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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.I  Latar Belakang 

 Kondisi perekonomian suatu negara dapat ditandai dengan pergerakan 

dunia bisnis di negara tersebut. Dunia bisnis dapat dijadikan indikator utama 

untuk melihat apakah kondisi perekonomian di negara itu dalam keadaan baik 

atau buruk. Bila pergerakan dunia bisnis (perusahaan) turun yang ditandai dengan 

melemahnya seluruh instrumen ekonomi yang ada maka menandakan kondisi 

ekonomi negara tersebut dalam keadaan buruk. 

 Memburuknya pergerakan dunia bisnis dapat mengakibatkan 

kelangsungan hidup (going concern) satuan usaha terganggu bahkan dapat 

mengarah pada likuidasi atau kebangkrutan. Kelangsungan hidup suatu satuan 

usaha selalu dihubungkan dengan kemampuan manajemen membawa satuan 

usaha tersebut untuk bertahan hdup selama mungkin. Oleh karenanya adalah 

wajar jika kesalahan pertama ditujukan kepada pihak manajemen. Namun, 

tuduhan kesalahan juga sangat berpotensi melebar hingga ke auditor (Ishak, 1999) 

dalam (Ramadhani, 2004). 

 Going concern (kelangsungan hidup) adalah kelangsungan hidup suatu 

badan usaha dan merupakan asumsi dalam pelaporan keuangan suatu entitas 
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sehingga jika suatu entitas mengalami kondisi yang sebaliknya, entitas tersebut 

menjadi bermasalah. Asumsi going concern berarti suatu badan usaha dianggap 

akan mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu panjang dan 

tidak akan dilikuidasi dalam waktu jangka pendek. Opini audit going concern 

merupakan opini yang dikeluarkan auditor untuk memastikan apakah perusahaan 

dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya (SPAP, 2001). Para pemakai 

laporan keuangan merasa bahwa pengeluaran opini audit going concern ini sebagai 

prediksi kebangkrutan suatu perusahaan. 

 Clarkson dan Simunic (1994) dalam Ayu Putri, (2011) melakukan studi 

yang mengidentifikasi reaksi investor terhadap opini audit yang memuat informasi 

kelangsungan hidup perusahaan berdasarkan pengungkapan hasil analisis laporan 

keuangan. Studi tersebut menemukan bukti bahwa ketika investor akan 

melakukan investasi maka mereka perlu untuk mengetahui kondisi keuangan 

perusahaan, dengan melihat laporan auditor, terutama yang menyangkut 

kelangsungan hidup perusahaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

investor sangat mengandalkan opini audit yang diberikan auditor untuk 

melakukan keputusan investasi, karena ketika seorang investor akan melakukan 

investasi ia perlu untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan, terutama yang 

menyangkut tentang kelangsungan hidup perusahaan tersebut.  

 Hal ini membuat auditor mempunyai tanggung jawab yang besar untuk 

mengeluarkan opini audit going concern yang konsisten dengan keadaan 

sesungguhnya. Kajian atas opini audit going concern dapat dilakukan dengan 

melihat kondisi internal perusahaan, seperti kondisi keuangan perusahaan, status 
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debt default, dan opini audit going concern tahun sebelumnya.  

 Kondisi keuangan perusahaan merupakan tingkat kesehatan perusahaan 

sesungguhnya. Pada perusahaan yang sakit banyak ditemukan masalah going 

concern (Ramadhany, 2004). Menurut Mckeo wn et. al. (1991) menyatakan 

bahwa semakin kondisi perusahaan terganggu atau memburuk maka akan semakin 

besar kemungkinan perusahaan menerima opini audit going concern. Sebaliknya 

pada perusahaan yang tidak pernah mengalami kesulitan keuangan auditor tidak 

pernah mengeluarkan opini audit going concern. Kesangsian terhadap 

kelangsungan hidup perusahaan merupakan indikasi terjadinya kebangkrutan. 

Altman dan McGough (1974) dalam Fanny dan Saputra (2005) menemukan 

bahwa tingkat prediksi kebangkrutan dengan menggunakan suatu model prediksi 

mencapai tingkat keakuratan 82% dan menyarankan penggunaan model prediksi 

kebangkrutan sebagai alat bantu auditor untuk memutuskan kemampuan 

perusahaan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Beberapa penelitian 

sebelumnya menyimpulkan bahwa model prediksi kebangkrutan menggunakan 

rasio-rasio keuangan lebih akurat dibandingkan pendapat auditor dalam 

mengelompokkan perusahaan bangkrut dan tidak bangkrut (Altman dan 

McGough, 1974; Koh dan Killough, 1990; Koh, 1991) dalam Fanny dan Saputra, 

2005. Carcello dan Neal (2000) dalam Setyarno,dkk., (2009) menyatakan bahwa 

semakin buruk kondisi keuangan perusahaan maka semakin besar kemungkinan 

perusahaan menerima opini going concern.  

