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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

       Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang 

pengolahan bahan mentah sampai barang jadi lalu menjualnya kepada konsumen. 

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) terbagi 

menjadi tiga jenis yaitu sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri, dan 

industri barang konsumsi. Sub sektor industri dasar dan kimia adalah sektor 

industri yang bergerak dalam bidang semen, keramik, porselen dan kaca, logam, 

kimia, plastik dan kemasan, pakan ternak, kayu dan pengolahannya, dan pulp dan 

kertas. Sub sektor aneka industri adalah sektor industri yang bergerak dalam 

bidang otomotif dan komponen, tekstil dan garment, alas kaki, kebel, dan 

elektronika. Sedangkan untuk sektor industri barang konsumsi adalah sektor 

indutstri yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman, rokok, farmasi, 

kosmetik dan barang keperluan rumah tangga, dan peralatan rumah tangga. Data 

manufaktur yang terdiri atas beberapa sub objek bisa disebut dengan cross 

section. 

       Perusahaan yang didirikan diharapkan dapat menghasilkan keuntungan untuk 

kelangsungan hidup suatu perusahaan dalam jangka waktu yang tidak terbatas. 

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan dapat digunakan untuk 

melaporkan kemampuan suatu perusahaan dalam mempertahankan 

keberlangsungan hidup usahanya. Laporan keuangan juga digunakan oleh auditor 

untuk memberikan status going concern pada perusahaan.  
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       Pemberian opini audit going concern bukanlah tugas yang mudah, karena 

berkaitan langsung dengan reputasi auditor (Sofia, 2011). Ketika KAP sudah 

memiliki reputasi yang baik maka akan berusaha menjaga reputasinya dan 

menghindar dari suatu hal yang dapat merusak reputasinya, sehingga reputasi 

KAP mencerminkan kualitas dari jaminan yang diberikan.  

       KAP dengan reputasi big four dianggap memilik kualitas audit yang lebih 

baik daripada KAP dengan reputasi non big four. Seperti halnya perusahaan yang 

terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI), dimana PT Argha Karya Prima Industry 

Tbk memilih KAP dengan reputasi big four. Begitu juga dengan PT Astra 

International Tbk yang memilih KAP dengan reputasi big four. Lain halnya 

dengan PT Akasha Wira International Tbk yang memilih KAP dengan reputasi 

non big four. Besar kecilnya KAP tidak mempengaruhi kemungkinan KAP 

tersebut mengeluarkan opini audit going concern.  

       Setyarno et,al (2006) dalam Arga dan Linda (2007) menjelaskan dalam 

menerbitkan opini audit going concern auditor mempertimbangkan opini audit 

going concern yang diterima auditee pada tahun sebelumnya. Pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Akasha Wira 

International Tbk dan PT Argo Pantes Tbk dalam laporan keuangan menerima 

opini audit going concern. Sedangkan PT Argha Karya Prima Industry Tbk dan 

PT Astra International Tbk tidak menerima opini audit going concern. Hal ini 

memberikan bukti empiris bahwa apabila auditor menerbitkan opini audit going 

concern tahun sebelumnya maka semakin besar kemungkinan auditor 

mengeluarkan opini audit going concern tahun berjalan (Dian Ekasari, 2010). 

Totok Dewayanto (2011), Maydica Rossa Arsianto, Shiddiq Nur Rahardjo (2013) 
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dan Dina Ekasari (2010) menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara 

opini tahun sebelumnya dengan opini tahun berjalan. 

       Penilaian going concern lebih didasarkan pada kemampuan perusahaan untuk   

melanjutkan operasinya dalam jangka waktu 12 bulan ke depan. Sama halnya 

dengan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

Tingkat likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya kepada kreditor jangka pendek (Hanafi, 

Mamduh dan Abdul Halim, 2007) dalam Rinny (2011). Semakin tinggi nilai 

likuiditas maka perusahaan dianggap mampu membayar kewajiban jangka 

pendeknya, sebaliknya jika nilai likuiditas menurun maka perusahaan kurang 

likuid sehingga tidak dapat membayar para krediturnya. Peneliti mengambil 4 

sampel perusahaan manufaktur dengan tingkat likuiditas yang berbeda setiap 

tahunnya. Adapun data sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Tingkat Likuiditas Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dalam persen. 

No Nama Perusahaan Tahun 

2013 

Tahun 

2014 

Tahun 

2015 

Tahun 

2016 

Tahun 

2017 

1 PT Akasha Wira International 

Tbk (ADES) 

1,81 1,54 1,39 1,64 1,20 

2 PT Argha Karya Prima 

Industry Tbk (AKPI) 

135,91 113,19 103,06 112,88 104,34 

3 PT Selamat Sempurna Tbk 

(SMSM) 

210 211 239 286 274 

4 PT Astra International Tbk 

(ASII) 

1,2 1,3 1,4 1,2 1,2 

Sumber: www.idx.co.id 

http://www.idx.co.id/
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       Dari tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa perusahaan manufaktur yang berkode 

ADES memperlihatkan tingginya tingkat likuiditas pada tahun 2013 sebesar 

1,81% dan tingkat likuiditas paling rendah dirasakan pada tahun 2017 sebesar 

1,20%. Penurunan tersebut sangat tinggi bila di liat pada tahun sebelumnya yaitu 

2016 nilainya sebesar 1,64%. Perusahaan manufaktur yang berkode AKPI 

memiliki tingkat likuiditas yang tinggi pada tahun 2013 sebesar 135,91% dan 

terendah pada tahun 2015 sebesar 103,06%. Perusahaan ini mengalami kenaikan 

dan penurunan setiap tahunnya dalam kemampuan memenuhi kewajibannya. 

