
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.  Pendahuluan              

1.1  Latar Belakang 

Krisis ekonomi yang sering mengalami perubahan berdampak terhadap 

perekonomian bisnis di Indonesia.   Banyak perusahaan mengalami keterpurukan, 

tidak dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya.  Padahal   kelangsungan 

hidup suatu perusahaan merupakan salah satu alasan investor untuk menanamkan 

modal di perusahaan tersebut.  Auditor mempunyai peranan penting sebagai 

perantara kepentingan investor  maupun  kepentingan perusahaan sebagai 

penyedia laporan keuangan. Going concern merupakan asumsi dasar yang di 

pakai dalam  menyusun laporan keuangan.  Asumsi ini mengharuskan perusahaan 

secara operasional memiliki kemampuan mempertahankan kelangsungan 

hidupnya dan akan melanjutkan usahanya pada masa depan  (Grinting, 2014).  

Fenomena yang sering terjadi di Indonesia adalah kasus kebangkrutan di 

beberapa perusahaan setelah perusahaan tersebut mendapatkan opini going 

concern dari auditor, opini going concern merupakan sinyal peringatan dini bagi 

publik, para pelaku bisnis, investor, kreditor dan regulator sehingga auditor 

bertanggung jawab untuk memberikan peringatan dini terhadap resiko kegagalan 

perusahaan pada saaat terjadi kasus kebangkrutan perusahaan publik (Mulia, 

2014). Fenomena sebuah kebangkrutan adalah sebuah fakta yang harus dihadapi 



 

 

meskipun dalam dunia usaha akan berlaku prinsip going concern. Prinsip going 

concern menganggap bahwa perusahaan akan terus beroperasi sepanjang 

penyelesaiaan proyek, perjanjian dan kegiatan yang sedang berlangsung. 

Penyebab kebangkrutan pada umumnya disebabkan oleh tiga faktor, yaitu faktor 

umum, faktor eksternal, dan faktor internal. Faktor umum antara lain gejala inflasi 

dan kurs, tekhnologi dan kebijakan pemerintah. Faktor-faktor eksternal antara lain 

perubahan dalam keinginan pelanggan untuk produk yang dihasilkan, kesulitan 

bahan baku untuk produksi, hubungan yang tidak harmonis dengan kreditur yang 

dapat menghambat penambahan modal, persaingan dunia bisnis yang semakin 

ketat, serta kondisi perekonomian secara global yang harus selalu diantisipasi 

dengan baik oleh perusahaan. Adapun faktor-faktor internal meliputi manajemen 

yang tidak efisien, ketidakseimbangan dalam modal, penyalahgunaan wewenang 

dan kecurangan-kecurangan yang dapat mengakibatkan kebangkrutan usaha 

(Qurniawan, 2011). Banyak perusahaan yang tidak mampu bertahan karena salah 

menangkap peluang pasar atau salah strategi sehingga mengalami kebangkrutan. 

Kondisi ini dialami beberapa perusahaan di Indonesia,  perusahaan yang baru 

berjalan beberapa tahun tiba-tiba gulung tikar akibat bangkrut. Tidak jarang pula 

perusahaan besar tanpa diduga mengalami pailit, penyebab perusahaan bangkrut 

karena tidak mampu menangkap kebutuhan konsumen, terlalu fokus pada 

pengembangan produk, ketakutan berlebihan, berhenti melakukan inovasi, kurang 

mengamati pergerakan competitor, harga terlalu mahal, terlilit utang, ekspansi 

berlebihan, penipuan dilakukan CEO, kesalahan manajemen perusahaan dan 

pengeluaran tidak terkendali (Koran sindo. 2016). 



 

 

Tak semua emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki 

kelangsungan usaha (going concern) yang prospektif di masa depan. Bursa Efek 

Indonesia (BEI) mengakui ada beberapa perusahaan yang kelangsungan usahanya 

masih dipertanyakan. Beberapa emiten tercatat tidak memiliki pendapatan utama 

karena lini usahanya tengah berhenti. "Misalnya perusahaan tambang yang 

menghentikan kegiatan pertambangannya, jadi tidak ada pendapatan. Ada juga 

perusahaan yang memiliki banyak beban utang sehingga membuat kerugian 

bertahun-tahun. Belum lama ini, Bursa Efek Indonesia (BEI) misalnya 

menanyakan kelangsungan usaha PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk (APOL). 

