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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Salah satu tugas seorang akuntan publik adalah memberikan opini atas 

laporan keuangan perusahaan, akuntan publik dituntut untuk meningkatkan 

keyakinan pengguna laporan keuangan apakah laporan keuangan tersebut sudah 

tersajikan secara wajar dan material. Opini yang diberikan oleh Akuntan publik 

atau biasa disebut auditor adalah mengenai pernyataan kewajaran laporan posisi 

keuangan, hasil usaha dan arus kas yang harus sesuai dengan prinsip akuntansi 

yang berterima umum (IAPI, 2013). Peran auditor tentunya sangat diperlukan 

untuk menghindari keluarnya laporan keuangan yang akan menyesatkan pengguna 

laporan keuangan. Hal ini tentu saja bertujuan agar pengguna laporan keuangan 

agar tidak mendapatkan informasi yang salah mengenai perusahaan tersebut. 

Selanjutnya, auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat 

kondisi atau peristiwa yang berdampak terhadap kelangsungan hidup entitas. Hal 

ini juga dinyatakan dalam Pernyataan Standar Auditing No.570 yang menjelaskan 

bahwa auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat kesangsian 

terhadap sebuah entitas dalam mempertahankan hidupnya.  

Going concern merupakan kemapuan suatu entitas dalam 

mempertahankan kelangsungan hidupnya selama periode yang pantas yaitu tidak 

lebih dari satu tahun sejak laporan keuangan tersebut diterbitkan (IAPI, 2013). 

Apabila seorang auditor ragu atas keberalangsungan hidup entitas maka auditor 

dapat mengeluarkan opini going concern kepada entitas tersebut, yakni dengan 
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megeluarkan opini audit going concern kedalam paragraf penjelas dalam laporan 

audit. 

Penilaian going concern suatu perusahaan yakni dengan melihat 

kemampuan perusahaan tersebut menjalankan operasinya dalam jangka waktu 

satu periode kedepan. Penilaian mengenai opini going concern suatu perusahaan 

merupakan suatu pekerjaan seorang auditor yang sangat krusial karena auditor 

diwajibkan dapat menilai kemampuan suatu perusahaan untuk tetap beroperasi 

menjalankan kegiatan usahanya melalui investigasi secara komprehensif yang 

berkaitan dengan temuan-temuan yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup 

entitas. Untuk sampai pada kesimpulan apakah perusahaan akan terkena going 

concern atau tidak, maka auditor harus secara kritis memperhatikan rencana-

rencana manajemen perusahaan. Namun, penilaian mengenai pengambilan 

keputusan opini going concern hanya terbatas pada hal tersebut.. 

Sampai saat ini belum ada prosedur pengungkapan going concern yang 

terstruktur atau dasar yang jelas bagi auditor untuk mengungkapkan going 

concern suatu perusahaan (Susanto P, 2015). Hampir tidak ada panduan yang 

jelas yang dapat dijadikan acuan  pemilihan tipe opini going concern report yang 

dipilih, karena pemberian status going concern bukanlah suatu hal yang mudah. 

Hal ini dapat menyebabkan kegagalan audit yakni tidak ada prosedur penetapan 

status going concern yang terstruktur (Koh dan Tan, 1999). Pada kenyataannya, 

masalah going concern merupakan hal yang kompleks dan terus ada. 

Muhammadiyah F (2013) menyatakan bahwa banyak asumsi yang digunakan 

untuk menilai status going concern suatu perusahaan. Namun hal tersebut 
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menimbulkan kerancuan mengenai pemberian status opini going concern yang 

diberikan oleh auditor, apakah status pemberian opini going concern itu sudah 

tepat diberikan sehingga dapat diterima, atau justru pemberian opini tersebut tidak 

tepat. Oleh karena itu diperlukanlah tolak ukur yang pasti untuk menilai opini 

going concern suatu perusahaan. 

Masalah lainnya dalam pengeluaran opini going concern adalah saat 

pengungkapan. Auditor cenderung takut untuk mengungkapkan opini going 

concern karena auditor khawatir bahwa opini going concern akan mempercepat 

kegagalan perusahaan tersebut. Padahal apabila suatu entitas terkena status going 

concern, hal ini perlu secepatnya diungkapkan agar entitas tersebut dapat segera 

mempercepat upaya penyelamatan perusahaan yang bermasalah.  

