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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Suatu entitas bisnis akan selalu berusaha untuk mempertahankan 

kelangsungan hidupnya. Untuk mengevaluasi kemampuan suatu perusahaan 

dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dibutuhkan seorang auditor 

dengan melakukan penyelidikan pada kondisi sesungguhnya ataupun peristiwa 

yang berkaitan hal-hal yang menyangkut kelangsungan hidup perusahaan 

(Ashton dan Kennedy, 2002 dalam Verdiana 2013). Setelah dilakukan 

penyelidikan, auditor tidak menemukan kesangsian besar pada kemampuan 

perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya  maka perusahaan 

akan menerima opini audit non going concern oleh auditor, dan perusahaan yang 

akan menerima opini audit going concern adalah perusahaan yang diragukan 

kemampuannya dalam mempertahankan kelangsungan usaha suatu entitas 

(Arsianto, 2013 dalam Wulandari, 2014). 

Keberadaan entitas bisnis telah banyak diwarnai oleh berbagai kasus 

hukum yang melibatkan adanya manipulasi data akuntansi. Pada tahun 2002 

terjadi fenomena besar bagi profesi akuntan publik, yaitu izin praktik Kantor 

Akuntan Publik (KAP) Arthur Andersen harus menyerahkan izin praktiknya 

secara suka rela. Hal tersebut dapat terjadi karena KAP terbukti lalai dalam 

melakukan penugasan yang mengakibatkan perusahaan besar dunia seperti 

Enron dan Worldcom harus mengalami kebangkrutan. Diketahui juga pada masa 
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itu KAP Arthur Andersen merupakan salah satu KAP yang memiliki rating yang 

tinggi pada masa tersebut. Kasus lain yang serupa adalah KAP Klynveld Peat 

Marwick Goerdeler (KPMG) yang gagal dalam mengungkapkan terjadinya  

manipulasi data akuntansi yang terjadi di Xerox Corp pada tahun 2001. Dari 

kasus Enron, Worldcom dan Xerox menunjukan bahwa perusahaan dengan skala 

besar memiliki peluang mengalami kebangkrutan. Ketika auditor memberikan 

opini audit dengan modifikasi going concern diharapkan mampu menjadi 

peringatan awal bahwa kelangsungan hidup suatu entitas tersebut diragukan 

(Nurpratiwi dan Rahardjo, 2014). 

Di Indonesia, isu mengenai masalah kelangsungan hidup entitas dengan 

laporan auditor sudah terjadi sejak tahun 1995. Isu ini muncul ditandai dengan 

runtuhnya Bank Summa, meskipun bank telah menyajikan laporan audit yang 

secara wajar pada tahun sebelumnya dan menerima opini wajar tanpa 

pengecualian ternyata hal tersebut tidak menjamin akan kelangsungan hidup 

entitas tersebut. 

Setelah terjadinya krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1997, isu 

kelangsungan hidup suatu entitas menjadi sorotan publik.Krisis ekonomi 

tersebut member dampak yang signifikan terhadap perekonomian.Perekonomian 

mengalami keterpurukan, sehingga banyak pabrik dan industri yang bangkrut 

karena tidak bisa melanjutkan usahanya. Pada tahun 1997 sebanyak 14 

perusahaan dan 15 perusahaan ditahun 1998 telah menyajikan laporan auditnya 

secara pada tahun sebelumnya, namun akhrinya bangkrut pada tahun berikutnya 

(Gama, 2014). 
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Masih terdapat lagi banyak kasus manipulasi data keuangan yang tidak 

berhasil dideteksi oleh auditor dan informasi mengenai kelangsungan hidup 

perusahaan yang tidak diungkapkan oleh auditor.Sebagai pihak yang independen 

auditor diharapkan mampu mendeteksi adanya manipulasi dan mengungkapkan 

kondisi perusahaan sesuai dengan kondisi yang menggambarkan kelangsungan 

hidupnya secara menyeluruh. Jika masalah ini berlanjut pada masa mendatang 

maka akan menyebabkan hilangnya kepercayaan publik terhadap auditor dan 

menyebabkan kerugian bagi pihak stakeholder maupun shareholder. 

Berdasarkan uraian beberapa kasus tersebut, topik mengenai going 

concern sangat menarik untuk dilakukan sebagai bahan penelitian karena masih 

sering terjadi dan berhubungan dengan kepentingan banyak pihak. 

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi auditor dalam 

memberikan opini audit dengan paragraf going concern diantaranya yaitu 

prediksi kebangkrutan, umur perusahaan, independensi dewan komisaris, opini 

audit going concern sebelumnya, dan reputasi auditor.  Eko (2013) menguji 

pengaruh prediksi kebangkrutan terhadap penerimaan opini audit going concern 

mengungkapkan bahwa prediksi kebangkrutan berpengaruh positif terhadap 

penerimaan opini audit going concern. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian Rudyawan dan Badera (2012) yang menemukan bahwa prediksi 

kebangkurtan berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit going 

concern. Selain prediksi kebangkrutan, umur perusahaan diyakini sebagai salah 

satu faktor yang mempengaruhi penerimaan opini audit going concern. 