       Perusahaan manufaktur yang berkode SMSM yang memiliki tingkat likuiditas 

yang tinggi pada tahun 2016 sebesar 286%. Pada tahun sebelumnya tingkat 

likuiditas mengalami kenaikan setiap tahunnya, akan tetapi mengalami penurunan 

pada tahun 2017 menjadi 278%. Perusahaan selanjutnya yang menjadi sampel 

yaitu ASII yang memiliki tingkat likuiditas tinggi pada tahun 2015 sebesar 1,4%. 

Pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 1,2% sampai 2017 dengan nilai 

yang sama. Naik turunnya tingkat likuiditas dalam perusahaan, maka 

memungkinkan auditor memberikan opini audit dengan going concern.  

       Perusahaan yang sedang tumbuh dengan baik juga mengindikasikan 

kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya (going 

concern). Pertumbuhan penjualan perusahaan menunjukkan kekuatan perusahaan 

dalam operasinya. Seperti sampel yang penulis ambil dari perusahaan manufaktur, 

dengan data sebagai berikut :  
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Tabel 1.2 

Tingkat Pertumbuhan Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dalam persen. 

No Nama Perusahaan Tahun 

2013 

Tahun 

2014 

Tahun 

2015 

Tahun 

2016 

Tahun 

2017 

1 PT Akasha Wira International 

Tbk (ADES) 

0,054 0,152 0,157 0,325 -0,082 

2 PT Argha Karya Prima Industry 

Tbk (AKPI) 

0,102 0,169 0,037 0,014 0,009 

3 PT Selamat Sempurna Tbk 

(SMSM) 

0,046 0,105 0,065 0,027 0,159 

4 PT Astra International Tbk 

(ASII) 

0,031 0,040 -0,086 -0,017 0,139 

Sumber: www.idx.co.id 

       Dari tabel 1.2 dapat dijelaskan bahwa terjadi kenaikan dan penurunan dalam 

pertumbuhan perusahaan, perusahaan dengan kode ADES mengalami kenaikan 

dari tahun 2013–2016 dan penurunan di tahun 2017 menjadi -0,082%. Sama 

dengan perusahaan yang berkode AKPI yang mengalami penurunan terus 

menerus dimulai dari tahun 2015 sampai 2017. Perusahaan berkode SMSM 

mengalami kenaikan 0,159% ditahun 2017 yang dimana ditahun sebelumnya 

mengalami penurunan. Sedangkan perusahaan yang berkode ASII mengalami 

minus di tahun 2015 dan 2016, akan tetapi kembali naik di tahun selanjutnya 

menjadi 0,139%. Naik turunnya pertumbuhan perusahaan juga dapat 

memungkinkan auditor memberikan opini audit dengan going concern. 

       Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis ingin 

meneliti kembali variabel independen dari penelitian terdahulu. Variabel yang 

diambil yaitu kualitas auditor, opini audit tahun sebelumnya, pertumbuhan 

http://www.idx.co.id/
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perusahaan dari penelitian Eko Budi Setyarno, Indira Januarti, dan Faisal (2006), 

dan likuiditas penelitian dari Ira Kristiana (2012). Sampel diambil dari laporan 

keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 

periode penelitian berjalan, dengan judul: “Pengaruh Kualitas Audit, 

Likuiditas, Opini Audit Tahun Sebelumnya, Pertumbuhan Perusahaan 

Terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern Pada Perusahaan 

Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2013-

2017” 

 

1.2  Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat diidentifikasikan 

bahwa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah Kualitas Audit berpengaruh terhadap Penerimaan Opini Audit Going 

Concern ? 

2. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap Penerimaan Opini Audit Going 

Concern ? 

3. Apakah Opini Audit Tahun Sebelumnya berpengaruh terhadap Penerimaan 

Opini Audit Going Concern ? 

4. Apakah Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh terhadap Penerimaan Opini 

Audit Going Concern ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

       Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, 

yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Audit terhadap penerimaan Opini Audit  
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Going Concern. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Likuditas terhadap penerimaan Opini Audit 

Going Concern. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Opini Audit Tahun Sebelumnya terhadap 

penerimaan Opini Audit Going Concern. 

4. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Perusahaan terhadap penerimaan 

Opini Audit Going Concern. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

       Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut : 

1.1.1 Bagi Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan 

kepada investor mengenai kondisi keuangan perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sehingga dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbahan penting dalam mengambil keputusan 

berinvestasi. 

1.1.2 Bagi Auditor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan sebagai bahan 

pertimbangan auditor pada saat pemberian opini audit going concern.  

1.1.3 Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi opini audit going concern 

pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
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1.1.4 Bagi Penelitian Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi 

atau bahan pertimbangan pada saat penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

       Sebagai arahan untuk memudahkan dalam penelitian, penulis menyajikan 

susunan penulisan sebagai berikut : 

BAB 1  PENDAHULUAN  

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang landasan teori, hasil penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran, dan hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan meliputi 

populasi, sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, 

definisi operasional dan pengukuran variabel, serta analisis data. 

BAB IV  PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang pengujian data, pengujian hipotesis, dan 

pembahasan hasil analisis data. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian, serta sara-saran 

untuk perbaikan yang dapat digunkan untuk penelitian selanjutnya. 

  


