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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Setiap perusahaan didirikan dengan harapan nantinya akan menghasilkan 

laba sehingga mampu mempertahankan dan berkembang dalam jangka panjang 

yang tak terbatas (Primasari, 2017). Berarti perusahaan akan terus hidup dan 

diharapkan tidak akan mengalami likuidasi. Seringkali perusahaan yang telah 

beroperasi dalam jangka waktu tertentu terpaksa gulung tikar karena mengalami 

gangguan keuangan yang berujung kebangkrutan.  

Perusahaan dianggap tidak akan berhenti atau dilikuidasi dimasa mendatang. 

Perusahaan dipandang akan terus hidup dan beroperasi dalam jangka waktu yang 

tidak terbatas (Pasaribu, 2015). Menurut Mahdi (2017) perusahaan didirikan 

dengan tujuan untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup. Kelangsungan 

hidup usaha selalu dihubungkan dengan kemampuan seorang manajemen dalam 

menjalankan perusahaan agar dapat bertahan hidup (Bayudi dan Wirawati, 2017). 

Perusahaan yang mempunyai kepentingan terhadap publik tentu harus 

menyajikan laporan hasil usahanya seobjektif mungkin kepada para pihak yang 

berkepentingan (stakeholder) salah satunya adalah para investor. Investor dapat 

mengukur kinerja serta menilai kondisi keuangan perusahaan melalui laporan 

keuangan perusahaan yang berisi informasi-informasi berupa posisi keuangan 

perusahaan, kinerja  perusahaan, dan arus kas entitas. Informasi yang diperoleh 

diharapkan dapat menunjukkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenar – 
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benarnya, sehingga para investor dapat membuat keputu8san investasi yang tepat 

dan akurat (Setiawan, 2015). 

Melalui pasar modal, para investor dapat menempatkan dananya di 

perusahaan yang sudah terbuka (go public). Pasar modal merupakan pasar dari 

berbagai instrumen keuangan jangka panjang maupun jangka pendek yang dapat 

diperjualbelikan baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri yang diterbitkan 

pemerintah maupun perusahaan swasta (Pasaribu, 2016) Sebagai salah satu tempat 

investasi, tentu perusahaan harus pandai – pandai memaksimalkan moment seperti 

saat ini. Perusahaan dituntut untuk memberikan kinerja sebagus mungkin guna 

menarik minat para pihak-pihak yang berkepentingan untuk menempatkan dananya 

diperusahaannya.  

 Investor perlu juga harus berhati-hati dalam membuat keputusan berinvestasi 

pada perusahan – perusahaan di Indonesia. Peristiwa dan kondisi yang terjadi dalam 

suatu perusahaan dapat memberikan indikasi terhadap kelangsungan usaha (going 

concern), seperti rugi operasional yang signifikan dan berlangsung dalam jangka 

waktu yang panjang sehingga menimbulkan keraguan atas keberlangsungan usaha 

perusahaan tersebut (Yuliyani dan Erawati, 2017). 

Going concern adalah salah satu asumsi dasar yang dipakai dalam menyusun 

laporan keuangan (Ginting dan Suryana, 2014). Asumsi ini mengharuskan 

perusahaan secara operasional mempunyai kemampuan mempertahankan 

kelangsungan usahanya dan akan melanjutkan usahanya dimasa depan. Going 

concern digunakan sebagai asumsi dalam pelaporan keuangan sepanjang tidak 

terbukti adanya informasi yang berlawanan. Biasanya informasi yang secara 
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signifikan dianggap berlawanan dengan asumsi kelangsungan hidup suatu kegiatan 

bisnis adalah berhubungan dengan ketidakmampuan satuan usaha dalam memenuhi 

kewajiban pada saat jatuh tempo tanpa melakukan penjualan sebagian besar aset 

kepada pihak luar melalui bisnis biasa, restrukturisasi utang, perbaikan operasi yang 

dipaksakan dari luar dan kegiatan serupa yang lain (Mahdi, 2017).  

Faktor – faktor yang menyebabkan ketidakpastian tentang kelangsungan 

usaha perusahaan berasal dari internal dan eksternal. Masalah internal seperti rasio 

keuangan utama yang negatif, kesulitan tenaga kerja, deviden yang sudah lama 

terutang, rugi perusahaan yang terus menerus, dan ketidakmampuan perusahaan 

dalam membayar utang pada saat jatuh tempo. Masalah eksternal seperti terjadinya 

bencana yang tidak dapat diprediksi (gempa bumi atau banjir), proses hukum atau 

hal – hal serupa yang sudah terjadi dan mungkin dapat membahayakan kemampuan 

perusahaan untuk beroperasi. (Hinarno dan Osesoga, 2016). Suatu perusahaan 

dalam keadaan baik atau tidak diperlukan suatu penilaian yang dilakukan oleh pihak 

yang berkepentingan yaitu auditor (Susanto dan Zubaidah, 2015). 

