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B A B I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan merupakan salah satu sarana penting untuk 

mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak luar 

perusahaan. Dalam Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) No. 

1 dijelaskan bahwa tujuan utama dari laporan keuangan adalah menyediakan 

informasi yang berguna dalam pembuatan bisnis dan ekonomi. Laporan 

keuangan harus berkualitas tinggi merupakan hal yang penting karena akan 

secara positif mempengaruhi penyedia modal dalam pembuatan keputusan 

investasi kredit, dan keputusan alokasi sumber daya lainnya yang akan 

meningkatkan efesiensi pasar secara keseluruhan (Aisiah, 2012). Laporan 

keuangan juga merupakan hasil dari proses akuntansi yang disajikan dalam 

bentuk kuantitatif dimana informasi yang disajikan di dalamnya dapat 

membantu berbagai pihak dalam pengambilan keputusan yang sangat 

berpengaruh bagi kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri (Wijaya, 2009). 

Seperti yang tercantum dalam PSAK No.1 Paragraf 07 tentang struktur dan 

tujuan laporan keuangan yakni, laporan keuangan merupakan suatu penyajian 

terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang 

bertujuan memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja 

keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan 

pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. 
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Khususnya bagi investor, opini audit laporan keuangan merupakan 

pertimbangan penting dalam menentukan keputusan berinvestasi (Lev,1989) 

karena opini audit dapat mencerminkan kondisi perusahaan terutama kondisi 

keuangan. Dengan demikian, investor dapat membuat keputusan berinvestasi 

yang lebih tepat berdasarkan informasi yang telah diaudit. Auditor 

memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan perusahaan yang terdiri 

dari neraca, laporan laba rugi, laporan laba ditahan dan laporan arus kas. 

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) Seksi 341 tahun 2011, 

auditor bertanggung jawab untuk memberikan pertimbangan serta 

memberikan pendapat apakah ada kesangsian terhadap perusahaan dalam 

mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode waktu tidak lebih 

dari satu tahun sejak tanggal laporan audit. Menurut Sisca Novita Sari (2014) 

bahwa auditor memegang peranan penting dalam menjamin laporan keuangan 

yang dikeluarkan oleh perusahaan, dan peranan auditor semakin vital karena 

menyangkut kepentingan publik (stakeholder) terhadap kepercayaan 

informasi keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan pertanggung 

jawaban manajemen atas kepercayaan yang diberikan kepadanya, oleh karena 

itu manajemen berusaha untuk selalu menjaga kondisi keuangan yang 

tercermin dalam laporan keuangan perusahaan agar selalu tampak baik dan 

selanjutnya memperoleh opini unqualified (Mirna Dyah Praptorini dan Indira 

Januarti, 2007). 

Auditor mengeluarkan opini audit going concern untuk memastikan 

apakah perusahaan mampu mempertahankan kelangsungan usahanya atau 
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tidak dapat mempertahankannya. Opini audit going concern sangat berguna 

bagi investor untuk menetapkan keputusan investasi. Terkait dengan 

pentingnya opini audit yang dikeluarkan oleh auditor, maka auditor harus 

bertanggungjawab untuk mengeluarkan opini audit going concern yang 

konsisten dengan kondisi yang sebenarnya. Hasil studi Mc. Koewn et al. 

(1991) selaras dengan temuan Altman (1982), Chen dan Church (1992), 

Mutchler (1997), dan Geiger et al. (2000) bahwa sebagian besar perusahaan 

sampel yang diteliti yaitu perusahaan yang mengalami financial distress 

dengan menggunakan model prediksi kebangkrutan adalah perusahaan yang 

mendapatkan opini audit going concern, temuan lain Chen dan Church (1992) 

menyatakan bahwa model prediksi kebangkrutan lebih akurat dibandingkan 

dengan opini yang diberikan oleh auditor, hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa sebagian auditor telah gagal melakukan tanggungjawab 

profesionalnya (Kumalawati, 2012). (Dalam Elita Mada, 2013) menyatakan 

bahwa auditor cenderung mengeluarkan opini going concern ketika 

kemungkinan kebangkrutan perusahaan semakin tinggi, dan auditor tidak 

dengan mudah menghilangkan opini going concern pada periode sebelumnya, 

sampai perusahaan mengalami perbaikan dalam kondisi keuangannya yang 

bisa dijadikan pertimbangan positif akan kelangsungan hidup perusahaan. 

Beberapa kasus perusahaan yang go public mengalami delisting dari 

Bursa Efek Indonesia (BEI), artinya perusahaan tersebut dihapuskan atau 

dikeluarkan dari daftar perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di BEI. 

Ada dua jenis delisting, yakni delisting paksa dan delisting atas sukarela 
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emiten. Proses delisting paksa biasanya dilakukan lantaran emiten memiliki 

kondisi yang berpengaruh negatif terhadap keberlangsungan hidup (going 

concern) perusahaannya. Bagi investor, perusahaan yang sudah delisted 

adalah identik dengan bangkrut, karena mereka sudah tidak bisa lagi investasi 

di perusahaan tersebut (Hadi, 2008 dalam Siregar dan Abdul, 2012). 

