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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Laporan keuangan merupakan kewajiban bagi setiap perusahaan untuk 

membuat serta menyajikan laporan keuangan pada suatu periode tertentu. Laporan 

keuangan dapat dianalisis sehingga diketahui kondisi dan posisi suatu perusahaan. 

Selain dari hal tersebut laporan keungan dapat menentukan langkah yang dapat 

dilakukan perusahaan untuk sekarang dan selanjutnya, yaitu dengan melihat 

kelemahan maupun kekuatan yang dimiliki. Laporan keuangan yang disajikan 

perusahaan sangat penting bagi pihak manajemen dan pemilik perusahaan. Selain 

dari hal tersebut, banyak pihak yang memerlukan dan berkepentingan terhadap 

laporan keuangan perusahaan, seperti kreditor, supplier, investor, dan pemerintah 

(Kasmir, 2017). 

Disisi lain laporan keuangan merupakan cerminan dari tanggungjawab 

manajemen kepada pemilik perusahaan, karena sesuai dengan teori keagenan yang 

dikatakan bahwa pemilik (prinsipal) memberikan delegasi kepada manajemen 

(agen) untuk melaksanakan kepentingan pemilik (Jensen & Meckling, 1998) hal 

tersebut membuat sebuah kondisi yang disebut dengan asimetri informasi, yaitu 

manajemen sebagai pengelola perusahaan dianggap memiliki informasi lebih 

banyak mengenai perusahaan dibandingkan dengan pemilik perusahaan. Karena 

adanya asimetri informasi, maka hal tersebut dapat menimbulkan terjadinya konflik 

kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan untuk saling mencoba 

memanfaatkan kelemahan dari pihak lain untuk kepentingan sendiri.  
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Berdasarkan hal tersebut auditor mampu menjembatani kepentingan pihak 

manajemen dan pemilik perusahaan. Sebagai pihak yang independen, auditor 

memiliki tanggungjawab untuk mengevaluasi kebijakan manajemen perusahaan 

apakah sudah sesuai dengan kehendak pemilik perusahaan. Selain dari hal tersebut 

auditor akan memeriksa kewajaran laporan keuangan yang dibuat oleh pihak 

manajemen perusahaan (Lie, dkk 2016). 

Auditor memiliki tanggungjawab dalam menilai kemampuan perusahaan 

dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya (going concern) dalam periode 

waktu tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan audit (Ikatan Akuntansi 

Indonesia, 2011). Permasalahan timbul ketika terjadi kesalahan opini (audit 

failures) yang dibuat oleh auditor terkait dengan opini going concern. 

Kelangsungan hidup perusahaan (going concern) adalah kemampuan suatu entitas 

dalam menjalankan suatu operasi usaha dalam jangka waktu yang cukup lama untuk 

mewujudkan proyeknya, tanggung jawab dan seluruh aktivitas perusahaan dan 

tidak akan dilikuidasi dalam jangka waktu pendek (Belkaoui & Riahi, 2006). 

Terdapat dua penyebab kegagalan audit (audit failures), pertama masalah 

selffulfilling 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.  

Disisi lain pengungkapan opini going concern harus dilakukan dengan 

harapan dapat segera mempercepat upaya penyelamatan perusahaan yang 

bermasalah (Praptitorini & Januarti, 2007). Masalah kedua adalah tidak adanya 

prosedur penetapan status going concern yang terstruktur (Joana, 1994). Demikian 

juga tidak ada panduan yang jelas serta penelitian yang dapat dijadikan acuan 
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pemilihan tipe opini going concern yang harus dipilih (LaSalle, dkk 1996) karena 

pemberian status going concern bukanlah suatu tugas yang mudah (Tan, 1999).  

Banyak faktor yang mempengaruhi opini audit going concern, yaitu pada 

penelitian yang dilakukan oleh (Melania, dkk 2016) yang menunjukkan bahwa 

solvabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap opini going concern, 

profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap opini going concern, 

sedangkan likuiditas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penerimaan 

opini audit going concern. Penelitian tersebut membuktikan bahwa rasio 

solvabilitas menjadi pertimbangan auditor untuk memberikan opini pada 

perusahaan yang diaudit, sedangkan kemampuan perusahaan untuk membayar 

hutang jangka pendek tidak terlalu dipertimbangkan auditor dalam memberikan 

opini audit. Hal ini dibuktikan pada penelitian (Lie, dkk 2016) yang menunjukan 

bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern, 

solvabilitas berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit going concern, 

dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going 

concern.  

Disisi lain penelitian yang dilakukan oleh Susanto & Zubaidah (2015) 

menunjukan bahwa kinerja keuangan (current ratio, return on assets, dan debt to 

equity ratio) tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap opini audit going 

concern. Dalam melakukan audit, auditor wajib menggunakan pendoman yang 

telah ditetapkan dalam SPAP guna mempertahankan kualitas audit. Berdasarkan 

penelitian Wisanggeni & Ghozali (2017) menemukan bahwa Kualitas audit yang 

diproksikan terhadap audit partner tenure berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap kualitas audit. 
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Terjadinya krisis global tahun 2008 membuat perekonomian menurun di 

semua sektor industri. Salah satu industri yang mengalami penurunan yaitu industri 

transportasi yang terlihat dari menurunnya harga saham, hal tersebut 

mengakibatkan minat investasi semakin berkurang. Disisi lain ketidak stabilan nilai 

tukar dolar di Indonesia terus mengalami kenaikan, dengan nilai tukar dolar yang 

tidak stabil menjadikan peralatan dan perlengkapan serta biaya logistik pada 

industri transportasi bertambah, tetapi tidak diimbangi dengan keuntungan yang 

didapat dari industri transportasi (Tan, dkk 2014).  