Penelitian Elmawati dan Yuyetta (2014) menunjukan bahwa umur perusahaan 
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berpengaruh negatif terhadap pemberian opini audit dengan modifikasi going 

concern.   

Opini audit going concern pada tahun sebelumnya juga menjadi salah 

satu faktor yang dianggap mempengaruhi penerimaan opini audit going concern. 

Penelitian yang dilakukan oleh Januarti dan Fitrianasari (2008) menemukan 

bukti bahwa opini audit dengan paragraf going concern yang diterima 

perusahaan pada tahun sebelumnya berpengaruh positif pada penerimaan opini 

audit going concern. Sejalan dengan Wulandari (2013) menyatakan opini audit 

going concern tahun sebelumnya dapat digunakan auditor sebagai bahan 

pertimbangan dalam pemberian opini audit ditahun berjalan. Hasil dari 

penelitian tersebut telah menemukan bukti bahwa pemberian opini audit tahun 

sebelumnya oleh auditor berpengaruh terhadap penerimaan opini audit yang 

akan diterima oleh perusahaan. 

Faktor lain yang dapat menjadi pertimbangan dalam penerimaan 

opini audit going concern , selain opini audit going concern pada tahun 

sebelumnya adalah independensi dewan komisaris. Puspitasari dan Rustiana 

(2014) melakukan penelitian dengan menguji pengaruh proporsi dewan 

komisaris independen terhadap pemberian opini audit going concern 

menunjukan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif 

terhadap opini audit going concern.Keberadaan dewan komisaris independen 

memberikan pengawasan atas kinerja manajer yang dapat meningkatkan kinerja 

manajer.Ketika kinerja yang dilakukan manajer baik memungkinkan perusahaan 

dalam memperoleh opini non going concern. 



 
 

   

5 
 

 
 

Reputasi auditor juga dianggap menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi penerimaan opini audit going concern. Penelitian Junaidi dan 

Hartono (2010) yang menguji pengaruh reputasi auditor terhadap kemungkinan 

pengungkapan opini audit going concern menunjukan bahwa reputasi auditor 

berpengaruh positif pada kemungkinan pengungkapan opini going concern. 

Auditor dengan reputasi yang besar dan baik akan lebih berhati-hati dalam 

pemberian opini auditnya demi menjaga reputasi mereka. Hasil ini konsisten 

dengan penelitian Rahayuningsih (2014) yang menunjukan bahwa reputasi 

auditor berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit going concern. 

Penelitian ini akan menguji kembali variabel yang sudah ada dengan 

menambah variabel baru yang dapat mempengaruhi opini audit audit going 

concern yaitu prediksi kebangkrutan dan umur perusahaan, sehingga variabel 

yang digunakan menjadi lebih beragam. Berdasarkan uraian diatas penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH KUALITAS 

AUDITOR, KARAKTERISTIK PERUSAHAAN, DAN STUKTUR 

KEPEMILIKAN PERUSAHAAN TERHADAP PENERIMAAN OPINI 

AUDIT GOING CONCERN” 

1.2.Perumusan masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Apakah semakin tinggi kemungkinan prediksi perusahaan bangkrut akan 

semakin tinggi pula kemungkinannya perusahaan menerima opini audit 

going concern? 

2. Apakah semakin semakin tinggi umur perusahaan berada di dunia bisnis 

maka semakin kecil kemungkinannya perusahaan menerima opini audit 

going concern? 

3. Apakah semakin tinggi independensi dewan komisaris pada perusahaan 

akan semakin kecil kemungkinannya perusahaan menerima opini audit 

going concern? 

4. Apakah adanya penerimaan opini audit going concern pada tahun 

sebelumnya akan meningkatkan kemungkinannya perusahaan menerima 

opini audit going concern pada tahun berjalan? 

5. Apakah semakin tinggi reputasi auditor akan meningkatkan penerimaan 

opini audit going concern? 

 

1.3.Tujuan dan Manfaat penelitian 

1.3.1. Tujuan penelitian 

Dari rumusan di atas, maka tujuan penelitian ini dilakukan untuk : 

1. Untuk menguji apakah semakin tinggi kemungkinan 

prediksi perusahaan bangkrut akan semakin tinggi pula 

kemungkinannya perusahaan menerima opini audit going 

concern. 
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2. Untuk menguji apakah semakin tinggi umur perusahaan 

berada di dunia bisnis maka semakin kecil kemungkinannya 

perusahaan menerima opini audit going concern. 

