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1.1 Latar Belakang Masalah 

Pasar modal menyediakan berbagai macam informasi yang dapat 

digunakan oleh investor. Informasi ini merupakan kebutuhan yang mendasar 

bagi para investor dalam pengambilan keputusan investasi. Salah satu 

informasi yang diharapkan mampu memberi  bantuan kepada pemakai dalam 

membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial adalah laporan keuangan. 

Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang disajikan dalam 

bentuk kuantitatif dimana informasi-informasi yang disajikan di dalamnya 

dapat membantu berbagai pihak (intern dan ekstern) dalam pengambilan 

keputusan yang sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup perusahaan itu 

sendiri (going concern). Sebagaimana dikemukakan dalam Standar Akuntasi 

Keuangan sebagai berikut: “Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan 

informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi 

keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai 

dalam pengambilan keputusan ekonomi” (IAI, 2009: par 12).  

Auditor berperan sebagai pihak yang independen dalam melaksanakan 

tugasnya yaitu mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan. Menurut Ikatan 

Akuntan Indonesia (2001) dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) 

SA Seksi 110, tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen 

pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran dalam 
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semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan 

arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 

Auditor bertanggungjawab untuk mengevaluasi apakah terdapat 

kesangsian terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan 

kelangsungan hidupnya (going concern) dalam periode waktu tidak lebih dari 

satu tahun sejak tanggal pelaporan audit (SPAP seksi 341, 2001). Auditor 

harus mengemukakan secara eksplisit apakah perusahaan klien dapat 

mempertahankan kelangsungan hidupnya sampai setahun kemudian setelah 

pelaporan. Masalah muncul ketika banyak terjadi kesalahan opini yang dibuat 

auditor menyangkut opini going concern (Mayangsari, 2003). Going concern 

merupakan asumsi dasar dalam penyusunan laporan keuangan, suatu 

perusahaan diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau 

mengurangi secara material skala usahanya (Standar Akuntansi Keuangan, 

2009).  

Auditor dalam mengeluarkan opini audit suatu perusahaan perlu 

memberikan pernyataan mengenai kemampuan perusahaan dalam 

mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Apabila ada keraguan 

mengenai kelangsungan hidup suatu perusahaan, maka auditor perlu 

mengungkapkannya dalam laporan opini audit (Setiawan, 2006). Beberapa hal 

yang memicu masalah going concern adalah perusahaan memiliki rasio hutang 

terhadap modal yang tinggi, saldo hutang jangka pendek dalam jumlah besar 

yang segera jatuh tempo, mengalami penurunan modal (capital deficiency) 

yang signifikan, kerugian keuangan (financial losses) yang disebabkan karena 
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nilai tukar rupiah, menanggung beban keuangan, kerugian operasional dan 

tidak ada action plans yang jelas dari pihak manajemen (Diyanti, 2010). 

Profesi akuntan publik banyak mendapat kritikan akibat terjadinya 

kasus-kasus manipulasi data keuangan perusahaan besar yang terjadi di 

Amerika Serikat dan Indonesia. Seperti kasus Enron dengan KAP Arthur 

Andersen yang sudah melanggar kode etik akuntan dengan penghancuran 

dokumen yang berkaitan dengan kebangkrutan Enron. Di Indonesia terjadi 

pada PT Kimia Farma dengan KAP Hans Tuanakotta & Mustofa, KAP Hans 

Tuanakotta & Mustofa tidak berhasil menemukan kecurangan padahal sudah 

melaksanakan audit sesuai dengan SPAP. Kasus seperti ini merugikan banyak 

pihak dan berdampak cukup luas, karena auditor dianggap ikut andil dalam 

memberikan informasi yang salah dan dianggap tidak objektif menjalankan 

tugas. Sehingga kinerja auditor diragukan karena telah melanggar prinsip 

kompetensi dan kehati-hatian professional (www.Gunadarma.ac.id). 

Waluapun auditor tidak bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup 

sebuah perusahaan namun dalam melakukan audit kelangsungan hidup perlu 

menjadi pertimbangan auditor dalam memberikan opini. Faktanya ada 

perusahaan yang dinyatakan mendapat opini wajar tanpa pengecualian bisa 

berhenti operasi. 

Dalam beberapa penelitian sebelumnya, ada tiga cara pengukuran 

kualitas audit yaitu ukuran Kantor Akuntan Publik, reputasi Kantor Akuntan 

Publik, dan auditor spesialisasi industry. Reputasi sebuah Kantor Akuntan 

Publik dipertaruhkan ketika opini yang diberikan ternyata tidak sesuai dengan 
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kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Auditor harus memiliki keberanian 

untuk mengungkapkan permasalahan mengenai kelangsungan hidup (going 

concern) perusahaan klien. Permasalahan going concern seharusnya diberikan 

auditor  dan dimasukkan dalam opini auditnya pada saat opini itu diterbitkan. 

Auditor bertanggungjawab mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar 

terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya 

dalam periode waktu pantas (Rudyawan, 2009). Junaidi (2010) menggunakan 

reputasi audit sebagai proksi dari kualitas audit dan menunjukan hasil yang 

signifikan dalam pemberian opini going concern. Hasil penelitian ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2009) yang menggunakan 

auditor spesialisasi industry sebagi proksi dari kualitas audit. Hasil pengujian 

menyatakan bahwa variabel kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap 

opini audit going concern.  

