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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

 

Gejolak krisis keuangan global telah mengubah tatanan perekonomian dunia. 

Krisis keuangan global yang berawal di Amerika Serikat pada tahun 2007, semakin 

dirasakan dampaknya ke seluruh dunia, termasuk negara berkembang pada tahun 

2008. Krisis keuangan global berimbas kepada ekonomi Indonesia melalui dua jalan 

yaitu efek terhadap sektor keuangan dan efek terhadap sektor ekspor. Oleh karena itu 

auditor memiliki peran penting sebagai perantara kepentingan investor maupun 

perusahaan sebagai penyedia laporan keuangan. Ketepatan waktu dalam publikasi 

laporan keuangan merupakan karakteristik kualitatif yang harus diperhatikan untuk 

menghasilkan laporan keuangan memadai (Dyer, J.C. dan McHuck 1975). 

Opini audit going concern merupakan opini audit modifikasi yang dalam 

pertimbangan auditor terdapat ketidak mampuan atau ketidak pastian signifikan atas 

kelangsungan hidup perusahaan dalam menjalankan operasinya (SPAP, 2011). Ada 

dua penyebab munculnya opini audit going concern. Pertama Kerugian usaha atau 

kekurangan modal kerja dalam jumlah besar, auditor khawatir bahwa opini going 

concern yang dikeluarkan dapat mempercepat kegagalan perusahaan. Kedua, ketidak 
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mampuan perusahaan untuk membayar kewajiban-kewajibannya pada saat jatuh 

tempo usaha (Arens dkk:41, 1995).  

Serta didukung dengan banyaknya kasus manipulasi laporan keuangan yang 

dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti profesi akuntansi. Kasus 

akuntansi publik dalam waktu belakangan ini misalnya Kasus, dialami oleh PT. Bank 

Lippo Tbk yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (unqualified) pada 

tahun 2002 tetapi PT. Bank Lippo Tbk mengalami kegagalan di tahun 2003 hal ini 

disebabkan karena PT. Bank Lippo Tbk mengeluarkan laporan keuangan ganda 

dengan tiga versi yang berbeda, Fenomena ini terjadi juga pernah dialami oleh PT. 

Kimia Farma yang telah terbukti melakukan kesalahan dalam menyampaikan laba 

bersih yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya pada tahun 2001 kejadian ini 

terungkap setelah di audit oleh Bapepam.  

Dampak negatif yang ditimbulkan akibat diterbitnya opini audit going 

concern terhadap perusahaan adalah turunnya harga saham, kualitas dalam 

meningkatkan modal pinjaman, ketidak percayaan investor, kreditur, pelanggan dan 

juga karyawan terhadap menejemen perusahaan. Memburuknya citra perusahaan serta 

hilangnya kepercayaan  kreditur akan menyulitkan perusahaan apabila perusahaan 

membutuhkan tambahan dana guna untuk membiayai operasional usahanya. Salah 

satu asumsi yang digunakan untuk mengetahui kelangsungan hidup suatu badan 

usaha adalah going concern, yaitu sebagai asumsi dalam pelaporan keuangan suatu 

entitas ( SAK, 2002 ).  
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Standar Audit (SA) 570 (IAPI, 2013:3) menyebutkan bahwa auditor 

bertanggung jawab untuk memperoleh bukti audit yang cukup serta ketepatan 

penggunaanksasumsi kelangsunganmnusaha olehopmanajemen dalamkopenyusunan dan 

penyajianvblaporankmkeuangan. apakahcvterdapat suatubnketidakpastian materialuitentang 

kemampuanrtentitas untukmkmempertahankan kelangsungancsusahanya. Adakmbeberapa 

faktoroqkeuangan danzsnon keuangangfyang dapatwedikaji sebagaimkfaktor faktoropyang 

berpengaruhbnterhadap penerimaanmkopini audit goingcmconcern yaitu debtopdefault, 

disclosure,kropini auditnbtahunmksebelumnya, ukuranmgperusahaan, pertumbuhan 

kperusahaan, dan opinionjlshopping. 

Faktor pertama debt default menurut Arens (2006) didefinisikan sebagai 

kegagalan debitor (perusahaan dalam membayar utang pokok atau bunga pada waktu 

jatuh tempo). Kegaggalan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya tepat waktu 

dapat menyebabkan kelangsungan usaha suatu perusahaan diragukan oleh auditor, 

karena menurut PSA No.30 salah satu indikator going concern yang banyak 

digunakan auditor dalam meberikan opini audit adalah kegagalan perusahaan 

memenuhi kewajiban hutangnya (default). Status debt default sebelumnya telah 

diteliti oleh chen dan church (1992) yang menemukan hubungan yang kuat status 

default terhadap opini going concern. Oleh karena itu diharapkan status default dapat 

meningkatkan kemungkinan auditor mengeluarkan laporan going concern. 

