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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam pendiriannya, perusahaan memiliki tujuan kelangsungan hidup untuk 

jangka panjang. Namun, jika perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus 

akan mengakibatkan keraguan atas going concern. Tetapi, jika tidak ada keraguan 

pada perusahaan, maka saat itulah sebuah perusahaan akan menerima opini audit 

going concern, yaitu suatu pendapat yang diberikan oleh auditor bila suatu entitas 

dapat mempertahankan kelangsungan hidup untuk jangka waktu yang pantas, yaitu 

tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan keuangan auditan. 

Auditor mempunyai peran penting dalam menjembatani antara kepentingan 

investor dan kepentingan perusahaan sebagai pemakai dan penyedia laporan 

keuangan. Data-data perusahaan akan mudah dipercaya oleh investor dan pemakai 

laporan keuangan lainnya, apabila laporan keuangan yang mencerminkan kinerja dan 

kondisi perusahaan telah mendapatkan pernyataan wajar dari auditor. Pernyataan ini 

diungkapkan melalui opini auditor. Opini wajar tanpa pengecualian dari auditor 

menjamin angka-angka akuntansi dalam laporan keuangan yang telah diaudit bebas 

dari salah saji material. Peran auditor diperlukan untuk mencegah diterbitkannya 

laporan keuangan yang menyesatkan. Dengan menggunakan laporan keuangan yang 

telah diaudit, para pemakai laporan keuangan dapat mengambil keputusan dengan 

benar sesuai kenyataan yang sesungguhnya. 
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Dalam penugasan umum, auditor ditugasi untuk memberi opini atas laporan 

keuangan suatu satuan usaha. Opini yang diberikan merupakan pernyataan kewajaran 

dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai 

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (SPAP, 1994:410.2). Berdasarkan 

pernyataan ini, auditor dituntut tidak hanya melihat sebatas pada hal-hal yang 

ditampakkan dalam laporan keuangan, tetapi juga harus melihat hal-hal yang lain, 

seperti masalah eksistensi dan kontinuitas entitas, sebab seluruh aktivitas atau 

transaksi yang telah terjadi dan yang akan terjadi secara implisit terkandung didalam 

laporan keuangan. Oleh karena itu, auditor harus mempertimbangkan secara cermat 

adanya gangguan atas kelangsungan hidup suatu entitas (going concern) untuk suatu 

periode, sehingga opini yang dihasilkan menjadi berkualitas sebagai produk utama 

akuntan publik. 

Kegagalan auditor dalam memberikan opini kepada perusahaan yang 

mengalami kebangkrutan adalah suatu kasus dimana perusahaan yang mengalami 

kebangkrutan tidak menerima opini dengan pengecualian. Kasus seperti ini sangat 

menarik perhatian publik dan para peneliti. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Menon dan Schwartz tahun 1986, bahwa kurang dari 50% dari perusahaan yang 

mengalami kebangkrutan menerima opini dengan going concern dari auditor untuk 

laporan keuangan terakhir sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan. Hal ini 

menunjukkan bahwa lebih dari 50% perusahaan yang berpotensi bangkrut menerima 

opini going concern.  
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Banyak terjadi kasus hukum yang melibatkan entitas bisnis, terutama dalam 

manipulasi akuntansi. Peristiwa ini terjadi pada perusahaan besar di Amerikan Serikat 

seperti Enron, World Com, Xerox, dan lain-lain, yang setelah diaudit juga mengalami 

kebangkrutan. Hal ini terbukti bahwa auditor memiliki peran yang sangat penting 

dalam memprediksi kebangkrutan entitas. Karena banyaknya kasus manipulasi 

akuntansi, maka AICPA (1988) memberikan syarat bahwa seorang auditor harus 

mengungkapkan secara eksplisit apakah perusahaan klien mampu mempertahankan 

kelangsungan hidupnya sampai setahun kemudian setelah tanggal laporan. 

Fenomena yang terjadi dapat dilihat dari perusahaan Bakrie. Lembaga analisis 

independen mencatat utang rupiah 10 perusahaan yang terafiliasi dengan Bakrie 

Brothers hingga kuartal 1 2012 mencapai Rp 21,4 triliun, dengan utang jatuh tempo 

pada 2012 sebesar Rp 7,1 triliun. Adapun utang dalam dolar mencapai US$ 5,7 miliar 

dan jatuh tempo pada 2012 sebesar US$ 275 juta. Dengan ini, Bakrie berisiko gagal 

bayar (default) atas utang-utangnya. Hal ini disebabkan penurunan tajam harga batu 

bara dunia. Harga batu bara merosot dari kisaran US$ 140 per ton pada awal 2011 

menjadi di bawah US$ 90 per ton. 