APOL sedang dalam proses restrukturisasi utang. Saat ini, Bursa Efek Indonesia 

(BEI) tengah mengkaji untuk memperluas kriteria yang menjadi dasar going 

concern suatu perusahaan, kajian ini akan melibatkan auditor atau akuntan. 

Saham-saham yang keberlangsungan usahanya belum jelas memang harus 

disuspensi untuk meminimalisir resiko investor. Beberapa perusahaan malah 

sudah disuspensi bertahun-tahun karena belum bisa memperbaiki kondisi 

keuangannya. Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat memberikan sanksi delisting 

paksa terhadap perusahaan yang suspensinya di atas dua tahun. Meski demikian, 

opsi delisting tidak selalu dilakukan. Dalam kasus tertentu, Bursa Efek Indonesia 

(BEI) masih akan memberikan kesempatan emiten untuk memperbaiki kinerjanya. 

Misalnya saja, emiten yang sedang dalam proses restrukturisasi utang untuk 

memperbaiki going concern-nya (Hidayat, 2016). 

Kelangsungan hidup usaha selalu dihubungkan dengan kemampuan 

manajemen dalam  mengelola perusahaan. Hal ini secara tidak langsung membuat 



 

 

manajemen bertanggung jawab terhadap kelangsungan entitas,  namun tanggung 

jawab tersebut juga berpotensi melebar ke auditor. Auditor dapat memberikan 

opini going concern (opini modifikasi) jika ada keraguan perusahaan dalam 

menjalankan kelangsungan usahanya, Opini going concern merupakan bad news 

bagi pemakai laporan keuangan.  Masalah yang sering timbul adalah bahwa sulit 

untuk memprediksi kelangsungan hidup suatu perusahaan, sehingga menyebabkan 

auditor mengalami dilema antara moral dan etika dalam memberikan opini  going 

concern. Opini  going concern yang tidak diinginkan memberikan dampak kepada 

manajemen untuk mempengaruhi auditor dan memberikan konsekuensi negatif 

dalam pengeluaran opini going concern. Status  going concern yang diberikan 

pada suatu perusahaan bukanlah tugas yang mudah karena berkaitan erat dengan 

reputasi auditor (Surbakti, 2011). Auditor  mempunyai  peranan penting  dalam  

menjembatani  antara kepentingan  investor  dan  kepentingan perusahaan  sebagai  

pemakai  dan penyedia  laporan  keuangan. Auditor pada  saat  ini  harus  

mengemukakan secara  eksplisit  apakah  perusahaan klien  akan  dapat  

mempertahankan kelangsungan  hidupnya  sampai setahun  kemudian  setelah  

pelaporan (Cahyadi, 2012). 

Setelah auditor independen melakukan tugas pengauditan atas laporan 

keuangan suatu perusahaan, maka auditor independen tersebut akan memberikan 

pendapat atau opini yang sesuai dengan kondisi perusahaan, data perusahaan akan 

lebih mudah di percaya oleh para pengguna laporan keuangan apabila laporan 

tersebut mencerminkan kinerja dan kondisi keuangan, dan telah mendapat 

pernyataan wajar dari auditor. Meskipun auditor tidak bertanggung jawab 



 

 

terhadap kelangsungan hidup sebuah perusahaan tetapi dalam melakukan audit 

kelangsungan hidup perlu menjadi pertimbangan auditor dalam memberikan 

pendapat. Masalah yang sering timbul adalah sangat sulit memprediksi 

kelangsungan hidup sebuah perusahaan, sehingga banyak auditor yang mengalami 

dilema antara moral dan etika dalam memberikan opini going concern. Dengan 

adanya keraguan perusahaan untuk dapat mempertahankan kelangsungkan 

usahanya, maka auditor dapat memberikan opini going concern (opini modifikasi) 

(Januarti, 2009).  

Dalam penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa manajemen harus 

dapat mempertahankan kelangsungan hidup entitasnya, agar tidak mengalami 

keterpurukan pada saat perekonomian melemah. Laporan keuangan dalam suatu 

entitas yang positif sangat penting untuk pengguna laporan keuangan dalam 

mengambil keputusan, Laporan keuangan harus sesuai dengan standar akuntansi 

yang telah ditentukan di Indonesia agar tidak mendapatkan opini dari auditor. 