Dalam pandangan islam, pengungkapan harus dilakukan oleh auditor 

sebagai (Saksi) atas apa yang terjadi pada perusahaan tersebut. Allah telah 

menegaskan tentang hal tersebut dalam Qur’an surah Al-Baqarah ayat 282 :  

 

 

 

Artinya : “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki 

(di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang 

lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, 

supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. 

Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila 

mereka dipanggil, .... (282)” 
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Ayat diatas menjelaskan tentang masalah pengungkapan, dijelaskan bahwa 

seseorang yang telah ditunjuk sebagai saksi dilarang enggan memberikan 

keterangan, keterangan yang dimaksudkan dalam hal ini sama halnya dengan 

pengungkapan yang dilakukan oleh auditor dalam mengungkapkan masalah 

perusahaan. Auditor harus berani dan independen dalam memberikan pendapatnya 

tentang laporan keuangan yang sedang diperiksa. Begitu pula dengan 

keberlanjutan hidup perusahaan yang penting untuk diungkapkan karena akan 

berguna bagi pihak investor dan perusahaan. 

Pertumbuhan perusahaan dianggap sebagai salah pengaruh pengungkapan 

opini going concern. Dimana pertumbuhan perusahaan merupakan indikasi suatu 

perusahaan dapat mempertahankan usahanya. Jika perusahaan terus mengalami 

peningkatan dalam usahanya maka dipastikan perusahaan mampu 

mempertahankan keberlangsungan perusahaan (Aprinia, 2016). Semakin tinggi 

pertumbuhan perusahaan maka akan semakin kecil kemungkinan auditor untuk 

menerbitkan opini going concern. Dari penelitian sebelumnya terdapat hasil yang 

berbeda, Syarifah  (2017) menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap pemberian opini going concern. Sedangkan menurut 

Nursasi dan Maria (2015)  pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap 

penerimaan opini going concern. 

Ukuran perusahaan juga diduga sebagai salah satu faktor yang 

berpengaruh terhadap pengungkapan. Dewayanto (2011) menyatakan bahwa 

auditor lebih sering mengeluarkan modifikasi opini audit going concern pada 

perusahaan yang lebih kecil. Hal ini dimungkinkan karena auditor mempercayai 
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bahwa perusahan yang lebih besar dapat menyelesaikan kesulitan yang 

dihadapinya dari pada perusahaan yang lebih kecil. Terdapat perbedaan hasil dari 

penelitian sebelumnya, yakni pengaruh ukuran perusahaan terhadap pemberian 

opini going concern, Junaidi (2010) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap pemberian opini going concern. Sedangkan penelitian dari 

Aprinia  (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 

pemberian opini going concern. 

Selain itu faktor yang berpengaruh lainnya adalah kondisi keuangan. 

Kondisi keuangan yang sehat akan lebih mendapatkan kepercayaan dari 

masyarakat luas dan investor khususnya jika didukung dengan opini audit 

independen (Nursasi dan Maria, 2015). Apabila kondisi keuangan perusahaan 

baik, maka kecil kemungkinan akan mendapat opini audit going concern. Dan 

sebaliknya apabila perusahaan dalam keadaan financial distress maka 

kemungkinan besar akan mendapat opini audit going concern. Di penelitian 

sebelumnya terdapat beberapa perbedaan hasil faktor-faktor yang dapat 

memberikan pengaruh terhadap pemberian opini going concern. Menurut 

penelitian yang dilakukan Rahmawati Dkk (2017) menyatakan bahwa kondisi 

keuangan berpengaruh negatif signifikan terhadap pemberian opini going concern 

sedangkan dalam penelitian Solikhah B (2012) bahwa  kondisi keuangan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pemberian opini going concern.  

Indikasi kebangkrutan juga dapat dilihat dari berapa besar rasio leverage 

suatu perusahaan, biasanya auditor akan melihat bagaimana aset dapat membiayai 

kewajiban perusahaan. Apabila kewajiban perusahaan lebih besar dari pada total 
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asetnya maka biasanya auditor akan mengeluarkan opini going concern pada 

perusahaan tersebut. Penelitian mengenai leverage juga sudah pernah dilakukan 

sebelumnya oleh Nursasi (2015)  bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap 

opini going concern sedangkan dalam penelitian Setiawan (2015) bahwa leverage 

berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini going concern. 

Isu mengenai going concern perusahaan ini menjadi isu yang menarik dan 

penting untuk diteliti, mengingat belum adanya standar yang jelas bagi auditor 

untuk menilai going concern tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya penelitian 

ini diharapkan dapat membantu auditor untuk mengevaluasi keberlangsungan 

hidup suatu perusahaan serta dapat mengurangi kekhawatiran auditor dalam 

mengungkapkan opini going concern.  

