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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Kelangsungan hidup perusahaan menjadi sorotan penting bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan terhadap perusahaan terutama investor. Investor 

menanamkan modalnya untuk mendanai operasi perusahaan. Ketika akan 

melakukan investasi pada suatu perusahaan, investor perlu mengetahui kondisi 

keuangan perusahaan terutama yang menyangkut tentang kelangsungan hidup 

(going corcern) perusahaan tersebut. Kondisi keuangan perusahaan ini tercermin 

dalam laporan keuangan perusahaan karena going concern merupakan asumsi 

dalam pelaporan keuangan perusahaan. Jika asumsi tersebut tidak terpenuhi maka 

entitas tersebut dapat dikatakan bermasalah (Kristiana, 2012). 

 Investor akan melakukan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan 

sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Dalam hal ini, auditor sangat 

diandalkan dalam memberikan informasi yang baik bagi investor (Levitt, 1998 

dalam Fanny dan Sylvia, 2005). Ketika mengaudit data akuntansi, auditor 

berfokus pada penentuan apakah informasi yang dicatat itu mencerminkan 

dengan tepat peristiwa-peristiwa ekonomi yang terjadi selama periode akuntansi 

(Arens, Randal, dan Mark, 2008:7 dalam Kristiana, 2012). Hasil akhir dari proses 

audit tersebut adalah laporan audit. Laporan ini merupakan hal yang sangat 

penting dalam penugasan audit dan assurance. Laporan audit berisi opini auditor 

dan menjadi sarana untuk mengkomunikasikan temuan-temuan auditor.
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Opini audit going concern merupakan opini yang dikeluarkan auditor 

untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan 

hidupnya (SPAP, 2001 dalam Kristiana, 2012). Pertimbangan auditor dalam 

situasi semacam ini adalah bahwa klien mungkin tidak dapat meneruskan 

operasinya atau memenuhi kewajibannya selama periode yang wajar yaitu tidak 

melebihi satu tahun sejak tanggal laporan keuangan diaudit. SPAP SA 341 

dijelaskan bahwa terkait opini going concern, auditor dapat mengeluarkan 

pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan, pendapat wajar 

dengan pengecualian, pendapat tidak wajar, dan tidak memberikan pendapat 

selama terkait penjelasan going concern (IAI, 2011:341.10 dalam Kristiana, 

2012). 

Penelitian ini penting dilakukan karena kelangsungan hidup suatu 

perusahaan akan terlihat dari pernyataan yang dikeluaran oleh auditor yang 

diungkapkan melalui opini audit. Terbongkarnya kasus manipulasi data keuangan 

perusahaan besar seperti Enron, telah mencoreng citra auditor yang dianggap 

gagal dalam memberikan peringatan pada investor. Pihak investor akan 

mengalami kerugian, apabila informasi keuangan audit tidak menunjukan 

informasi keuangan yang sebenarnya. Para pemakai laporan keuangan merasa 

bahwa pengeluaran opini audit going concern dapat digunakan sebagai prediksi 

kelangsungan hidup suatu perusahaan. Oleh karena itu dengan menggunakan 

laporan keuangan yang telah diaudit, para pemakai laporan keuangan dapat 

mengambil keputusan dengan tepat. Tidaklah mudah bagi auditor dalam 

memberikan opini going concern untuk suatu perusahaan. Hal yang dapat menjadi 
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pertimbangan auditor untuk memberikan opini audit going concern dapat dengan 

melihat dari faktor internal seperti ukuran perusahaan dimana auditor lebih 

cenderung untuk mengeluarkan opini audit going concern kepada perusahaan 

kecil daripada perusahaan besar, profitabilitas menjadi pertimbangan auditor 

dalam memberikan opini audit going concern, karena semakin tinggi rasio 

profitabilitas maka semakin baik pula kinerja perusahaan dalam mengelola aset-

aset yang dimilikinya untuk menghasilkan profit, likuiditas menjadi pertimbangan 

auditor dalam memberikan opini audit going concern, karena semakin tinggi 

likuiditas maka perusahaat likuid sehingga mampu perusahaan dapat membayar 

para krediturnya, dan pertumbuhan perusahaan menjadi pertimbangan dalam 

memberikan opini audit going concern karena semakin tinggi rasio pertumbuhan 

penjualan maka perusahaan dapat melanjutkan kegiatan operasinya. 

