
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Auditor mempunyai peranan penting dalam menghubungkan antara 

kepentingan investor sebagai pengguna laporan keuangan dan kepentingan 

perusahaan sebagai pengguna laporan keuangan dan kepentingan perusahaan 

sebagai penyedia laporan keuangan. Data perusahana akan lebih mudah 

dipercaya oleh investor dan pemakai laporan keuangan lainnya apabila laporan 

keuangan tersebut mencerminkan kinerja dan kondisi perusahaan dan telah 

mendapat pernyataan wajar dari auditor. Pernyataan auditor diungkapkan 

melalui opini audit. Dengan menggunakan laporan keuangan yang telah di 

audit, para pemakai laporan keuangan dapat mengambil keputusan dengan 

benar sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. 

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan dalam Widyantari (2011) bahwa 

hasil akhir dari proses pemeriksaan oleh auditor adalah laporan audit yang 

merupakan pertanggungjawaban auditor atas penugasan yang diterimanya. 

Opini audit merupakan yang tidak terpisahkan dengan laporan audit. Yang 

menjadi tanggungjawab auditor adalah opini audit yang diberikan, sementara 

isi dari laporan keuangan yang diaudit adalah tanggungjawab manajemen 

sepenuhnya.   

Ketertarikan investor maupun calon investor terhadap informasi 

keuangan sebagai alat untuk mengambil keputusan ekonomi. Kandungan 

informasi laporan keuangan menjadi salah satu isu penting dalam pasar modal, 

khususnya dalam pencapaian pasar modal yang efisien maupun sebagai sarana 
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akuntabilitas (Ghaliyah,2014). Pasar modal yang efisien harus dapat 

memberikan perlindungan kepada investor publik dari prakktik bisnis yang 

tidak sehat, tidak jujur dan bentuk-bentuk manipulasi lainnnya. Perlindungan 

kepada investor publik dapat berupa pemberian informasi dan fakta-fakta yang 

relavan mengenai perusahaan yang diatur melalui peraturan pemerintahan.  

Kelangsungan hidup usaha selalu dihubungkan dengan kemampuan 

manjemen dalam mengelola perusahaan. Hal ini secara tidak langsung 

membuat manajemen bertanggungjawab terhadap kelangsungan entitas. 

Namun tanggungjawab tersebut juga berpotensi melebar ke auditor. Auditor 

dapat memberikan opini audit going concern (opini modofikasi) jika ada 

keraguan perusahaan dapat menjalankan usahanya. Opini going concern 

merupakan bad news bagi pemakai laporan keuangan. Masalah yang sering 

timbul adalah bahwa sulit untuk memprediksi kelangsungan hidup suatu 

perusahaan, sehingga menyebabkan auditor mengalami dilema antara moral 

dan etika dalam memberikan opini going concern. Hal ini disebabkan karena 

adanya hipotesi Self Fulfilling Propecy yang menyatakan bahwa jika auditor 

memberikan opini going concern. Maka perusahaan akan lebih cepat bangkrut 

karena menyebabkan investor membatalkan investasinya atau kreditor 

menarik dananya (Septa, 2013)   

(Arif, 2015) menyatakan Going concern adalah kelangsungan hidup 

suatu badan usaha dan merupakan asumsi dalam pelaporan keuangan suatu 

entitas sehingga, jika entitas mengalami kondisi sebaliknya entitas tersebut 

menjadi bermasalah. Opini audit going concern merupakan opini yang 

dikeluarkan auditor untuk memastikan apakah perusahaan dapat 

mempertahankan kelangsungan hidupnya (SPAP, 2001 dalam Arif 2015). 
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Dalam laporan keuangan tahunan, opini going concern diberikan setelah 

paragraf pendapat. Laporan keuangan  konsolidasi terlampir disusun dengan 

anggapan bahwa perusahaan akan melanjutkan operasinya sebagai entitas 

yang berkemampuan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya (going 

concern). 

(Septa,2013)  meyatakan kriteria perusahaan akan menerima opini 

going concern apabila mempunyai masalah pada pendapatan, reorganisasi, 

ketidakmampuan dalam membayar bunga, menerima opini going concern 

pada tahun sebelumnya, dalam proses likuidasi, modal yang negatif, arus kas 

negatif, pendapatan operasi negatif, modal kerja negatif, 2 sampai 3 tahun 

berturut-turut rugi, laba ditahan negatif. 