3.  Untuk menguji apakah semakin tinggi independensi dewan 

komisaris pada perusahaan akan semakin kecil 

kemungkinannya perusahaan menerima opini audit going 

concern. 

4. Untuk menguji apakah adanya penerimaan opini audit going 

concern pada tahun sebelumnya akan meningkatkan 

kemungkinannya perusahaan menerima opini audit going 

concern pada tahun berjalan. 

5. Untuk menguji apakah semakin tinggi reputasi auditor akan 

meningkatkan penerimaan opini audit going concern. 

1.3.2. Manfaat penelitian 

1. Manfaat teoritis  

Bagi perkembangan ilmu di bidang akuntansi, hasil dari 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi khususnya 

yang berkaitan dengan opini audit going concern ataupun dapat 

menambah bahan sumber referensi dan bahan diskusi bagi penelitian 

selanjutnya. 

2. Manfaat praktis :  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran 

dan sumber informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 



 
 

   

8 
 

 
 

penerimaan opini audit dengan paragraf going concern pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Bagi calon investor, investor, para manajer dan pengguna 

laporan keuangan, diharapkan informasi bukti empiris yang berhasil 

dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan 

informasi mengenai prediksi kebangkrutan, umur perusahaan, 

pertumbuhan perusahaan, proporsi dewan komisaris independen, 

opini audit going concern sebelumnya, reputasi auditor, kepemilikan 

manejerial, dan kepemilikan institutional terhadap penerimaan opini 

going concern. Sehingga nantinya calon investor dan investor dapat 

mengambil suatu keputusan investasi dengan tepat. Dan para 

manajer mengetahui hal apa saja yang harus diperhatikan dalam 

menjaga kelangsungan hidup suatu entitas.  

 

1.4.Kerangka Pikir Penelitian 

Dalam pemberian opini audit auditor harus benar-benar tepat dengan 

melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti yang lengkap agar 

dalam mengambil keputusan opini audit sesuai dengan kondisi sesunguhnya 

yang dialami oleh perusahaan. Dapat dikatakan hasil opini audit yang akan 

diterima perusahaan dapat mempengaruhi eksistensi perusahaan apakah 

perusaahaan akan terus berlanjut kelangsungan hidupnya. Kesalahan auditor 

dalam memberikan opini audit tidak hanya berdampak pada kelangsungan 
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perusahaan akan terganggu tetapi akan mempengaruhi juga pandangan dan 

penilaian masyarakat tentang auditor dan kantor akuntannya. 

Kerangka pikir di penelitian ini memberikan gambaran faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi penerimaan opini audit going concern dalam laporan 

keuangan perusahaan. Berikut ini beberapa faktor yang harus diperhatikan oleh 

auditor dalam pemberian keputusan opini audit diantaranya adalah prediksi 

kebangkrutan, umur perusahaan, pertumbuhan perusahaan, proporsi dewan 

komisaris independen, opini audit going concern sebelumnya, reputasi auditor, 

kepemilikan manejerial, dan kepemilikan institutional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

10 
 

 
 

Kerangka pemikiran penelitian ini disajikan sebagai berikut:  

Gambar 1.1 

Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel Kontrol 

 

 

 

 

 

 

 

 

H 1 (+) : Prediksi Kebangkrutan 

 

H 7 (-) : Profitabilitas 

 

H 3 (-) : Independensi Dewan Komisaris 

H 6 (+) : Ukuran Perusahaan 

 

H 2 (-) : Umur Perusahaan 

 

H 5 (+) : Reputasi Auditor 

 

 

H 4 (+) : Opini audit Going Concern Pada 

Tahun Sebelumnya 

 

H 8 (+) : Likuiditas 

 H  9 (+) : Pertumbuhan Perusahaan 

 

H 11 (-) : Kepemilikan Institusional 

 

Opini Audit 

Going 

Concern 

H 10 (-) : Kepemilikan Manajerial 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah: 

BAB I PENDAHULUAN  

Pada bagian pendahuluan berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, kerangka pikir serta sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI  

Pada bagian landasan teori  berisi tinjauan pustaka, pengembangan 

hipotesis yang akan menguraikan berbagai teori, konsep dan penelitian 

sebelumnya yang relevan sampai dengan penelitian terdahulu. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Pada bagian metode penelitian berisi gambaran umum  obyek penelitian, 

obyek dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, sumber dan jenis data, teknik 

pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel serta teknik 

analisa data. 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS  

Pada bagian hasil dan analisis berisi analisa yang diperlukan untuk 

menjawab permasalahan yang diajukan. 

BAB V PENUTUP 

Pada bagian penutup berisi kesimpulan dan saran dari analisis yang telah 

dilakukan pada bagian sebelumnya. 