Kualitas audit merupakan suatu proses yang sistematis untuk 

memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif untuk mengkomunikasikan 

hasilnya kepada pengguna informasi tersebut (Prahayuningtyas, 2014). Audior 

akan mempertahankan kualitasnya dan akan menghindari hal – hal yang merusak 

reputasinya dalam menyajikan laporan keuangan yang dibutuhkan oleh pemegang 

saham dan akan lebih transparan tidak ada manipulasi laporan keuangan sehingga 

meningkatkan kepercayaan bagi manajemen. Menurut Gama dan Astuti (2014) 

menyatakan kualitas audit yang diproksikan dengan  The Herfindahl-Hirschman  

Index  (HHI), menunjukkan koefisien positif dengan tingkat signifikan yang 



 

 

berarti kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap opini auditor dengan 

modifikasi going concern. Walaupun kualitas audit tidak berpengaruh signifikan 

tetapi tanda dari nilai koefisienya telah sesuai dengan hipotesis yang diajukan 

yaitu positif. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian yang 

dilakukan Arga dan Linda (2007) yang menunjukkan kualitas audit berpengaruh 

terhadap opini audit modifikasi going concern. Hal ini dikarenakan ketika 

semakin besar skala auditor yang menunjukkan semakin tinggi kualitas audit, 

maka semakin besar kemungkinan auditor menerbitkan opini dengan modifikasi 

going concern.  

Santosa (2007) menunjukkan bahwa opini audit yang diterima pada tahun 

sebelumnya mempengaruhi keputusan auditor untuk menerbitkan kembali opini 

dengan modifikasi going concern. Arga (2007) menunjukkan bahwa setelah 

auditor mengeluarkan opini audit modifikasi going concern perusahaan harus 

menunjukkan peningkatan keuangan untuk memperoleh opini bersih ditahun 

berikutnya. 

Eko (2006) menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan dapat dilihat 

dari laba yang positif. Pertumbuhan laba menunjukkan kemampuan perusahaan 

untuk dapat bertahan dalam kondisi persaingan. Alman (1968) menunjukkan 

bahwa pertumbuhan perusahaan yang laba tidak akan mengalami kebangkrutan 

karena pertumbuhan perusahaan yang negatif akan makin tinggi kecenderungan 

untuk menerima opini audit dengan modifikasi going concern. 

Januarti (2009) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan besar memiliki 

sedikit kemungkinan untuk mengalami kegagalan dalam mempertahankan 



 

 

kelangsungan usahanya, sehingga kecil kemungkinan bagi perusahaan untuk 

menerima opini audit dengan modifikasi going concern. Menurut Gama dan 

Astuti (2014) mengatakan bahwa ukuran perusahaan yang diproksikan dengan 

natural logaritma dari total aktiva menunjukkan koefisien negatif dengan tingkat 

signifikan yang berarti ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap 

opini auditor dengan modifikasi going concern. Hasil temuan ini memberikan 

bukti empiris bahwa perusahaan besar memiliki sedikit kemungkinan untuk 

mengalami kegagalan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya sehingga 

kecil kemungkinan perusahaan tersebut menerima opini audit dengan modifikasi 

going concern.  

Menurut Cahyadi (2012) audit delay didefinisikan sebagai jumlah hari 

antara akhir periode akuntansi sampai dikeluarkannya laporan audit. Hasil 

pengujian  menunjukkan  bahwa rentang waktu  penyelesaian  laporan audit delay  

berpengaruh  pada opini  audit  going  concern, auditor  sering  memberikan opini  

going  concern  ketika  laporan audit tertunda lebih lama. Menurut Januarti (2009) 

audit delay merupakan jumlah kalender antara tanggal laporan keuangan sampai 

dengan tanggal opini.  Hasil penelitian menunjukkan lamanya auditor melakukan 

perikatan signifikan dan tandanya negatif  sehingga dapat disimpulkan bahwa 

semakin lama auditor melakukan perikatan dengan klien akan semakin sulit untuk 

memberikan opini audit modifikasi going concern. Semakin lama auditor 

melakukan perikatan audit dengan auditee yang sama maka akan semakin besar 

fee yang diharapkan akan diterima pada masa mendatang. Kecemasan akan 



 

 

kehilangan fee akan menimbulkan keraguan bagi auditor untuk menyatakan opini 

audit modifikasi going concern. 