Beberapa fenomena yang mendasari dilakukannya penelitian ini 

mengenai opini audit going concern adalah pertama kasus Enron, Kasus 

bangkrutnya perusahaan energi Enron merupakan salah satu contoh terjadinya 

kegagalan auditor untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

mempertahanlan kelangsungan hidup usahanya. Kebangkrutan perusahaan 

Enron Terjadi karena adanya skandal akuntansi yang melibatkan pihak 

manajemen dan auditor eskternal perusahaan. Kantor Akuntan Publik (KAP) 

Arthur Andersen dipersalahkan sebagai penyebab terjadinya kebangkrutan 

Enron Dan divonis pihak pengadilan dan berhenti beroperasi karena 

melakukan mark up pendapatan dan menyembunyikan hutang lewat Business 

parmership.(Tucker et al,2003 dalam Widyantari, 2011) menemukan bahwa 

dari 228 perusahaan publik yang mengalami kebangkrutan, Enron dan 95 

perusahaan lainnya menerima opini wajar tampa pengecualian pada tahun 

sebelum terjadinya  kebangkrutan. 
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Adapun kasus lainnya adalah kasus yang terjadi pada PT Asia Natural 

Resources adalah salah satu perusahaan perdagangan yang mendapat opini 

audit going concern yang didirikan pada tanggal 16 November 1989 bergerak 

di bidang usaha pabrikan boneka dan animasi, pada tanggal 20 April 2008 

berubah bidang usaha menjadi perdagangan komoditas terutama perdagangan 

pertambangan, di mana pada tahun2009-2012 PT Asia Natural Resources 

menerima opini audit going concern. 

PT Asia Natural Resources yang diaudit oleh auditor independen Asep 

Rahmansyah & Rekan dengan NIU KAP: 846/KM/1/2010 yang mengeluarkan 

opini laporan audit tentang going concern bahwa bisnis perusahaan dan entitas 

anak telah terkena dampak secara signifikan oleh kelanjutan dari 

memburuknya kondisi ekonomi Indonesia pada masa lalu dan pasar batubara 

yang mengalami penurunan harga yang tidak normal, sehingga mengakibatkan 

penurunan penjualan, peningktan beban keuangan usaha serta akumulasi 

defisit sebesar Rp357,33 Miliar bahwa akan terus terkena dampak di masa 

yang akan datang oleh kelanjutan dari memburuknya kondisi ekonomi 

Indonesia pada masa yang lalu dan perusahaan belum berhasil menemukan 

proyek tambang yang dapat meningkatkan penjualannya. Pada tahun 2014 

(Investasi.kontan.co.id) 

Opini audit going concern yang diterima oleh sebuah perusahaan 

menunjukkan adanya kondisi dan peristiwa yang menimbulkan keraguan 

auditor akan kelangsungan hidup perusahaan. Salah satu pertimbangan yang 

perlu diperhatikan oleh auditor dalam memberikan opini  going concern 

adalah meramalkan apakah auditee akan mengalami kebangkrutan atau tidak. 
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(Widyantari.2011) menyatakan indikasi kebangkrutan dapat dilihat dari 

apakah perusahaan mengalami financial distress, yaitu suatu kondisi dimana 

arus kas operasi perusahaan tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban 

lancarnya. financial distress akan menyebabkam perusahaan mengalami arus 

kas yang negatif, rasio keuangan yang buruk, dan kegagalan untuk membayar 

kewajibannya. Pada akhirnya, financial distress ini akan mengarah pada 

kebangkrutan perusahaan sehingga kelangsungan usaha perusahaan diragukan. 

Pada dasarnya pengeluaran opini audit going concern yang tidak 

diharapkan oleh perusahaan, berdampak pada kemunduran harga saham, 

kesulitan dalam meningkatkan modal pinjaman, ketidakpercayaan investor, 

kreditor, pelanggan, dan karyawan terhadap manajemen perusahaan tersebut 

akan memberi imbas yang sangat signifikan terhadap keberlanjutan bisnis 

perusahaan.   

Endah (2012) melakukan penelitian dan memperoleh hasil penelitian 

bahwa Rasio likuiditas, rasio porfabilitas, kondisi keuangan, tidak 

berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit Going Concern, 

sedangkan rasio leverage berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit 

Going Concern. 