 Dalam Pernyataan Standar Auditing (PSA) 30, indikator going concern 

yang banyak digunakan auditor dalam memberikan keputusan audit adalah 



4 
 

kegagalan dalam memenuhi kewajiban utangnya (default). Debt default 

didefinisikan sebagai kegagalan debitor (perusahaaan) dalam membayar utang 

pokok dan atau bunganya pada waktu jatuh tempo (Chen dan Church, 1992 dalam 

Praptitorini, 2009). Jika perusahaan dalam kondisi seperti ini maka kemungkinan 

mengalami kebangkrutan sangat besar.  

 Pemberian opini going concern oleh auditor tidak terlepas dari opini audit 

yang diberikan tahun sebelumnya, karena kegiatan usaha pada suatu perusahaan 

untuk tahun tertentu tidak terlepas dari keadaan yang terjadi pada tahun 

sebelumnya. Setyarno  et. al. (2009) menyatakan bahwa auditor dalam 

menerbitkan opini audit going concern akan mempertimbangkan opini audit going 

concern yang telah diterima oleh auditee pada tahun sebelumnya. Penelitian 

tersebut memberikan bukti empiris bahwa opini audit going concern tahun 

sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit going 

concern. Hal ini juga didukung oleh penelitian Carcello dan Neal (2000), Lennox 

(2002), Ramadhany (2004), Setyarno dkk. (2009), Praptitorini dan Januarti 

(2007), Januarti (2009), serta Putra (2010) yang menemukan hubungan positif 

antara opini audit going concern tahun sebelumnya dengan opini tahun berjalan. 

Jika tahun sebelumnya auditor memberikan opini audit going concern maka pada 

tahun berjalan semakin besar auditor akan memberikan kembali opini audit going 

concern. 

 Uraian latar belakang masalah di atas mendorong peneliti melakukan 

penelitian tentang pengaruh kondisi keuangan perusahaan, debt default, dan opini 

audit going concern tahun sebelumnya pada penerimaan opini audit going 



5 
 

concern. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama perioda 2009 - 2011. 

Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan-perusahaan manufaktur sebagai 

sampel karena sektor manufaktur dominan di Asia, khususnya di Indonesia dan 

unutk menjaga homogenitas data sehingga hanya menggunakan perusahaan 

manufaktur saja, untuk menghindari terjadinya industrial effect yaitu risiko 

industri yang berbeda antar suatu sektor industri yang satu dengan yang lain 

(Setyarno, dkk., 2006), serta karena memiliki peran yang relatif besar dalam nilai 

ekspor Indonesia terhadap perekonomian dan memiliki tingkat kompetisi yang 

kuat sehingga rawan terhadap kasus-kasus kecurangan dan masalah going 

concern. 

Judul penelitian ini adalah “Pengaruh Kondisi Keuangan Perusahaan, Debt 

Default, dan Opini Audit Going Concern Tahun Sebelumnya terhadap 

Penerimaan Opini Audit Going concern pada Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia” 

1.2  Rumusan dan Batasan Masalah Penelitian 

1.2.1 Perumusan Masalah  

 Apakah kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap kemungkinan 

penerimaan opini audit going concern? 

 Apakah status debt default berpengaruh terhadap kemungkinan penerimaan 

opini audit going concern? 

 Apakah opini audit going concern tahun sebelumnya berpengaruh terhadap 

kemungkinan penerimaan opini audit going concern? 
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1.2.2 Batasan Masalah 

 Peneliti membatasi penelitian pada variable-variabel yang diduga 

berpengaruh terhadap kemungkinan penerimaan Opini Audit Going Concern 

yaitu Kondisi Keuangan Perusahaan, Debt Default, dan Opini Audit Going 

Concern Tahun Sebelumnya. Sampel penelitian adalah perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI selama periode 2009 sampai 2011. 

 

1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1  Tujuan Penelitian 

 Dari rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis 

pengaruh kondisi keuangan perusahaan, debt default, dan opini audit going 

concern tahun sebelumnya terhadap penerimaan opini audit going concern pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

1.3.2  Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai 

berikut: 

1. Dapat menjadi bukti empiris serta memberikan kontribusi tambahan 

terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. 

2. Bagi pengembangan teori dan pengetahuan di bidang ilmu akuntansi, 

terutama berkaitan dengan pengauditan, khususnya dalam bidang keputusan 

pemberian opini audit. 

3. Bagi pemberi pinjaman (kreditur)  mengenai informasi kebangkrutan bisa 

bermanfaat untuk mengambil keputusan perusahaan  mana saja yang akan 
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diberi pinjaman dan kemudian bermanfaat untuk kebijakan memonitor 

pinjaman yang telah diberikan. 

4. Bagi praktisi akuntan publik terutama bagi auditor dalam memberikan penilaian 

keputusan opini audit yang mengacu pada kelangsungan hidup (going concern) 

perusahaan dimasa yang akan datang. Hal ini dengan memperhatikan kondisi 

keuangan pada perusahaan. 

5. Bagi investor, saham dan obligasi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan 

tentunya akan sangat berkepentingan melihat adanya kemungkinan bangkrut 

atau tidaknya perusahaan yang menjual surat berharga tersebut. 