Faktor kedua disclosure (pengungkapan atas informasi keuangan perusahaan) 

merupakan suatu hal yang baru di Indonesia. Menurut Astuti (2012) mengungkapkan 
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bahwa pengungkapan yang memadai atas informasi keuangan perusahaan menjadi 

salah satu dasar bagi auditor dalam memberikan opini terhadap kewajaran laporan 

keuangan perusahaan. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya seperti Junaidi, 

Hartono (2010) dan Kumala Sari menyatakan bahwa perusahaan yang tidak 

mengungkapkan rasio-rasio keuangan yang bagus dan mengungkapkan dampak 

kondisi ekonomi atau keraguan dalam kelangsungan hidup usahanya akan 

meningkatkan kemungkininan menerima opini audit going concern. 

Faktor ketiga opinifkaudit tahunmlsebelumnya memilikiptpengaruh terhadap 

penerimaandropini auditkrgoingutconcern, apabilaappada laporanmkauditbktahun 

sebelumnyaedauditor memberikanbkopini audit goingcsconcern makayikemungkinan di 

tahundgberikutnya akanbmberpeluang untukoymemberikan kembalityopini audit going 

concern (Praptitorini dan Januarti, 2007). Penyertaan ini didukung oleh Januarti 

(2009) menganggap perusahaan yang sebelumnya menerimaaropini goingbkconcern 

meiliki masalahkidengan kelangsungandghidupnya, sehinggacmakandfbanyak 

kemungkinannyankuntuk menerimajiopini goingmlconcern pada tahunasberjalan. 

Faktor keempat Ukuran perusahaan merupakan penentu sebuah perusahaan 

dapat terus melanjutkan usahanya atau tidak dapat melanjutkan usahanya ditahun-

tahun yang akan datang. Menurut Ferry dan Jones dalam Sujianto (2001), ukuran 

perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh 

total aset, jumlah penjualan, rata–rata total penjualan dan rata–rata total aset. Ukuran 

perusahaan dapat dinyatakan dalam berbagai proksi antara lain penjualan, dan 
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kapasitas pasar. Perusahaan dengan total aktiva yang besar akan menunjukan arus kas 

yang positif sehingga bias dikatakan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai titik 

maturity dengan prospek yang baik dalam jangka panjang. 

Faktor kelima pertumbuhanmuperusahaan adalah kemampuandaperusahaan 

dalam mempertahankan kelangsunganntusahanya. Sebuah perusahaan dengan 

pertumbuhan penjualan yang positif mempunyai kecenderungan untuk dapat 

mempertahankan kelangsungan usahanya. Perusahaanbhyang mempunyai rasio 

pertumbuhanmkperusahaan laba yangghpositif cenderung memilikikmpotensi untuk 

mendapatkanmhopini yang baik lebihkobesar. Pertumbuhanbklaba menunjukan 

kemampuanmtperusahaan untuk dapatchbertahan dalam kondisidhpersaingan. Semakin 

tinggiokpertubuhan penjualandfmaka perusahaanmpakan semakin kecilltkemungkinan 

auditorhjkuntuk menerbitkan opini auditkjgoing concernkh(styarno et al., 2006)  

Faktor yang terakhir  Opinion shopping didefinisikan oleh Security exchange 

commission (SEC), sebagai aktivitas mencari auditor yang mau mendukung 

perlakuan akuntansi yang diajukan manajemen untuk mencapai tujuan pelaporan 

perusahaan. Perusahaan biasanya menggunakan pergantian aditor untuk menghindari 

penerimaan opini going concern. Audite yang diaudit oleh kantor akuntan publik baru 

mungkin lebih luas dengan beberapa pertimbangan. Tujuan melakukan opinion 

shopping adalah untuk meningkatkan atau juga bias dibidang memanipulasi hasil 

operasi atau kondisi keuangan perusahaan, sehingga perusahaan diharapkan mendapat 

opini audit wajar tanpa pengecualian dari auditor (Praptitorini dan januarti, 2007). 
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Penelitian ini merupakan replika dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian 

yang dilakukan oleh Randy Harris dan Wahyu Merianto (2015). Adapun perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, pada penelitian sebelumnya 

menggunakan variabel independen  Debt Default, Disclosure, Opini Audit Tahun 

Sebelumnya, Ukuran Perusahaan, Dan Opinion Shopping Terhadap Penerimaan 

Opini Audit Going Concern. Sedangkan pada penelitian ini adanya penambahan 

variabel independen yaitu Pertumbuhan perusahaan karena ditunjukan dari seberapa 

baik perusahaan mempertahankan posisi ekonomi dalam industri maupun kegiatan 

ekonomi secara keseluruhan Yasintha (2013). 