Rahman dan Baldric (2014) melakukan penelitian dan memperoleh 

hasil penelitian yang menunjukkan bahwa hasil pengujian statistik secara 

serentak menghasilkan kesimpulan bahwa, faktor-faktor kualitas audit, kondisi 

keungan perusahaan, dan Debt To equity ratio secara keseluruhan signifikan 

mempengaruhi opini audit going concern. Sedangkan besarnya pengaruh 

keenam variabel independen tersebut terhadap variabel dependen adalah 
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sebesar 83% dan sisanya sebesar 17% dipengaruhi oleh variabel diluar 

penelitian. 

Totok Dewayanto (2011) melakukan penelitian dengan hasil penelitian 

yaitu kondisi keuangan berpengaruh signifikan  terhadap penerimaan opini 

audit Going Concern, ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan 

penerimaan opini audit Going Concern, opini audit sebelumnya berpengaruh 

signifikan  terhadap penerimaan opini audit Going Concern,auditor client 

tenure tidak berpengaruh signifikan penerimaan opini audit Going Concern, 

oppinion shopping tidak berpengaruh signifikan penerimaan opini audit Going 

Concern dan reputasi auditor tidak berpengaruh signifikan penerimaan opini 

audit Going Concern 

Ghaliyah (2014) telah melakukan penelitian yang menemukan hasil 

penelitian yaitu Reputasi kantor akuntan publik dan kondisi keuangan 

berpengaruh terhadap peneriman opini audit going concern, sedangkan audit 

tenure,leverage dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada penerimaan 

opini audit going concern pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2009 

sampai 2012. 

Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian yang berbeda-beda diatas 

peneliti tertarik untuk menguji kembali pengaruh Leverage, Audit Lag, 

Ukuran perusahaan, kondisi keuangan, audit tenure terhadap penerimaan opini 

audit going concern. Sehingga peneliti mengambil judul FAKTOR-

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN OPINI AUDIT 

GOING CONCERN (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia  Tahun 2013-2015) . 
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1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini difokuskan pada 

permasalahan yaitu : 

1. Apakah Leverage berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going 

concern? 

2. Apakah Audit Lag berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going 

concern? 

3. Apakah Ukuran Perusahaan terhadap penerimaan opini audit going 

concern? 

4. Apakah Kondisi keuangan berpengaruh terhadap penerimaan opini audit 

going concern? 

5. Apakah Audit Tenure berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going 

concern? 

 

1.3 Tujuan Peneliti 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah Leverage berpengaruh 

terhadap penerimaan audit going concern. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah Audit Lag berpengaruh 

terhadap penerimaan audit going concern. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah Ukuran Perusahaan 

berpengaruhterhadap penerimaan audit going concern. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah Kondisi Keuangan 

berpengaruh  terhadap penerimaan audit going concern. 
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5. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah Audit Tenure berpengaruh 

terhadap penerimaan audit going concern. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengetahui 

keadaan lapangan kerja yang sebenarnya sehingga dapat membandingkan 

teori yang diperoleh di perkuliahan dengan penerapan langsung 

dilapangan. Namun secara formal, penulisan skripsi ini dalam rangka 

memenuhi salah satu prasyarat akademik untuk penyelesaian program 

pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

b. Bagi Investor dan calon investor 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untukmemberi 

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. 

c. Bagi Auditor Independen 

Penelitian ini bermanfaat sebagai pedoman, bahan pertimbangan 

dan bahan referensi bagi auditor dalam melaksanakan proses auditmya. 

d. Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan infomasi 

dan refrensi serta masukan untuk penelitian lanjutan dalam permasalahan 

yang sejenis di masa yang akan datang. 
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1.5 Sistematika Penelitian 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

  Pada bab ini akan dikemukakan latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta 

sistemmtika penulisan. 

BAB II : TELAAH PUSTAKA 

  Menguraikan teori-teori yang digunakan sebagai 

tinjauan/landasan dalam menganalisis batasan masalah yang telah 

dikemukakan, kerangka pikir, dan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

  Bab ini berisi tentang Variabel penelitian dan definisi operasionla 

oleh beberapa ahli, penetuan sampel, jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data, dan metode analisisnya. 

BAB IV   : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil dari penelitan dan 

pembahasan dari penelitian tersebut. 

BAB V    : PENUTUP 

  Dari uraian bab-bab sebelumnya maka akhir tulisan ini akan 

ditarik kesimpulan dari pengujian hipotesis, implikasi dari hasil 

penelitian ini untuk penelitan yang akan datang dan akan 

menjelaskan keterbatasan. 

 

 


