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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Laporan keuangan bertujuan untuk menyajikan informasi yang dapat 

diandalkan tentang perubahan kekayaan bersih perusahaan sebagai hasil dari 

kegiatan usaha. Laporan keuangan juga bertujuan untuk menyajikan 

informasi yang dapat membantu para pemakai dalam menaksir kemampuan 

perusahaan menaksir laba. Laporan keuangan yang memiliki kualitas 

informasi yang baik akan berguna bagi perusahaan untuk menarik investor 

untuk menginvestasikan dana ke perusahaan, jika informasi yang disediakan 

baik maka investor akan lebih percaya untuk berinvestasi ke perusahaan 

tersebut. 

Peran auditor diperlukan untuk mencegah diterbitkannya laporan 

keuangan yang menyesatkan. Selain itu auditor mempunyai peranan penting 

dalam menjembatani antara kepentingan investor dan kepentingan perusahaan 

sebagai pemakai dan penyedia laporan keuangan. Data-data perusahaan akan 

lebih mudah dipercaya oleh investor dan pemakai laporan keuangan lainnya 

apabila laporan keuangan yang mencerminkan kinerja dan kondisi keuangan 

perusahaan yang benar. Dengan menggunakan laporan keuangan yang telah 

diaudit, para pemakai laporan keuangan dapat mengambil keputusan dengan 

benar sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Auditor bertanggung 

jawab menilai apakah ada keraguan terhadap perusahaan dalam 

mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode tidak lebih dari satu 

tahun sejak tanggal laporan audit. 
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Opini going concern merupakan opini yang diberikan auditor untuk 

menunjukan apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan 

hidupnya. Auditor melakukan evaluasi terhadap perusahaan sebelum 

menentukan apakah terdapat kesangsian atas kelangsungan usaha suatu 

perusahaan. Auditor memerlukan berbagai informasi mengenai kondisi 

perusahaan dalam penilaian atas ada atau tidaknya kesangsian besar mengenai 

kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam 

jangka waktu pantas. Jika auditor yakin bahwa terdapat kesangsian atas 

kelangsungan hidup entitas, maka auditor  perlu mencari informasi mengenai 

rencana manajemen dalam mengurangi dampak dari ketidakmampuan entitas 

tersebut. Selain itu, auditor juga harus mempertimbangkan bagaimana 

rencana manajemen dilaksanakan oleh perusahaan sehingga kesangsian atas 

kelangsungan hidup entitas dapat dikurangi. Jika auditor tidak menemukan 

kesangsian atas kondisi perusahaan dalam menjalankan dan mempertahankan 

kelangsungan usahanya, maka auditor akan memberikan opini non going 

concern. 

 Perusahaan yang menerima opini going concern akan berdampak 

pada kelangsungan hidup perusahaan karena opini going concern sangat 

berguna bagi investor untuk menentukan keputusan investasi. (Sari, 2010) 

menyatakan asumsi dasar bahwa opini audit going concern harusnya berguna 

bagi investor sebagai sinyal negatif tentang kelangsungan hidup perusahaan. 

Sebaliknya opini non going concern dianggap sebagai sinyal positif bagi 

investor sebagai penanda bahwa perusahaan dalam kondisi yang baik.  
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Kajian atas opini audit going concern dapat dilihat dari kondisi 

internal perusahaan yaitu melalui likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, arus 

kas dan pertumbuhan perusahaan, dimana faktor internal tersebut merupakan 

dasar atau acuan bagi professional adjugment di dalam memberikan opini 

audit going concern (Riestianiko, 2018). Berikut merupakan data perhitungan 

likuiditas, profitabilitas, solvabilitas pada beberapa perusahaan jasa yang 

terdaftar di bursa efek Indonesia. 

Tabel 1.1 

Curent Ratio, ROA, Debt To Total Asset Ratio dan Opini Auditor 

NO KODE TAHUN CR ROA DAR OPINI 

1 HADE 2014 2,34 -0,78 0,39 WTP-DP 

2015 2,15 -0,65 0,44 WTP-DP 

2016 37,7 -33,06 0 WDP 

2 LPLI 2014 32,66 -21,16 0,03 WTP-DP 

2015 29,30 -12,56 0,14 WTP-DP 

2016 16,76 -10,1 0,15 WTP-DP 

3 MBSS 2014 2,45 6,15 0,28 W 

2015 2,08 -3,33 0,26 WTP-DP 

2016 1,30 -2,13 0,24 WTP-DP 

Sumber : Data diolah,2019 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pada perusahaan dengan kode 