Menurut laporan keuangan kuartal 1 2012, ada tiga perusahaan Bakrie dengan 

utang terbesar, yakni Bakrie and Brothers Tbk yang memiliki total utang Rp 8,6 

triliun dengan total utang jatuh tempo 2012 Rp 2,3 triliun. Bumi Resources Tbk 

tercatat berhutang US$ 3,69 miliar dengan total utang jatuh tempo pada 2012 US$ 62 

juta. Bumi Resources Mineral Tbk berhutang US$ 295 miliar dengan total utang jatuh 

tempo US$ 12 juta. Tingginya rasio utang membuat harga saham sejumlah 
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perusahaan Grup Bakrie di Bursa Jakarta dan London terus tertekan sejak awal 2011. 

Sehingga menyebabkan saham pada PT Bumi Resources Tbk turun sebanyak 77 

persen dan PT Bakrie and Brothers turun 29 persen. Sementara itu, harga saham 

Bumi Plc di London merosot 74 persen, dan PT Bumi Resources Mineral Tbk sebesar 

36 persen. (www.tempo.com) 

Pada fenomena ini, Bakrie and Brothers Tbk, Bumi Resources Tbk dan Bumi 

Resourrces Mineral Tbk memiliki hutang yang sangat besar dibandingkan total 

ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Serta masih banyak 

perusahaan yang memiliki hutang yang cukup besar dan tercatat setiap tahunnya 

memiliki kerugian, tetapi mendapat opini going concern. Sebagai contoh yaitu 

Perusahaan Tambang Delta Dunia Makmur Tbk (DOID) mengalami total hutang 

yang sangat besar dibandingkan total ekuitas yang dimiliki perusahaan tersebut, 

terutama pada tahun 2013 memiliki Debt to Equity Ratio (DER) yang sangat tinggi. 

Di kuartal pertama, liabilitas DOID tercatat US$ 921 juta. Utang jangka pendeknya 

yakni US$ 244,91 juta dan jangka panjangnya US$ 676,43 juta. Namun, ekuitasnya 

hanya US$ 82,04 juta. Rasio utang terhadap modal atau Debt to Equity Ratio (DER) 

DOID tampak sangat tinggi (www.seputarforex.com). Pada fenomena ini, PT Delta 

Dunia Makmur Tbk (DOID) memiliki hutang yang sangat besar dibandingkan total 

ekuitas yang dimiliki perusahaan tersebut, tapi faktanya PT Delta Dunia Makmur Tbk 

(DOID) tidak pernah menerima opini audit going concern. 

Kemudian kasus kegagalan audit yang lain terjadi pada Batavia Air yang tidak 

bisa membayar hutang sebesar $4,68 juta yang jatuh tempo pada tanggal 13 

http://www.tempo.com/
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Desember 2012. Karena Batavia Air tidak melakukan pembayaran, pihak kreditor 

mengajukan gugatan pailit kepada Batavia Air. Dimana saat sebelum Batavia Air 

mengalami kebangkrutan, laporan keuangannya menunjukkan kemampuan membayar 

kewajiban jangka pendek serta jangka panjang, dan arus kas dalam kondisi baik. 

Laporan keuangan pun mendapatkan opini audit yang wajar tanpa pengecualian dan 

menerima kualifikasi going concern pada tahun 2011. Namun, ternyata Batavia Air 

tidak dapat mempertahankan kelangsungan usahanya sehingga mengalami 

kebangkrutan.  

Terakhir, kasus PT Leo Investments Tbk. Berdasarkan berita dari 

www.ipotnews.com, PT Leo Investments Tbk berpotensi terancam akan didelisting 

karena terlalu lama disuspensi atau diberhentikan sementara perdagangan sahamnya 

sejak tahun 2013 oleh pihak BEI. Alasan BEI mensuspensi saham PT Leo 

Investments Tbk yaitu terkait dengan laporan keuangan perseroan pada tahun 2013 

yang tidak memperoleh pendapatan usaha. Ada beberapa masalah atas perusahaan, 

dimana salah satunya adalah workover rig yang belum dapat dijalankan. Alhasil, 

perseroan belum mencatat pendapatan yang signifikan. 

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. Kondisi dan peristiwa yang dialami oleh suatu 

perusahaan dapat memberikan indikasi kebangkrutan perusahaan, seperti kerugian 

http://www.ipotnews.com/
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operasi yang signifikan dan berlangsung secara terus menerus, sehingga 

menimbulkan keraguan atas kelangsungan hidup perusahaan (Foroghi, 2012). 