Penelitian-penelitian mengenai opini audit going concern yang dilakukan 

di Indonesia antara lain dilakukan oleh Santosa dan Linda, 2007 memberikan 

bukti bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini 

audit going concern. Petronela, 2004 dalam Setyarno, Januarti dan Faisal, 2006 

memberikan bukti bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penerbitan 

opini audit going concern. Hani dkk, 2003 yang memberikan bukti bahwa rasio 

profitabilitas dan rasio likuiditas berpengaruh negatif terhadap penerbitan opini 

audit going concern. Pada penelitian Kristiana, 2012 terdapat tiga variabel yang 

mempengaruhi pemberian opini audit going concern yaitu profitabilitas, 

likuiditas, dan pertumbuhan perusahaan. Ketiga variabel ini berpengaruh negatif 

terhadap opini audit going concern. 
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Dalam hal ini, tujuan dari analisis profitabilitas adalah untuk mengukur 

tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai perusahaan yang 

bersangkutan. Semakin tinggi rasio profitabilitas suatu perusahaan maka semakin 

baik kinerja perusahaan dalam mengelola aset-aset yang dimilikinya untuk 

menghasilkan profit. Sedangkan hubungannya dengan likuiditas makin kecil 

likuiditas, perusahaan kurang likuid sehingga tidak dapat membayar para 

krediturnya maka auditor kemungkinan memberikan opini audit dengan going 

concern. Tidak jarang perusahaan yang secara konsisten mengalami kerugian 

operasi mempunyai working capital yang sangat kecil bila dibandingkan dengan 

total assets (Altman, 1968 dalam Noverio, 2012). Sedangkan hubungan likuiditas 

dengan opini audit: Makin kecil likuiditas, perusahaan kurang likuid karena 

banyak kredit macet sehingga opini audit harus memberikan keterangan mengenai 

going concern. 

Berdasarkan faktor yang mempengaruhi opini going concern yang terdapat 

pada penelitian terdahulu maka penelitian ini memilih variabel independen antara 

lain ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, dan pertumbuhan perusahaan. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk melanjutkan penelitian terdahulu dengan 

variabel independen yang hampir sama namun perusahaan yang menjadi objek 

penelitian berbeda, yaitu perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013. 

Alasan peneliti menggunakan sampel perusahaan sektor pertambangan 

karena industri pertambangan merupakan salah satu industri yang dapat 

meningkatkan perekonomian negara, selain itu pendapatan yang diperoleh dari 
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hasil industri pertambangan juga relatif lebih besar sehingga dapat menarik 

investor untuk menginvestasikan uangnya di perusahaan sektor pertambangan 

tersebut. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan 

penting bagi para investor dalam mengambil keputusan berinvestasi. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Kristiana, 

2012 yang meneliti mengenai pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, 

likuiditas, pertumbuhan perusahaan terhadap opini audit going concern. Namun 

ada beberapa perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian Kristiana yaitu : 

1. Penelitian Kristiana meneliti pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2010, sedangkan penelitian ini meneliti pada 

perusahaan sektor pertambangan tahun 2010-2013. 

2. Penelitian Kristiana likuiditas diukur dengan menggunakan Quick Ratio, 

sedangkan penelitian ini likuiditas diukur dengan menggunakan Current 

Ratio. 

3. Penelitian Kristiana menggunakan teknik analisis statistik inferensial, 

sedangkan penelitian ini menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dan 

statistik induktif. 

 Berdasarkan uraian di atas penulis bermaksud untuk melakukan penelitian 

yang berjudul “Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, 

pertumbuhan perusahaan terhadap penerimaan opini audit going concern.” 
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1.2 Perumusan Masalah 

 Dari latar belakang diatas, permasalahan yang dirumuskan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini 

audit going concern ? 

2. Apakah profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit 

going concern ? 

3. Apakah likuiditas  berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit going 

concern ? 

4. Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif terhadap penerimaan 

opini audit going concern? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

 Dalam memfokuskan penelitian agar masalah yang diteliti memiliki ruang 

lingkup dan arah yang jelas, maka peneliti memberikan batasan masalah sebagai 

berikut: 

1. Penelitian ini hanya menggunakan 4 variabel bebas, yaitu: ukuran perusahaan, 

profitabilitas, likuiditas dan pertumbuhan perusahaan. 

2. Perusahaan yang dipilih sebagai sampel adalah perusahaan sektor 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2013. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

 Dari rumusan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap penerimaan opini 

audit going concern pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap penerimaan opini audit 

going concern pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

3. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap penerimaan opini audit going 

concer pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

4. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap penerimaan 

opini audit going concern pada perusahaan sektor pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi pengembangan teori dan pengetahuan di bidang akuntansi, terutama 

yang berkaitan dengan penerimaan opini audit going concern. 

2. Bagi Investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan 

penting dalam mengambil keputusan berinvestasi. 
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3. Bagi praktisi emiten terutama manajer dengan melihat hasil pengaruh kualitas 

ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas dan pertumbuhan perusahaan 

terhadap penerimaan opini audit going concern, sehingga memudahkan 

manajemen dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan manfaat 

ekonomi di masa yang akan datang juga dalam mempertahankan dan 

mengembangkan perencanaan usaha (business plan). 

4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dari hasil penelitian bisa dijadikan 

referensi dan sebagai bahan acuan penelitian yang sama di masa yang akan 

datang mengenai going concern yang telah diteliti pada penelitian ini. 
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