Keahlian  dan  ketelitian  yang  dimiliki  oleh  komite berhubungan  

dengan  kemampuan  menjalankan  tugas dalam  proses  audit dan kemampuan 

berpengetahuan dan pengalaman. Menurut Wardhani dan Joseph (2010) komite 

audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan. Hasil 

penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Gama dan Astuti 

(2014) anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan dan 

pengalaman dalam bidang akuntansi dan keuangan yang lebih besar akan 

cenderung mendorong auditor independen untuk menyatakan opini dengan 

modifikasi going concern.  

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang dijelaskan diatas terdapat 

inkonsisten sehingga perlu diadakan penelitian kembali mengenai penerimaan 

opini auditor dengan modifikasi going concern. Penelitian ini merupakan replikasi 

dari penelitian Gama dan Astuti (2014), perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya adalah menambah periode tahun penelitian yaitu periode 

tahun 2011 – 2014 dan menambah proksi Konsentrasi Pasar dengan Product 

Market Competition. 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 

peneliti ingin meneliti kembali “ANALISIS FAKTOR – FAKTOR 

PENERIMAAN OPINI AUDITOR DENGAN MODIFIKASI GOING 

CONCERN  ( Studi Empiris di Bursa Efek Indonesia th. 2011 – 2014 )”. 



 

 

1.2  Ruang Lingkup  

Agar tujuan penelitian dapat tercapai, dengan latar belakang diatas ruang 

lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Obyek penelitian adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dari tahun 2011 sampai dengan 2014. 

2. Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Kualitas audit, Opini audit 

tahun sebelumnya, Pertumbuhan perusahaan, Ukuran perusahaan, Audit 

delay, dan Keahlian komite audit terhadap penerimaan opini auditor 

dengan modifikasi going concern. 

1.3  Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian maka masalah yang 

dirumuskan adalah  :   

1. Apakah Kualitas audit berpengaruh terhadap penerimaan opini auditor 

dengan modifikasi going concern 

2. Apakah Opini audit tahun sebelumnya berpengaruh terhadap penerimaan 

opini auditor dengan modifikasi going concern 

3. Apakah Pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap penerimaan opini 

auditor dengan modifikasi going concern 

4. Apakah Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penerimaan opini 

auditor dengan modifikasi going concern 



 

 

5. Apakah Audit delay berpengaruh terhadap penerimaan opini auditor 

dengan modifikasi going concern 

6. Apakah Keahlian komite audit berpengaruh terhadap penerimaan opini 

auditor dengan modifikasi going concern 

1.4  Tujuan Penelitian 

  Sesuai dengan rumusan masalah , maka yang menjadi tujuan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menguji dan menganalisis pengaruh Kualitas audit terhadap penerimaan 

opini auditor dengan modifikasi going concern 

2. Menguji dan menganalisis pengaruh Opini audit tahun sebelumnya  

terhadap penerimaan opini auditor dengan modifikasi going concern 

3. Menguji dan menganalisis pengaruh Pertumbuhan perusahaan terhadap 

penerimaan opini auditor dengan modifikasi going concern 

4. Menguji dan menganalisis pengaruh Ukuran perusahaan terhadap 

penerimaan opini auditor dengan modifikasi going concern 

5. Menguji dan menganalisis pengaruh Audit delay terhadap penerimaan 

opini auditor dengan modifikasi going concern 

6. Menguji dan menganalisis pengaruh Keahlian komite audit terhadap 

penerimaan opini auditor dengan modifikasi going concern 

 
 
 
 



 

 

1.5   Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1.  Bagi Investor 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang 

pengaruh kualitas audit dan untuk acuan investor  menanam modal di 

perusahaan yang go public. 

2.  Bagi Emiten 

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi 

perusahaan dan manajemen dalam penerimaan opini audit modifikasi 

going concern sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan terutama 

dalam hal meningkatkan kehandalan laporan keuangan. 

3.  Bagi Peneliti selanjutnya. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana dan referensi 

bagi penelitian selanjutnya terutama penelitian tentang faktor yang 

mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan ( going concern ). 

 

 

 


