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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Tanggung jawab auditor saat ini semakin luas, tidak hanya memeriksa 

dan mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan, tetapi juga menilai 

kemampuan perusahaan untuk melanjutkan kegiatan operasional (going 

concern) dalam kurun waktu kurang dari satu tahun sejak tanggal laporan audit 

(SPAP, 2001). Ketidakmampuan perusahaan untuk melanjutkan usaha membuat 

auditor mengeluarkan opini audit going concern. Opini audit going concern 

menurut Belkaoui (2006) merupakan pendapat yang menyatakan bahwa entitas 

bisnis akan melanjutkan operasi, komitmen dan aktivitas secara berkelanjutan 

dalam kurun waktu yang tidak dapat ditentukan. 

Opini audit yang dikeluarkan auditor merupakan sumber informasi bagi 

pihak-pihak pemakai laporan keuangan sebagai sumber pengambilan keputusan. 

Investor merupakan salah satu pengguna informasi laporan keuangan auditor 

yang digunakan sebagai sumber pengambilan keputusan untuk investasi. Asumsi 

dasar investor dalam melakukan investasi adalah mengetahui kondisi keuangan 

perusahaan, terutama mengenai keberlangsungan hidup operasional perusahaan. 

Hal ini mengakibatkan auditor harus bertanggungjawab atas pengeluaran opini 

audit going concern yang konsisten dengan kondisi keuangan perusahaan. 

Auditor merupakan pihak yang independen sehingga auditor harus berani 

memberikan opini audit going concern bagi perusahaan yang memiliki masalah 
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going concern karena opini tersebut berpengaruh bagi pihak pemakai laporan 

keuangan. Perusahaan menganggap opini audit going concern yang dikeluarkan 

auditor sebagai prediksi kebangkrutan perusahaan. Perusahaan akan menolak 

opini audit going concern  yang dikeluarkan auditor karena akan memberikan 

dampak penurunan harga saham dan berkurangnya kepercayaan investor 

sehingga perusahaan akan bangkrut karena investor menarik dan membatalkan 

investasinya (Solikhah dan Kiswanto, 2010). 

Penerimaan opini audit going concern dapat dinilai dari aspek keuangan 

dan non keuangan perusahaan. Tamir dan Anisykurillah (2014) menyatakan 

salah satu faktor yang  mempengaruhi penerimaan opini audit going concern 

adalah kondisi keuangan perusahaan. Kondisi keuangan perusahaan 

menggambarkan tingkat kesehatan perusahaan. Auditor akan mengeluarkan 

opini audit going concern pada perusahaan yang memiliki masalah keuangan. 

Penelitian Solikhah dan Kiswanto (2010) menguji pengaruh kondisi 

keuangan, pertumbuhan perusahaan dan opini audit tahun sebelumnya 

memberikan bukti bahwa variabel kondisi keuangan dan opini audit tahun 

sebelumnya memberikan pengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit 

going concern. Namun sebaliknya variabel pertumbuhan perusahaan tidak 

memberikan pengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit going 

concern. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Kristiana (2012) yang
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menyatakan pertumbuhan perusahaan berpengaruh  terhadap penerimaan opini 

audit going concern.  

Perusahaan yang menerima opini audit going concern pada tahun 

sebelumnya berisiko menerima kembali opini audit going concern pada tahun 

berjalan 7 kali lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang menerima opini 

audit non going concern (Solikhah dan Kiswanto, 2010). Susanto (2009) dalam 

penelitiannya menyatakan auditor dalam mengeluarkan opini audit going concern 

akan mempertimbangkan kembali opini audit yang diterima perusahaan pada 

tahun sebelumnya. 

Praptitorini dan Januarti (2011) melakukan penelitian tentang kualitas 

audit, debt default dan opinion shopping terhadap penerimaan opini audit going 

concern yang membuktikan bahwa kualitas audit dan opinion shopping tidak 

berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern sedangkan 

variabel debt default memberikan pengaruh signifikan terhadap penerimaan opini 

audit going concern. Penelitan tersebut didukung penelitian yang dilakukan 

Murtin dan Anam (2008) yang menyatakan debt default berpengaruh terhadap 

penerimaan opini audit going concern. Debt default didefinisikan sebagai 

kegagalan perusahaan untuk memenuhi kewajiban dan bunganya pada saat jatuh 

tempo. Semakin besar hutang yang dimiliki perusahaan akan mengakibatkan 

perusahaan mengalami kerugian operasi, sehingga akan mempengaruhi 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pokok dan bunganya. 

Hasil penelitian yang masih berubah-ubah mendorong peneliti 

melakukan kembali penelitian ini untuk menguji apakah Kondisi keuangan 
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perusahaan, pertumbuhan perusahaan, debt default  dan opini audit tahun 

sebelumnya berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. 

Penelitian ini merujuk  penelitian yang telah dilakukan  Solikhah dan Kiswanto 

(2010), perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah periode 

waktu yang digunakan dan menambahkan variabel debt default dengan 

menggunakan sampel perusahaan sektor non keuangan yang  terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode pengamatan tahun 2012 sampai 2015. 

B. Batasan Masalah Penelitian 

  Agar penelitian yang dilakukan peneliti lebih terarah, maka penelitian ini 

dibatasi pada periode penelitian yang dilakukan hanya pada tahun 2012-2015. 

 Variabel independen yang digunakan adalah kondisi keuangan perusahaan, 

pertumbuhan perusahaan, debt default dan opini audit tahun sebelumnya. Sampel  

penelitian yang digunakan hanya pada perusahaan sektor non keuangan yang 

terdaftar di BEI. 

C. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian maka dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap penerimaan opini 

audit going concern? 

2. Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap penerimaan opini 

audit going concern? 

3. Apakah debt default berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going 

concern? 
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4. Apakah opini audit tahun sebelumnya berpengaruh terhadap penerimaan 

opini audit going concern? 

D. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang yang dikembangkan peneliti maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kondisi keuangan perusahaan terhadap 

penerimaan opini audit going concern. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap penerimaan 

opini audit going concern. 

3. Untuk mengetahui pengaruh debt default  terhadap penerimaan opini audit 

going concern. 

4. Untuk mengetahui pengaruh opini audit tahun sebelumnya terhadap 

penerimaan opini audit going concern. 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Bagi pihak akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi dan gambaran mengenai analisis pengaruh kondisi keuangan 

perusahaan, pertumbuhan perusahaan, debt default dan opini audit tahun 

sebelumnya terhadap penerimaan opini audit going concern. 

 

2. Manfaat Praktik 

a. Bagi investor 
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Hasil penelitian ini memberikan informasi sebagai referensi  

investor sebelum memberikan keputusan untuk melakukan investasi 

pada perusahaan terkait. 

b. Bagi manajemen 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai alat pertimbangan 

untuk pengambilan keputusan yang berdampak pada keberlangsungan 

hidup perusahaan dalam masa yang akan datang. 