Berdasarkan kasus-kasus tersebut, dapat disimpulkan pemberian opini dari 

auditor sangatlah penting. Kesalahan dalam memberikan opini audit akan berakibat 

fatal bagi para pemakai laporan keuangan. Pihak yang berkepentingan terhadap 

laporan keuangan tentu akan mengambil tindakan atau kebijakan yang salah pula 

sebagai akibat dari kesalahan tersebut. Hal ini berarti menuntut auditor agar lebih 

mewaspadai hal-hal potensial yang dapat mengganggu kelangsungan hidup suatu 

satuan usaha. Inilah alasan mengapa auditor bertanggungjawab atas kelangsungan 

hidup suatu entitas, meskipun dalam batas waktu tertentu, yaitu satu tahun sejak 

tanggal penerbitan laporan auditor. 

Sebelum auditor memberikan opini going concern, auditor dapat memprediksi 

terlebih dahulu kebangkrutan yang akan terjadi pada suatu perusahaan dengan 

menggunakan model prediksi kebangkrutan. Kemampuan dalam memprediksi 

kebangkrutan akan memberikan keuntungan bagi banyak pihak, terutama kreditur dan 

investor. Semakin awal tanda kebangkrutan tersebut diketahui, semakin baik bagi 

pihak manajemen, karena pihak manajemen juga bisa melakukan perbaikan-

perbaikan yang diperlukan lebih awal. Tanda-tanda kebangkrutan juga dapat dikenali 

lebih awal sebelum terjadinya kebangkrutan dengan menggunakan suatu model 

sistem peringatan dini yang telah disediakan. Pihak kreditur dan juga pihak pemegang 

saham bisa melakukan persiapan-persiapan untuk mengatasi berbagai kemungkinan 
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buruk yang telah diketahui. Tanda-tanda kebangkrutan tersebut dalam hal ini dilihat 

dengan menggunakan data-data akuntansi. 

Di Indonesia, penelitian tentang model prediksi kebangkrutan telah banyak 

dilakukan, umumnya hanya menggunakan model Altman. Hal ini dikarenakan 

penelitian mengenai beberapa model prediksi kebangkrutan masih terbatas. Penelitian 

terdahulu mengenai prediksi kebangkrutan diantaranya Ifan Wicaksana Siregar 

(2014) yang melakukan penelitian prediksi kebangkrutan dengan menggunakan 

model Altman terhadap opini audit going concern, dimana hasil dari penelitian ini 

model Altman berpengaruh terhadap opini audit going concern. Kemudian pada 

penelitian Devi dan Lely (2014) yang menggunakan model Altman, Springate, dan 

Zmijewski dalam memprediksi kebangkrutan perusahaan industri kosmetik 

memperoleh nilai negatif yang berarti seluruh perusahaan industri kosmetik dalam 

kondisi sehat dan tidak memiliki potensi mengalami kebangkrutan. Sementara 

penelitian yang dilakukan Rahayu dkk (2016) dimana metode Altman Z-Score, 

Springate, dan Zmijewski digunakan dalam penelitianya pada perusahaan 

Telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasilnya adalah dari ketiga 

metode diperoleh dua metode yang menunjukkan perusahaan dikategorikan dalam 

kondisi financial distress, maka dapat diartikan bahwa perusahaan Telekomunikasi 

selama periode 2012-2014 sebagian besar berada pada kondisi mengalami kesulitan 

keuangan (financial distress). Sementara hasil penelitian Susanti (2016), dengan 

menggunakan model Zmijewski, Altman, dan Springate dalam memprediksi financial 

distress pada perusahaan semen yang terdaftar di BEI periode 2011-2015, dimana 
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metode Altman Z-Score dan metode Springate memprediksi masing-masing satu 

perusahaan yang mengalami kebangkrutan di tahun 2015 saja. Berbeda dengan 

metode Zmijewski yang menunjukan perusahaan dalam kondisi aman, atau tidak 

memiliki masalah keuangan yang akan mengakibatkan pada kebangkrutan 

perusahaan. 

Kemudian ditemukan juga penelitian terbaru mengenai prediksi kebangkrutan 

dengan menggunakan model Salehi and Mousavi yang merupakan modifikasi dari 

beberapa model prediksi kebangkrutan. Dimana ruang lingkup dari penelitian ini 

terletak pada perusahaan yang berada di Iran. Karena negara Iran merupakan salah 

satu negara berkembang seperti Indonesia, maka peneliti tertarik menggunakan model 

Salehi and Mousavi pada perusahaan pertambangan yang ada di Indonesia. Penelitian 

mengenai model Salehi and Mousavi diIndonesia salah satunya adalah penelitian 

Riski Dwi Pangendra (2017), dimana pada hasil dari penelitian tersebut model Salehi 

and Mousavi mampu memprediksi 15 perusahaan yang mengalami financial distress 

pada tahun 2015-2016, model Springate memprediksi 6 perusahaan tahun 2015 dan 3 

perusahaan tahun 2016, Model Zmijewski memprediksi 2 perusahaan tahun 2015 dan 

1 perusahaan 2016, sementara model Altman Z-score tidak mendeteksi perusahaan 

yang mengalami financial distress. Dari ketiga metode diatas, model Salehi and 

Mousavi menjadi model terbaik yang mampu memprediksi kebangkrutan. Sementara 

itu, pada penelitian Wilujeng Damayanti dan Sri Rahayu (2015), prediksi 

kebangkrutan tidak berpengaruh terhadap pemberian opini audit going concern. 