perusahaan HADE current ratio tahun 2014 sebesar 2,34, di tahun 2015 

sebesar  2,15 dan di tahun 2016 sebesar 37,7. Selisih antara atahun 2014 dan 

tahun 2015 sebesar 0,19 namun kenaikan signifikan di tahun 2016 sehingga 

selisih menjadi sebesar 35,55. ROA tahun 2014 sebesar -0,78, tahun 2015 

sebesar -0,65 dan tahun 2016 sebesar -33,6 dengan selisih antara tahun 2014 

dengan 2015 sebesar 0,13 dan 2016 selisihnya sebesar 32,41. DAR tahun 

2014 sebesar 0,39, tahun 2015 sebesar 0,44 dan tahun 2016 sebesar 0 dengan 

selisih antara tahun 2014 dengan 2015 sebesar 0,5 dan 2016 selisihnya 



4 
 

 

sebesar 0,44. Tahun 2014 dan 2015 menghasilkan opini audit wajar tanpa 

pengecualian dengan bahasa penjelasan (WTP-DP). Sedangkan ditahun 2016 

menghasilkan opini audit Wajar dengan pengecualian. Dari data diatas 

menunjukan bahwa meskipun likuiditas mengalami peningkatan yang 

signifikan namun ROA dan DAR 2016 mengalami penurunan yang sangat 

besar . Sehingga pada data dapat dilihat pula bahwa setiap penurunan rasio ini 

menyebabkan opini audit yang berbeda pula yang semula wajar (W) menjadi 

wajar tanpa pengecualian dengan bahsa penjelasan (WTP-DP) atau semula 

wajar tanpa pengecualian dengan bahsa penjelasan (WTP-DP) menjadi wajar 

dengan pengecualian (WTP). 

Likuiditas diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar 

kewajiban jangka pendeknya. Pengertian likuiditas adalah kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan kas dalam jangka pendek untuk memenuhi 

kewajibannya dan bergantung pada arus kas perusahaan serta komponen aset 

serta kewajiban lancarnya. Dalam hubungannya likuiditas dengan opini audit 

going concern, makin kecil likuiditas maka perusahaan di anggap kurang 

likuid sehingga tidak dapat membayar para krediturnya maka auditor 

kemungkinan memberikan opini audit going concern (Noverio, 2016). 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba. Profitabilitas dalam penelitian ini diprosikan dengan return on assets 

(ROA). ROA dapat mengambarkan kemampuan perusahaan dalam 

mengahasilkan laba dengan mengunakan total asset atau totol aktiva yang 

dimiliki perusahaan dalam periode tertentu. Perusahaan yang memiliki nilai 

ROA  yang negatif dalam periode waktu yang berurutan akan memicu 
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masalah going concern karena ROA yang negatif artinya bahwa perusahaan 

tersebut mengalami kerugian  dan ini akan langsung menggangu dari 

kelangsungan hidup perusahaan tersebut.  

Solvabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Solvabilitas perusahaan dapat 

diukur dengan debt to total aset ratio, debt to total aset ratio dengan 

memperbandingkan utang dengan total aset yang dimiliki perusahaan. 

Perusahaan yang mempunyai utang lebih kecil daripada total asetnya maka 

perusahaan tersebut dapat dinyatakan sebagai perusahaan yang solvabel. 

Perusahaan yang solvabel akan mudah mendapatkan opini audit non going 

concern dari auditor yang mengaudit laporan keuangan perusahaan tersebut. 

Begitu juga sebaliknya perusahaan yang tidak solvabel akan sulit untuk 

mendapatkan opini audit going concern. 

Selain variabel keuangan, dalam penelitian ini digunakan variabel non 

keuangan yaitu Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional dan 

Kepemilikan Manajerial. Ukuran perusahaan dipilih untuk melihat bagaimana 

perusahaan mampu mempertahankan kelangsungan usahanya dilihat dari total 

asset perusahaan. Mengingat semakin besarnya mekanisme pengendalian 

eksternal maupun internal yang dapat memberikan dampak terhadap 

pengelolaan perusahaan sehingga berpengaruh pada kualitas pelaporan yang 

lebih baik dan pemberian opini audit. Maka variabel kepemilikan 

institusional dan variabel kepemilikan manajerial juga dipilih untuk melihat 

bagaimana perusahaan mampu mempertahankan kelangsungan usahanya 
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dilihat dari jumlah saham institusional atau manajerial dibagi dengan jumlah 

saham yang beredar. 

Beberapa penelitian terkait pemberian opini going concern telah 

dilakukan antara lain oleh Noverio (2011) meneliti tentang pengaruh kualitas 

auditor, likuiditas, proftabilitas, dan solvabilitas terhadap opini audit going 

concern pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia. 

Menggunakan variabel keuangan dan non keuangan. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa variabel kualitas auditor, profitabilitas dan solvabilitas 

berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. Likuiditas tidak 

berpengaruh pada penerimaan opini audit going concern. Berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan Ajikusuma (2016) yang justru memperoleh hasil 

penelitian yang berbeda yang menunjukan bahwa kualitas auditor, 

likuiditas,dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pnerimaan opini audit 

going concern. Sedangkan solvabilitas terbukti berpengaruh terhadap 

penerimaan opini audit going concern. Dan berbeda pula dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Keumalasari (2011) Hasil penelitian menjunjukan bahwa 

likuiditas berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit going 

concern.  

Pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya banyak 

menggunakan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian. Namun, 

berbeda dengan penelitian ini menggunakan perusahaan jasa sebagai 

objeknya. Perusahaan jasa merupakan salah satu perusahaan dengan jumlah 

yang banyak dan memiliki banyak sektor diantaranya sektor jasa property dan 

real estate, sektor infrastruktur, utilitas dan trasnportasi, sektor keuangan, 
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sektor perdangangan, jasa dan investasi. Melihat berkembangnya perusahaan 

jasa menyebabkan perusahaan jasa dapat dikatakan sebagai perusahaan yang 

turut andil besar dalam pertumbuhan perekonomian negara. Oleh karena itu 

informasi mengenai perusahaan jasa menjadi sangat penting bagi para 

investor. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang “ANALISIS PENGARUH KUALITAS 

AUDITOR, LIKUIDITAS, PROFITALBILITAS, SOLVABILITAS , 

UKURAN PERUSAHAAN, KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN 

KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP PENERIMAAN 

OPINI AUDIT GOING CONCERN”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, 

maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengaruh kualitas auditor  terhadap penerimaan opini audit 

going concern pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2014-2016 ? 

2. Bagaimana pengaruh likuiditas  terhadap penerimaan opini audit going 

concern pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2014-2016 ? 

3. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap penerimaan opini audit going 

concern pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2014-2016 ? 
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4. Bagaimana pengaruh solvabilitas terhadap penerimaan opini audit going 

concern pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2014-2016 ? 

5. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap penerimaan opini audit 

going concern pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2014-2016 ? 

6. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penerimaan opini 

audit going concern pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2014-2016 ? 

7. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap penerimaan opini 

audit going concern pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2014-2016 ? 

8. Bagaimana pengaruh kualitas auditor, likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, 

kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap penerimaan 

opini audit going concern pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2014-2016 ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas auditor terhadap 

penerimaan opini audit going concern pada perusahaan jasa yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh likuiditas terhadap 

penerimaan opini audit going concern pada perusahaan jasa yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. 
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3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap 

penerimaan opini audit going concern pada perusahaan jasa yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh solvabilitas terhadap 

penerimaan opini audit going concern pada perusahaan jasa yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. 

5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

penerimaan opini audit going concern pada perusahaan jasa yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. 

6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial 

terhadap penerimaan opini audit going concern pada perusahaan jasa yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. 

7. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh institusional terhadap 

penerimaan opini audit going concern pada perusahaan jasa yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. 

8. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas auditor, likuiditas, 

profitabilitas, solvabilitas, kepemilikan manajerial dan kepemilikan 

institusional terhadap penerimaan opini audit going concern pada 

perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan diantaranya sebagai berikut sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Dapat memberikan pengalaman dan tambahan pengetahuan dalam 

mengaplikasikan ilmu yang dipelajari di bangku perkuliahan khususnya 

pengetahuan tentang pengaruh kualitas auditor, likuiditas, profitabilitas, 

solvabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial dan kepemilikan 

institusional terhadap penerimaan opini going concern pada perusahaan 

jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. 

2. Bagi Akademisi 

Penelitian ini memberikan bukti empiris tentang kualitas auditor, 

likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan 

manajerial dan kepemilikan institusional terhadap pemberian opini audit 

going concern. Selain itu penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi 

untuk penelitian yang akan datang. 

3. Bagi Emiten 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai pengambilan 

keputusan khususnya bagi manajer yang berkaitan dengan manfaat 

ekonomi di masa yang akan datang dan juga dalam mempertahankan serta 

mengembangkan perusahaan dengan melihat hasil kualitas auditor, 

likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan 

manajerial dan kepemilikan institusional terhadap pemberian Opini Audit 

Going Concern. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran singkat dalam memudahkan 

pemahaman atas skripsi ini perlu dijelaskan sistematika penulisannya. Berikut 

penulis akan menguraikan secara garis besar penyusunan skripsi dalam 

perumusannya dituangkan dalam lima bab dengan tahap-tahap sebagai 

berrikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Di dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang permasalah 

yang diangkat dalam skripsi, rumusan masalah, manfaat penelitian, 

tujuan penelitian serta sistematika penulisan penelitian. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan teori-teori yang menjadi dasar analisis 

penelitian, beberapa penelitian ataupun kajian terdahulu, kerangka 

teoritik, serta pengembangan hipotesis penelitian. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, jenis dan sumber 

data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan juga 

teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian. 

BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang hasil analisis dan pembahasan hasil 

penelitian yang diperoleh oleh penulis. Dalam hal ini mengenai 

penelitian pengaruh kualitas auditor, likuiditas, profitabilitas, 

solvabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial dan 

kepemilikan institusional terhadap penerimaan opini audit going 
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concern pada perusahaan jasa yang terdafar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2014-2016. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang 

telah dibahas pada bab sebelumnya, keterbatasan dan saran yang 

dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan. 

 