Auditor memiliki peranan penting dalam dua aspek, antara lain kepentingan 

dari investor dan kepentingan perusahaan sebagai pemakai dan pembuat laporan 

keuangan. Data informasi perusahaan akan lebih mudah dipercaya investor jika 

laporan keuangan menggambarkan kinerja keuangan perusahaan telah 

mendapatkan pernyataan yang wajar dari auditor. Tanggung jawab dari seorang 

auditor dalam menerbitkan opini audit wajar dengan bahasa penjelas dan 

memodifikasi kata – kata tentang keberlangsungan usaha (going concern) 

perusahaan memerlukan banyak pertimbangan untuk mengeluarkan opini karena 
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dapat menimbulkan dampak positif serta negatif bagi perusahaan. (Susanto dan 

Zubaidah, 2015) 

Opini audit going concern dapat dihubungkan dengan kemapuan seorang 

manajemen suatu perusahaan didalam mengelola serta menjalankan usahanya 

sehingga perusahaan dapat bertahan dalam jangka panjang dan tidak akan menutup 

usahanya dalam waktu dekat. Kelangsungan hidup perusahaan merupakan hal yang 

penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan terutama para 

investor. Kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan dapat memberikan pertanda 

kelangsungan usahanya, seperti kerugian operasi yang sangat tinggi dan 

berlangsung terus menerus sehingga menimbulkan keraguan atas kelangsungan 

hidup perusahaan tersebut (Krissindiastuti dan Rasmini, 2016).  

Menurut Bayudi dan Wirawati (2017) menyatakan asumsi dasar bahwa opini 

audit going concern haruslah bermanfaat bagi investor sebagai sinyal yang tidak 

bagus tentang kelangsungan hidup perusahaan sehingga seringkali opini ini 

dikatakan bad news bagi pemakai laporan keuangan. Pengeluaran opini tersebut 

merupakan hal yang tidak diharapkan oleh perusahaan karena dapat berdampak 

sangat signifikan pada kondisi perusahaan tersebut. Pihak manajemen perlu bekerja 

keras guna meningkatkan kinerja perusahaan sehingga keberlangsungan usahanya 

terus terjaga.  

Investor sebagai pemilik sumber dana memiliki peran penting ketika iklim 

investasi di Indonesia melaju sangat positif. Hal yang terpenting bagi para investor 

ketika berinvestasi di perusahaan tersebut adalah mengenai kemampuan perusahaan 

untuk melakukan keberlangsungan usahanya dalam jangka waktu yang panjang 
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(going concern). Kelangsungan usaha (going concern) pada perusahaan merupakan 

hal yang penting bagi pihak yang berkepentingan (stakeholders), terutama investor. 

Oleh karena itu, pihak yang berkepentingan memiliki kepentingan yang besar untuk 

mendapatkan informasi yang dapat membantu mereka membuat suatu keputusan 

investasi yaitu dengan terlebih dahulu berusaha mengetahui kondisi keuangan 

perusahaan dengan cara melihat dan menganalisa laporan keuangan perusahaan 

tersebut.  

Beberapa perusahaan yang menerima opini audit going concern dari auditor. 

Berikut ini persentase per tahun perusahaan manufaktur yang menerima opini audit 

going concern. 

Tabel 1.1 

Perusahaan Manufaktur yang Menerima Opini Audit Going Concern 

Selama 2010-2016 

Tahun 

Perusahaan yang 

menerima OGC (%) 

2010 8% 

2011 10% 

2012 11% 

2013 9% 

2014 10% 

2015 12% 

2016 11% 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2018 (Lampiran I) 

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa jumlah perusahaan manufaktur 

yang menerima opini audit going concern dari tahun 2010 sampai 2016 cenderung 

mengalami fluktuasi. Persentase perusahaan yang menerima opini going concern 

secara berturut-turut yaitu 8%, 10%, 11%, 9%, 10%, 12%, 11% atau mencapai rata-

rata 10% pertahun dari seluruh perusahaan manufaktur yang ada. Ketatnya 



6 
 

persaingan usaha serta ketidakpastian kondisi lingkungan bisnis seringkali 

mempengaruhi kesehatan perusahaan yang pada akhirnya berdampak pada 

pemberian opini going concern oleh auditor. 

Investor harus lebih teliti dalam membuat keputusan investasinya dengan 

melihat keberlangsungan usaha perusahaan. Perusahaan memiliki tanggung jawab 

besar untuk mengantisipasi kondisi tersebut supaya kepercayaan investor tetap 

terjaga terhadap perusahaan tersebut. Kondisi tersebut membuat auditor 

mempunyai peran penting sebagai perantara kepentingan investor sebagai 

pengguna laporan keuangan dan kepentingan perusahaan sebagai penyedia laporan 

keuangan (Pasaribu, 2015).  