Sehingga masih ada ketidakkonsistenan hasil dari penelitian sebelumnya. 
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Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini dimotivasi oleh 

penelitian yang dilakukan Ifan Wicaksana Siregar (2014). Kemudian, adanya 

ketidakkonsistenan hasil, seperti yang sudah dijelaskan. Perbedaan penelitian 

sebelumnya dengan penelitian ini, yang pertama terletak pada model prediksi 

kebangkrutan, dimana pada penelitian ini peneliti menggunakan model prediksi 

Grover, Springate dan Zmijewski. Kedua, penambahan model prediksi Salehi and 

Mousavi yang termotivasi oleh penelitian Riski Dwi Pangendra (2017), dimana pada 

penelitian tersebut model Salehi and Mousavi merupakan model prediksi 

kebangkrutan terbaru. Sehingga model prediksi kebangkrutan pada penelitian ini 

menjadi empat model, yaitu Grover, Springate, Zmijewski, dan model Salehi and 

Mousavi. Terakhir adalah penambahan variabel Y, yang merupakan opini audit going 

concern. Maka, peneliti tertarik mengambil judul “Pengaruh Prediksi 

Kebangkrutan terhadap Opini Audit Going Concern (Studi Empiris pada 

Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI  Tahun 2014-2016)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Apakah prediksi kebangkrutan dengan model Grover berpengaruh terhadap 

opini audit going concern. 

2. Apakah prediksi kebangkrutan dengan model Salehi and Mousavi 

berpengaruh terhadap opini audit going concern. 
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3. Apakah prediksi kebangkrutan dengan model Springate berpengaruh 

terhadap opini audit going concern. 

4. Apakah prediksi kebangkrutan dengan model Zmijewski berpengaruh 

terhadap opini audit going concern. 

 

1.3 Tujuan Penelitiian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk menguji pengaruh prediksi kebangkrutan dengan model Grover 

terhadap opini audit going concern. 

2. Untuk menguji pengaruh prediksi kebangkrutan dengan model Salehi and 

Mousavi terhadap opini audit going concern. 

3. Untuk menguji pengaruh prediksi kebangkrutan dengan model Springate 

terhadap opini audit going concern. 

4. Untuk menguji pengaruh prediksi kebangkrutan dengan model Zmijewski 

terhadap opini audit going concern. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dan diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi investor, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan, pertimbangan dan 

informasi dalam mengambil kebijakan serta keputusan mengenai modal yang 

telah ditempatkan pada kelompok perusahaan yang telah dipilih.  
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2. Bagi kreditor, baik individu maupun institusi, dapat membantu dalam membuat 

keputusan kredit. Selain itu, dapat menyelamatkan kreditur dari berbagai kerugian 

yang mungkin akan diderita.  

3. Bagi akademis, dapat memberikan masukan dan kajian bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan. Serta dapat memberikan manfaat berupa tambahan kepustakaan dan 

referensi empiris untuk penelitian selanjutnya.  

4. Bagi perusahaan, dapat memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan 

perusahaan. Sehingga hal ini dapat dijadikan referensi bagi perusahaan untuk 

melakukan perbaikan dikemudian hari. Serta dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan bagi perusahaan dalam mengambil kebijakan untuk memperbaiki 

kinerja perusahaan agar perusahaan mampu bertahan untuk waktu yang tidak di 

tentukan.  

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan secara garis besar terdiri dari lima 

(5) bab yang masing-masing terdiri atas sub dengan uraian sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan 

penelitian. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan menjelaskan berbagai teori yang mendasari penelitian yaitu 

mengenai tentang going concern beserta model-model prediksi kebangkrutan, 

penelitian terdahulu, serta hipotesis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang akan digunakan 

dalam mengadakan penelitian. Bab ini juga akan menjelaskan jenis dan 

sumber data, populasi dan sampel yang digunakan, serta metode pengumpulan 

data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini peneliti memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan, 

menguraikan, menganalisis, dan mengevaluasi hasil penelitian tersebut. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini akan menguraikan kesimpulan mengenai hasil penelitian yang dapat 

ditarik dari penelitian, serta saran untuk penelitian selanjutnya. 