Beberapa perusahaan go public yang mengalami delisting, diantaranya 

terjadi pada tahun 2012-2014 sebagaimana ditampilkan dalam tabel 1.1 

dibawah ini: 

Tabel 1.1 

Perusahaan Go Public yang Delisting Tahun 2012-2015 

Tanggal 

Delisting 
Nama Perusahaan Auditor 

Opini 

Audit 

03/12/2012 
PT. Surya Intrindo Makmur 

Tbk 

Agus Subyantara & 

Rekan 

Going 

Concern 

5/12/2013 
PT. Pan Asia Filament Inti 

Tbk 
Sudiharto & Rekan 

Going 

Concern 

31/10/2013 
PT. Surabaya Agung 

Industri Pulp & Kertas Tbk 
Anwar & Rekan 

Going 

Concern 

27/11/2014 
PT Asia Natural 

Resourches Tbk 

Asep Rahmansyah 

& Rekan 

Going 

Concern 

21/01/2015 PT. Davomas Abadi Tbk 
Tanubrata Sutanto & 

Rekan 

Going 

Concern 

07/12/2015 PT. Unitex Tbk 
Purwantono, 

Suhermna & Rekan 

Going 

Concern 

Sumber : Annual Report, Bursa Efek Indonesia (Data diolah, 2017) 

Berdasarkan tabel 1.1 diatas bahwa PT Surya Intrindo Makmur Tbk 

menerima opini audit going concern atas laporan keuangan konsolidasian 

yang berakhir 31 Desember 2011. Pertimbangan atas pemberian opini going 

concern tersebut dilakukan atas keputusan auditor Agus Subyantara & rekan 

karena perusahaan mengalami kerugian yang berulang kali dari usahanya dan 
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mengakibatkan saldo ekuitas negatif. Penerimaan opini audit going concern 

tersebut menimbulkan kekhawatiran para inverstor, sehingga saham 

perusahaan yang diperdagangkan di BEI sama sekali tidak tersentuh 

transaksi, artinya para investor menarik dananya dari perusahaan tersebut 

sehingga pihak BEI melakukan delisting pada tanggal 03 Desember 2012 

sebagai tindakan atas adanya tanda ketidakmampuan perusahaan dalam 

mempertahankan keberlangsungan hidupnya. 

Opini audit going concern juga diterima oleh PT. Pan Asia Filament 

Inti Tbk atas laporan keuangan konsolidasian yang berakhir 31 Desember 

2012. Pertimbangan atas pemberian opini audit going concern tersebut atas 

keputusan auditor Sudiharto & Rekan karena perusahaan mengalami kerugian 

netto dari usahanya sehingga pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp 

29.043.697.779. Kondisi tersebut menimbulkan keraguan substansial atas 

kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. 

Penerimaan opini tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi para inverstor 

maupun calon investor yang akan menanamkan dananya, sehingga pada 

tanggal 5 Desember 2013 pihak BEI melakukan delisting yang merujuk pada 

Peraturan Bursa Nomor I-1 tentang delisting dimana adanya indikasi bahwa 

perseroan dalam masalah financial. 

Begitu juga yang dialami oleh PT Surabaya Agung Industri Pulp & 

kertas Tbk atas laporan keuangan konsolidasian yang berakhir 31 Desember 

2012. Pertimbangan atas pemberian opini audit going concern tersebut atas 

keputusan auditor Anwar & Rekan karena perusahaan mengalami kerugian 



6 

 

yang berulang kali dari usahanya sehingga pada tanggal 31 Desember 2012 

dan 2011 telah mengakibatkan defisit masing-masing  sebesar Rp 

2.323.513.113.207 dan Rp 2.160.693.470.643. Kondisi tersebut menimbulkan 

keraguan substansial atas kemampuan perusahaan untuk mempertahankan 

kelangsungan usahanya. Penerimaan opini going concern tersebut 

menimbulkan kekhawatiran bagi para inverstor maupun calon investor yang 

akan menanamkan investasinya, pada tanggal 31 Oktober 2013 pihak BEI 

melakukan delisting yang merujuk pada Peraturan Bursa Nomor I-1 tentang 

delisting dimana adanya indikasi bahwa perseroan dalam masalah financial. 