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan Syarifah 

(2017) yang menguji pengaruh faktor keuangan dan non keuangan terhadap 

pemberian opini audit going concern, dimana variabel independen yang diuji 

adalah kondisi keuangan, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, leverage, 

opini audit tahun sebelumnya serta reputasi auditor. Dalam penelitian kali ini, 

peneliti ingin menguji kembali kondisi keuangan, ukuran perusahaan, 

pertumbuhan perusahaan dan leverage karena hasil dari penelitian sebelumnya 

yang belum konsisten sehingga perlu diuji kembali dengan perbedaan sampel 

yang digunakan dalam penelitian. 

Sampel penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2017, berbeda dengan penelitian 

sebelumnya yang menggunakan seluruh jenis perusahaan untuk dijadikan sampel, 
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penelitian ini memfokuskan kepada perusahaan manufaktur, hal ini dikarenakan 

beberapa alasan : (i) perusahaan manufaktur dipilih karena sektor manufaktur 

cukup penting bagi pembangunan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan 

dengan banyaknya perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia 

dari pada sektor lainnya, (ii) Hal ini diperlukan untuk menghindari industrial 

effect, karena penelitian ini menggunakan variabel kondisi keuangan, 

dikhawatirkan dapat menyebabkan tingkat kesehatan (Z-Score) yang berbeda pula.  

Motivasi penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kondisi keuangan, 

pertumbuhan perusahaan,  dan leverage dapat digunakan sebagai alat bantu 

auditor untuk menilai keberlangsungan hidup perusahaan. Hal ini penting karena 

pengungkapan mengenai keberlangsungan hidup entitas merupakan tanggung 

jawab seorang auditor. Selain itu motivasi dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apakah opini yang diberikan oleh suatu akuntan publik, tidak terlepas 

ukuran perusahaan. Kontribusi yang diberikan dari penelitian ini yaitu penelitian 

ini dapat berguna bagi auditor sebagai dasar penilaian going concern terhadap 

suatu entitas, dan juga dapat dijadikan tambahan informasi bagi penelitian 

selanjutnya yang ingin meneliti tentang going concern. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, karena adanya 

research gap dari peneliti- peneliti sebelumnya serta topik mengenai tanggung 

jawab auditor yang masih menarik untuk diteliti, maka penelitian ini ingin 

mengambil judul “Pengaruh Kondisi keuangan, Ukuran Perusahaan, 

Pertumbuhan Perusahaan dan Leverage terhadap Penerimaan Opini Audit 

Going Concern”. 
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B. Rumusan Masalah Penelitian 

1. Apakah kondisi keuangan berpengaruh terhadap pemberian opini going 

concern pada perusahaan manufaktur di Indonesia? 

2. Apakah Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pemberian opini going 

concern pada perusahaan manufaktur di Indonesia? 

3. Apakah Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh terhadap pemberian opini 

going concern pada perusahaan manufaktur di Indonesia? 

4. Apakah Leverage berpengaruh terhadap pemberian opini going concern 

pada perusahaan manufaktur di Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris dan 

menjelaskan secara empiris tentang beberapa hal, seperti : 

1. Pengaruh Kondisi keuangan terdahap pemberian opini going concern pada 

perusahaan manufaktur di Indonesia 

2. Pengaruh Ukuran perusahaan terdahap pemberian opini going concern 

pada perusahaan manufaktur di Indonesia 

3. Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan terdahap pemberian opini going 

concern pada perusahaan manufaktur di Indonesia 

4. Pengaruh Leverage berpengaruh terdahap pemberian opini going concern 

pada perusahaan manufaktur di Indonesia 
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D. Manfaat penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini antara lain sebagai 

berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan 

terhadap pengembangan teori dan pengetahuan di bidang akuntansi, 

khususnya yang berkaitan dengan going concern. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Profesi Akuntan, hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman 

serta bahan evaluasi auditor dalam pelaksanaan proses audit terutama 

dalam pemberian opini audit. 

b. Bagi Investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

pertimbangan bagi investor untuk mengambil keputusan investasi 

ataupun memberikan pinjaman kepada perusahaan. 

c. Bagi Penelitian selanjutnya,  hasil penelitian ini dapat dijadikan 

bahan tambahan serta referensi untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 
 