Dalam menentukan opini audit suatu perusahaan auditor harus 

memperhatikan likuiditas, profitabilitas dan solvabilitas perusahaan tersebut. 

Likuiditas menunjukan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban 

jangka pendek dengan aset-aset likuid yang dimiliki perusahaan. Profitabilitas 

menunjukan keuntungan yang diperoleh perusahaan selama periode tertentu. 

Solvabilitas menunjukan kemampuan perusahaan untuk membayar 

kewajibannya dalam jangka panjang. Melalui perhitungan rasio-rasio ini 

auditor dapat mengetahui tentang baik atau buruknya kinerja suatu perusahaan 

(Susanto, 2009).  

PENGARUH KUALITAS AUDIT ….  SETIYANA MISWATI, EKONOMI DAN BISNIS, UMP 2012 



Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh Hani et.al. (2003) 

yang menyatakan bahwa profitabilitas mempunyai hubungan yang kuat 

terhadap opini audit. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Wijaya (2009) bahwa profitabilitas yang diproksikan dengan 

ROA menunjukan terdapat pengaruh yang signifikan terhadap laporan audit 

going concern. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan hasil penelitian 

Susanto (2009) yang menyatakan bahwa return on asset yang rendah 

membuat auditor cenderung memberikan opini audit going concern. 

Hubungan quick ratio dengan opini audit, semakin kecil quick ratio, 

maka perusahaan kurang likuid karena banyak kredit macet sehingga opini 

audit harus  memberikan keterangan mengenai going concern karena adanya 

kemungkinan perusahaan akan bangkrut. Wijaya (2009) meneliti tentang 

pemberian opini audit going concern dengan menggunakan rasio keuangan 

likuiditas. Yang menyatakan bahwa likuiditas yang diproksikan dengan quick 

ratio berhasil membuktikan pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap 

laporan audit going concern. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian 

yang dilakukan Hani et.al. (2003), Januarti (2008) bahwa likuiditas yang di 

proksi dengan quick ratio akan menunjukan hasil signifikan positif terhadap 

opini audit going concern. 

Kondisi bursa dan pasar keuangan secara global mengalami tekanan 

yang berat, akibat dari kerugian yang terjadi di pasar perumahan (subprime 

mortgages) yang berimbas pada sektor keuangan Amerika Serikat. Dampak 
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krisis keuangan global tersebut juga berpengaruh terhadap perekonomian 

Indonesia. Krisis keuangan global yang terjadi pada akhir tahun 2008 

mengakibatkan dampak yang buruk bagi kelangsungan hidup perusahaan. 

Beberapa hal yang memicu masalah going concern umumnya adalah 

perusahaan-perusahaan memiliki rasio hutang terhadap modal yang tinggi, 

saldo hutang jangka pendek yang akan jatuh tempo yang bernilai tinggi, 

kerugian keuangan yang disebabkan kerugian nilai tukar rupiah, dan lainnya 

(Juniarti, 2000). 

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Okie Indra 

Wijaya, dkk (2009) yang menggunakan variabel kualitas audit, profitabilitas, 

dan likuiditas dalam menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi 

penerimaan opini audit going concern. Namun dalam penelitian ini terdapat 

beberapa perbedaan. Penelitian ini tidak menggunakan auditor industry 

specialization tetapi menggunakan reputasi auditor sebagai prediktor 

penerimaan opini audit going concern. Penelitian terdahulu menggunakan 

sampel perusahaan non regulasi yang listing  di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

selama periode 2002-2006. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan 

adalah perusahaan manufaktur yang listing  di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

selama periode 2008-2010. Alasan pemilihan perusahaan manufaktur karena 

transaksi perusahaan manufaktur lebih besar, dan terhindar dari ketentuan 

pemerintah, sehingga pengaruh going concern akan lebih terlihat. Berdasarkan 

pada uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan 
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judul Pengaruh Kualitas Audit, Profitabilitas, dan Likuiditas Terhadap 

Opini Audit Going Concern Pada Perusahaan Manufaktur Yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. 

  

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah 

yang akan dikaji pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah faktor kualitas audit berpengaruh terhadap penerimaan opini 

audit going concern pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia? 

2. Apakah faktor profitabilitas berpengaruh terhadap penerimaan opini audit 

going concern pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia? 

3. Apakah faktor likuiditas berpengaruh terhadap penerimaan opini audit 

going concern pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini dibatasi pada: 

1. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan tahunan 

yang telah diaudit selama periode pengamatan yaitu tahun 2008, 2009, 

dan 2010. 

PENGARUH KUALITAS AUDIT ….  SETIYANA MISWATI, EKONOMI DAN BISNIS, UMP 2012 



2. Penelitian menggunakan 3 variabel bebas, yaitu: kualitas audit, 

profitabilitas dan likuiditas dalam penelitian. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dalam perumusan 

masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah: 

1.  Menguji pengaruh kualitas audit terhadap penerimaan opini audit going 

concern pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

2.  Menguji pengaruh profitabilitas terhadap penerimaan opini audit going 

concern pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

3.  Menguji pengaruh likuiditas terhadap penerimaan opini audit going 

concern pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini, 

diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Akademisi 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk pengembangan 

teori dan pengetahuan akuntansi terutama yang berkaitan dengan auditing 

dan akuntansi keuangan, khususnya dibidang keputusan opini audit. 
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2. 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. 
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