Seorang auditor walaupun tidak bertanggungjawab terhadap 

keberlangsungan usaha perusahaan tapi dalam melakukan audit kelangsungan 

usaha perlu menjadi pertimbangan auditor dalam memberikan opininya (Bayudi 

dan Wirawati, 2017). Akuntan Publik juga bertanggungjawab untuk mengevaluasi 

keberlangsungan usaha pada kliennya. Auditor memiliki beberapa pertimbangan 

terhadap kondisi serta peristiwa yang nantinya bisa menimbulkan opini audit going 

concern kepada suatu entitas. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi auditor 

dalam memberikan sebuah opini going concern. Diantaranya adalah financial 

distress, profitabilitas, leverage, dan likuiditas. 

Faktor yang pertama adalah financial distress. Financial distress adalah suatu 

tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan perusahaan selama periode kurun 

waktu tertentu yang merupakan gambaran atas kinerja sebuah perusahaan (Sidqi 

dan Sutapa, 2014). Kondisi dimana perusahaan sedang mengalami kesulitan 
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keuangan dan mengakibatkan kebangkrutan disebut dengan financial distress. Saat 

perusahaan sedang kesulitan keuangan bahkan kegagalan bisnis maka perusahaan 

akan mengalami masalah, sehingga perusahaan tersebut  diragukan 

keberlangsungan usahanya (Yuliyani dan Erawati, 2017). Peneilitian yang 

dilakukan oleh Amalia dan Nazar (2015) yang menyebutkan bahwa financial 

distress berpengaruh negatif terhadap opini audit going concern. Berbeda hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani (2015) yang mengemukakan financial 

distress tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern. 

Faktor kedua yang mempengaruhi opini audit going concern adalah Rasio 

Profitabilitas. Rasio Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba/keuntungan (Muhardi, 2013:63). Semakin besar rasio ini 

menunjukkan kinerja perusahaan yang baik untuk menghasilkan laba sehingga 

tidak mengakibatkan keraguan auditor akan kemampuan perusahaan untuk 

melanjutkan usahanya dan dapat memperkecil kemungkinan mendapat opini going 

concern (Bayudi dan Wirawati, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh  Yuliyani 

dan Erawati (2017) menyebutkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap 

opini audit going concern. Hasil penelitian yang berbeda dilakukan oleh  

Ramadhani (2016) mengemukakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif 

terhadap opini audit going concern. 

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi opini audit going concern adalah 

Rasio Leverage. Rasio Leverage adalah rasio yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam mengelola dan melunasi kewajibannya dalam menggambarkan 

proporsi utang terhadap aset ataupun ekuitasnya (Murhadi, 2013:61). Semakin 
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tinggi rasio ini yang diukur dengan dept to equity menunjukkan semakin rendahnya 

kinerja perusahaan sehingga menyebabkan munculnya ketidakpastian atau 

keraguan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya (Aprinia, 

2016). Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani (2016) mengemukakan bahwa 

leverage tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern. Berbeda dengan 

penelitian dilakukan oleh Setiawan (2015) yang menghasilkan kesimpulan bahwa 

leverage berpengaruh negatif terhadap opini audit going concern. 

Faktor terakhir yang memperngaruhi opini audit going concern adalah Rasio 

Likuiditas. Rasio Likuiditas adalah rasio yang menunjukkan perusahaan dalam 

memenuhi liabilitas jangka pendeknya (Murhadi, 2013:57). Apabila perusahaan 

ditagih, perusahaan akan mampu untuk memenuhi utang tersebut terutama yang 

sudah jatuh tempo (Pasaribu, 2015). Semakin kecil likuiditas perusahan 

menandakan bahwa perusahaan kurang liquid karena banyak kredit yang macet, 

sehingga perusahaan terancam akan mengalami masalah dalam keberlangsungan 

usahanya (Melania dkk, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Yuliyani dan 

Erawati (2017) menyebutkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap opini 

audit going concern. Penelitian yang dilakukan Aprinia (2016) mengemukakan 

bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap opini audit going concern.  

Berdasarkan ketidak konsistenan hasil penelitian-penelitian yang terdahulu, 

maka penelitian ini akan dikembangkan dengan mengacu pada penelitian yang 

dilakukan oleh Yuliyani dan Erawati (2017). Perbedaan yang pertama dalam 

penelitian ini adalah dengan mengubah proksi dari penilaian financial distress, 

yaitu model Zmijewski. Mengubah proksi dalam penelitian ini akan lebih 
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mengeksplorasi penggunaan variabel financial distress serta mengembangkan 

pengaruhnya terhadap opini audit going concern. Menurut Fanny (2017) proksi 

yang paling akurat dalam memprediksi financial distress adalah model Zmijweski. 