Sampel yang digunakan dalam penelitian sebelumnya sama yaitu perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menggunakan metode 

purposive sampling. Hanya yang membedakan pada perusahaan dan  tahun 

penelitiannya saja. Penelitian sebelumnya meneliti pada tahun 2009-2013, sedangkan 

penelitian saat ini meneliti pada tahun 2013-2016. Berdasarkan latar belakang 

dikemukakakn diatas, maka penelitian ini bermaksud melakukan penelitian yang 

dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul “Pengaruh Debt Default, Disclosure, 

Opini Audit Tahun Sebelumnya, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan 

Perusahaan Dan Opinion Shopping Terhadap Penerimaan Opini Audit Going 

Concern (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei 

Tahun 2013-2016)” 
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1.2. Ruang Lingkup  

Agarabpenelitian inibadapat lebihbcterfokus, makamnyang menjadibhruangcrlingkup 

daribnpenelitian iniklmeliputi : 

1. Sempel perusahaanklyang akanbnditeliti dalambnpenelitian ini meliputicvperusahaan 

Manufaktur yangntterdaftar di BursabjEfek Indonesiabddengan periodeclpengamatan 

tahunn2013 sampai 2016. 

2. Dalamhkmelakukan penelitianblini penulisdcmengambil laporanhgkeuangan yang 

diterbitkanasoleh semuakmjenis perusahaannManufaktur yangclterdaftar dikmBursa 

Efek Indonesiasruntukjlperiode 2013 sampai 2016. 

3. Variabel yang diteliti adalah: 

a. Variabel independen : Debet Default, Disclousure, OpininbAuditbmTahun 

Sebelumnya, UkurankrPerusahaan, Pertumbuhan Perusahaan danntOpinion 

Shoping. 

b  . Variabelbcdependen : Penerimaan  OpiniiAudit GoingclConcern 

4. Hubungandkdiukukur berdasarkanlkvariabel-variabelbvindependen dandndependen 

yang selanjutnyahtdiuji untukhkmengetahui adanyacgpengaruh antarhbvariabel-

variabelkntersebut. 
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1.3.  Perumusan Masalah  

Berdasarkannclatar belakanghjyang telahmldikemukakan sebelumnya,kbmaka 

penulisdfmerumuskan permasalahanhkdalam penelitianblini sebagai berikut : 

1. Apakahgfterdapatpipengaruh debet default tehadap penerimaan opiniklauditjkgoing 

concern? 

2. Apakahgfterdapatpipengaruh disclousure terhadap  penerimaanbcopini auditkmgoing 

concern? 

3. Apakahhkterdapat pengaruhklopini audit tahun sebelumnya terdadaphbpenerimaan 

opiniklaudit goingkbconcern? 

4. Apakahhfterdapatklpengaruh ukuran perusahaan terhadap penerimaankmopini audit 

goinggrconcern? 

5. Apakahatterdapat pengaruhklpertumbuhan perusahaan terhadapkmpenerimaan opini 

auditfhgoingfbconcern? 

6. Apakahkuterdapat pengaruhjmopinion shopping terhadapkrpenerimaan opinihkaudit 

goingkbconcern? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarakan latarkmbelakang, ruangkblingkup dan rumusankhmasalah yang 

dikemukakandhmaka penelitian ini bertujuanfhuntuk : 

1. Untukkbmenguji dan menganalisis secarassempirs mengenaikmpengaruh debet 

default tehadap penerimaankbopini auditttgoingfcconcern. 
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2. Untukkfmenguji secarathempiris mengenai pengaruhhtdisclousure terhadap  

penerimaanfvopini audit goingfvconcern. 

3. Untukmhmenguji secarahbempiris mengenai pengaruhkhopini audit 

tahunhbsebelumnya terhadap penerimaanhbopini audit goinghnconcern. 

4. Untukgbmenguji secaravmempisis mengenai pengaruhkgukuran perusahaanhfterhadap 

penerimaanasopini audit goingfvconcern. 

5. Untukhkmenguji secarabnempiris mengenai pengaruh pertumbuhan perusahaan 

terhadapkmpenerimaan opini auditgjgoinggconcern. 

6. Untukhkmenguji secaratbempiris mengenai pengaruhfvopinion shoppinghjterhadap 

penerimaanhlopini auditjigoinggjconcern. 

1.5. Manfaat Penelitian 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat 

dan berguna bagi berbagai pihak, antara lain: 

a. Bagi Manajer Perusahaan 

Sebagai pemahaman untuk manajer perusahaan bahwa dalam meningkatkan 

kinerja perusahaan terdapat beberapa faktor penting diantaranya debt default, 

disclousure, opini audit tahun sebelumnya, ukuran perusahaan, pertumbuhan 

perusahaan dan opinion shopping. 
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b. Bagi Investor  

Untuk memberi acuan dalam melihat kondisi suatu perusahaan dan kemampuan 

perusahaan sebelum mengambil keputusan. 

c. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan referensi bagi 

peneliti  lainnya  di  masa  yang  akan  datang serta  dapat  membantu  mereka 

dalam memahami faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan opini audit 

going concern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