Pada tahun 2015 Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) 

mengeluhkan tingginya biaya logistik di Indonesia akibat keterbatasan infrastruktur 

transportasi. Pasalnya 15 persen dari 3.812 perusahaan jasa logistik yang tergabung 

dalam asosiasi masuk dalam kategori mati suri dan telah merumahkan banyak 

pekerjannya. Tingginya biaya logistik di Indonesia membuat Indonesia tidak masuk 

dalam negara tujuan investasi yang kompetitif dibandingkan negara lain (Supriadi, 

2015). Disisi lain ketatnya persaingan dengan transportasi online memberikan 

sentimen negatif pada sektor transportasi, selain itu perusahaan dapat mengalami 

resiko lebih besar bila leverage-nya tinggi atau apabila ada liquidity issue pada 

perusahaan tersebut (Astria, 2018).  

Dalam sektor penerbangan, tahun 2018 menjadi masa sulit bagi 

penerbangan dunia maupun Indonesia hal tersebut dikarenakan kenaikan harga 

minyak mentah dunia jenis Brent dijual USD 46,37 per barel pada juni 2017 

menjadi 74,41 per barel pada juni 2018, hal tersebut membuat maskapai terbaik 

dunia Cathay Pacific mengalami kerugian sebesar USD 33 juta atau setara Rp 481,8 

miliar (USD 1 = Rp 14.600) pada semester I 2018. Dampak kenaikan minyak 
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mentah dunia berdampak pada maskapai full service asal Indonesia yang juga 

pesaing Cathay Pacific, Garuda Indonesia mencatat kinerja keuangan negatif pada 

kuartal I-2018 sebesar USD 64,3 juta. Asosiasi Maskapai Penerbangan Indonesia 

(Indonesia National Air Carrier Association/INACA) menyumbang sekitar 30-40 

persen dari total biaya maskapai (Sutianto & Saputro, 2018). 

Bursa Efek Indonesia (BEI) memutuskan untuk melakukan forced delisting 

atau penghapusan pencatatan saham paksa terhadap saham PT. Truba Alam 

Manunggal Engginering Tbk (TRUB). I Gede Nyoman Yetna selaku direktur 

penilaian perusahaan BEI mengatakan, forced delisting tersebut dilakukan karena 

TRUB tidak memenuhi aspek keberlangsungan usaha atau going concern, selain 

hal tersebut I Gede Nyoman Yetna mengatakan saat ini BEI tengah memantau 

saham yang tak memenuhi aspek going concern. Menurut Nyoman aspek going 

concern dan prospek perusahaan kedepan menjadi sesuatu yang cukup ensensial 

(Putri & Hidayat, 2018). Opini audit going concern merupakan sinyal negatif bagi 

investor mengenai kondisi perusahaan, sebaliknya opini audit non going concern 

merupakan sinyal positif bagi investor karena dengan hal tersebut dapat dipastikan 

kondisi perusahaan dalam keadaan baik (O'Reilly, 2010).  

Berdasarkan uraian diatas mengenai aspek going concern yang cukup vital 

dan esensial sehingga dapat menjadi suatu sinyal positif maupun negatif bagi 

seorang investor serta keterbatasan penelitian mengenai opini going concern pada 

perusahaan transportasi maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, Profitabilitas, dan Kualitas Audit 

Terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern pada Perusahaan Transportasi 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2017”. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap pemberian opini audit going 

concern ? 

2. Apakah Solvabilitas berpengaruh terhadap pemberian opini audit going 

concern ? 

3. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap pemberian opini audit going 

concern ? 

4. Apakah Kualitas Audit berpengaruh terhadap pemberian opini audit going 

concern ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat dikaji dan dirumuskan 

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menguji pengaruh likuiditas terhadap pemberian opini Going 

Concern. 

2. Untuk menguji pengaruh solvabilitas terhadap pemberian opini Going 

Concern. 

3. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap pemberian opini Going 

Concern. 

4. Untuk menguji pengaruh kualitas audit terhadap pemberian opini Going 

Concern. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak – pihak 

terkait, yaitu: 

1. Bagi Perusahaan 

Memberikan informasi mengenai pentingnya suatu perusahaan dalam 

mempertahankan atau dinilai sebagai perusahaan yang Going Concern, 

sehingga menjadi motivasi perusahaan guna meningkatkan kualitas baik dari 

segi internal maupun eksternal perusahaan.  

2. Bagi KAP (Kantor Akuntan Publik) 

Memberikan masukan dan manfaat yang dapat dijadikan dasar oleh 

KAP (Kantor Akuntan Publik) sebagai bahan evaluasi dan motivasi untuk 

membenahi proses audit khususnya dalam mengeluarkan opini audit Going 

Concern suatu perusahaan. 

3. Bagi Akademisi 

Dijadikan sebagai sumber referensi ilmiah serta menambah wawasan 

khususnya di bidang Akuntansi. Serta dapat dijadikan sumber referensi dan 

acuan ilmiah bagi penelitian berikutnya. 

 

 