Model Zmijweski memiliki tingkat akurasi paling tinggi dibandingkan dengan 

model yang lainnya. Model Zmijweski memiliki tinggat akurasi sebesar 82 % dalam 

memprediksi financial distress suatu perusahaan. Perbedaan yang kedua adalah 

dengan menambah periode tahun penelitian selama 6 tahun yaitu 2010 – 2016. 

Jadi berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, perlu dilakukan penelitian 

kembali dengan judul PENGARUH  FINANCIAL DISTRESS, 

PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN LIKUIDITAS TERHADAP OPINI 

AUDIT GOING CONCERN (STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN 

MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 

PERIODE 2010-2016) 

1.2 Ruang Lingkup 

Untuk memfokuskan penelitian agar permasalahan yang akan diteliti 

mempinyai ruang lingkup dan arah yang jelas, maka peneliti memberikan batasan 

masalah sebagai berikut : 

a. Penelitian ini hanya menggunakan empat variabel bebas, yaitu Financial 

Distress, Profitabilitas, Leverage, dan Likuiditas dengan variabel terikat, yaitu 

Opini Audit Going Concern. 

b. Perusahaan yang dipilih sebagai sampel penelitian adalah perusahaan 

manufaktur telah menerbitkan laporan keuangan tahunan yang sudah diaudit 

selama periode pengamatan, yaitu periode tahun 2010 sampai tahun 2016. 
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1.3 Perumusan Masalah 

Masih adanya perusahaan manufaktur yang memperoleh opini audit going 

concern menjadikan going concern menjadi kondisi yang sangat perlu diperhatikan 

perusahaan serta  para pihak yang berkepentingan, terutama para investor. Pasalnya, 

perusahaan yang memperoleh opini going concern cenderung memiliki risiko tinggi 

yang akan mengancam keberlangsung usahanya dan mempengaruhi penilaian pihak 

yang berkepentingan terutama investor. Pemberian opini audit going concern oleh 

auditor dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang ada. Penelitian 

ini berfokus pada apakah financial distress, profitabilitas, leverage, dan likuiditas 

memiliki pengaruh terhadap pemberian opini audit going concern oleh auditor.  

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis faktor – faktor yang memberikan pengaruh terhadap 

opini audit going concern pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama periode 2010 – 2016. Faktor – faktor tersebut antara lain financial 

distress, profitabilitas, leverage, dan likuiditas.  

Berdasarkan teori keagenan yang menjelaskan hubungan keagenan sebagai 

suatu kontrak dimana satu orang atau lebih meminta pihak lainnya (agent) untuk 

melaksanakan sejumlah pekerjaan yang melibatkan pendelegasian beberapa 

wewenang pembuatan keputusan kepada agen. Principal sebagai investor/pemilik 

menilai kinerja agen sebagai seorang manajemen melalui kinerja keuangan yang 

tergambarkan dalam laporan keuangan perusahaan . Pada kondisi tertentu dapat 

terjadi manipulasi pada laporan keuangan dikarenakan ada kekhawatiran seorang 
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agen dalam mengungkapkan laporan keuangan yang diperkirakan akan mengalami 

kerugian. Kondisi tersebut akan memicu terjadinya konflik keagenan sehingga 

dibutuhkan pihak ketiga yang independen, yaitu akuntan publik. Tugas dari akuntan 

publik melalui auditor independen adalah dengan memberikan jasa menilai laporan 

keuangan yang dibuat oleh agen, dengan hasil akhir berupa opini audit. Pemberian 

opini audit going concern diberikan ketika perusahaan terancam mengalami 

gangguan keberlangsungan usahanya. Auditor akan menambahkan paragraf 

penjelas dalam opininya dengan penekanan kemampuan perusahaan untuk 

melanjutkan usahanya dimasa yang akan datang. 

1.5 Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan ilmu dan informasi 

yang berguna mengenai teori yang berkaitan dengan financial distress, 

profitabilitas, leverage, dan likuiditas pada opini audit going concern pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Manfaat bagi para investor dan kreditur, untuk mempermudah dalam 

pengambilan keputusan dalam hal investasi dan pemberian pinjaman. 

b. Manfaat bagi profesi akuntansi, untuk pengembangan teori dan pengetahuan 

di bidang akuntansi terutama yang berkaitan dengan auditing, khususnya 

mengenai opini audit going concern. 

c. Manfaat bagi profesi audit, hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat 

memberikan tambahan informasi dan masukan dalam memberikan 
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penilaian keputusan opini audit going concern yang mengacu pada 

keberlangsungan hidup suatu entitas tertentu.  

 


