbankan yang terdaftar 

BEI. Rasio-rasio yang digunakan adalah Quick Ratio, Banking Ratio, Return 

on Assets, Interest Margin of Loans, Capital Ratio, dan Capital Adequacy 

Ratio. Temuannya mengindikasikan bahwa dari enam rasio yang digunakan 

hanya tiga rasio yang berpengaruh terhadap pemberian opini akuntan publik, 

ketiga rasio tersebut adalah Quick Ratio, Return On Assets, dan Interest 

Margin of Loans, sedangkan ketiga variabel lain tidak berpengaruh terhadap 

opini audit adalah Banking Ratio, Capital Ratio, dan Capital Adequacy Ratio.  

Kemudian pada penelitian yang dilakukan Maraputra (2012) yang 

menggunakan rasio Return On Equity, Sales Growth, Debt to Equity dan 
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Earning Per Share sebagai indikator kelangsungan usaha dalam penelitiannya 

menunjukan bahwa keempat rasio yang digunakan dalam penelitiannya 

berpengaruh dalam pemberian opini akuntan publik atau opini audit.  

Terkait dengan pentingnya opini audit yang dikeluarkan oleh auditor. 

Selain faktor-faktor keuangan seperti yang telah diteliti diatas sejumlah 

penelitian lain mengungkapkan bahwa faktor non keuangan juga berpengaruh 

terhadap penerimaan opini modifikasi going concern pada perusahaan. Faktor 

non keuangan seperti kualitas audit, opini audit tahun sebelumnya, mekanisme 

good corporate governance dan opinion shopping juga berpengaruh pada 

penerimaan opini audit. Perusahaan farmasi dipilih karena pada rentang tahun 

2015-2017 pengaruh peningkatan nilai kurs rupiah terhadap dollar AS dan 

beberapa kebijakan pemerintah terkait BPJS kesehatan harga jual obat-obatan 

yang sangat rendah berdampak pada penurunan pertumbuhan pendapatan 

perusahaan farmasi hingga beberapa perusahaan seperti PT. Merck melakukan 

PHK untuk mengurangi biaya.  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti termotivasi untuk 

mengetahui faktor-faktor keuangan apa saja yang mempengaruhi opini audit 

dari sudut pandang kelangsungan usaha. Selain itu, penelitian ini juga ingin 

mengetahui seberapa besar variabel independen yang disajikan mempengaruhi 

variabel dependen. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penelitian ini berjudul 

“Pengaruh Going concern terhadap Laporan Opini Auditor Pada Perusahaan 

Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. 
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada diatas maka perumusan masalah

dalam penelitian ini adalah:

Bagaimanakah pengaruh keberlangsungan perusahaan (going concern)

terhadap laporan auditor pada perusahaan Farmasi ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mendeskripsikan pengaruh going concern terhadap laporan auditor pada

perusahaan Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan

bagi penelitian selanjutnya dengan subyek ataupun objek yang berbeda

dan dokumentasi ilmiah bagi perkembangan ilmu pengetahuan di masa

mendatang.

b. Manfaat Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan

masukan bagi perusahaan serta pertimbangan dalam menentukan

kebijakan perusahaan terkait aspek keuangan dan kinerja operasional.

c. Bagi Investor dan calon investor

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberi informasi

dan sebagai bahan pertimbangan mengenai going concern

(kelangsungan usaha suatu perusahaan) sehingga para investor dan

calon investor dapat mengambil keputusan yang tepat dalam

melakukan investasi.

d. Pemberi pinjaman (Kreditur)

Informasi likuiditas perusahaan bisa bermanfaat bagi kreditur sebagai

bahan pertimbangan dalam memberikan pinjaman pada perusahaan.