Pada tanggal 27 November 2014 pihak BEI melakukan delisting 

terhadap PT Asian Natural Resourches Tbk dikarenakan perseroan tidak 

membukukan penjualan sama sekali sehingga menderita kerugian hingga Rp 

356 miliar. Disamping kinerja keuangan yang memburuk karena financial 

distress. Dapat dilihat pada table 1.1 bahwa perusahaan tersebut menerima 

opini audit going concern atas laporan keuangan konsolidasian yang berakhir 

31 Desember 2013. Pertimbangan atas pemberian opini audit going concern 

tersebut dilakukan atas keputusan auditor Asep Hermansyah & rekan 

dikarenakan perusahaan mengalami kerugian yang terus menerus hingga 

mencapai akumulasi rugi sebesar Rp 356.305.546.347. Kondisi ini 

disebabkan oleh pasar batubara yang mengalami gejolak yang tidak 

menguntungkan. Penerimaan opini audit going concern tersebut 

menimbulkan kekhawatiran para investor atas ketidakmampuan perusahaan 

untuk mengatasi masalah tersebut, dan pada tanggal 27 November 2014, PT. 
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Asian Natural Resourches Tbk delisting dari BEI. 

Di tahun 2015 sendiri terdapat dua daftar nama yang terkena delisting 

dari BEI, kedua nama tersebut adalah PT. Davomas Abadi Tbk dan PT. 

Unitex Tbk yang keduanya sama-sama mendapatkan opini audit going 

concern setelah tidak mampu mempertahankan kelangsungan usahanya pada 

tahun berikutnya sehingga dengan kebijakan BEI kedua perusahaan tersebut 

didelisting dari daftar. Seperti diketahui PT. Davomas Abadi Tbk gagal 

melunasi hutangnya ke PT. Heradi Utama dan PT. Aneka Surya Argo dengan 

total sebesar Rp 2,93 triliun serta gagal membayarkan hutangnya kepada 

pemegang saham sebesar Rp 319,11 miliar. Semenjak tekena kesulitas 

keuangan perusahaan PT. Davomas Abadi Tbk mendapatkan opini audit 

going concern dari auditor Tanubrata Sutanto & rekan. 

Peristiwa diatas menunjukkan bahwa kelangsungan hidup suatu 

perusahaan perlu mendapatkan perhatian, baik oleh perusahaan kecil dan 

menengah maupun perusahaan besar, dan sangat tergantung kepada 

kemampuan manajemen untuk membawa perusahaan untuk bertahan hidup 

selama mungkin. Jika kelangsungan hidup perusahaan terganggu maka yang 

bertanggung jawab tidak hanya manajemen akan tetapi tuduhan kesalahan 

juga mengarah kepada auditor yang bertugas mengaudit perusahaan tersebut. 

Banyak terjadinya kasus tentang kecurangan manajemen perusahaan 

yang melakukan praktek manipulasi akuntansi dan mengakibatkan kerugian 

dialami para stakeholder yang bersangkutan, tidak hanya itu, kegagalan 

auditor juga menjadi salah satu faktor terjadinya kecurangan tersebut karena 
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gagal dalam menjaga integritas serta independensi dalam menjalankan 

tugasnya sebagai auditor. Sebagai contoh kasus masa lalu seperti Worldcom, 

Xerox, Enron yaitu berkaitan dengan manipulasi data keuangan sehingga 

merugikan stakeholder yang ada di dalamnya dan menyebabkan banyak 

kritikan bagi profesi akuntan sehingga berdampak terhadap keyakinan 

terhadap kualitas auditor. Kasus yang masih hangat dalam negeri seperti 

operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap 

auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam penilaian wajar tanpa 

pengecualian atas Laporan Keuangan Kementrian Desa PDDT tahun 

anggaran 2016. Adanya tindakan penyuapan tersebut oleh oknum pemerintah 

daerah kepada oknum aparatur negara yang dinilai mempunyai 

profesionalisme dan independensi kerja menambah daftar fraud yang 

dilakukan oleh seorang akuntan publik yang dipercaya dapat diandalkan 

sebagai pihak ketiga dalam menjaga keabsahan sebuah laporan keuangan. 

Akibat dari terungkapnya berbagai kasus tersebut kepercayaan publik 

terhadap tingkat independensi seorang auditor menjadi berkurang. 

Fenomena kasus tersebut sesuai dengan yang dijelaskan dalam teori 

agensi, yang menyatakan bahwa prinsipal dalam hal ini adalah pemegang 

saham, yang memberikan mandat kepada agen atau manajemen untuk 

melaksanakan atau menjalankan aktivitas perusahaan, termasuk dalam hal 

pengambilan keputusan (Jensen dan Meckling, 1976). Keputusan yang 

dimaksud adalah keputusan manajemen yang terkadang memanipulasi 

penyajian laporan keuangan demi tercapainya tujuan laporan yang seolah-
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olah tidak terjadi masalah dalam perusahaan. Oleh karena itu perlunya 

stakeholder untuk mengevaluasi pertanggung jawaban keuangan manajemen 

melalui auditor yang benar-benar independen. 

Permasalahan yang dihadapi manajemen perusahaan sering terkait 

masalah financial distress seperti perusahaan yang dikeluarkan dari BEI, 

dimana sebagaian besar terkena masalah kesulitan keuangan untuk mendanai 

operasinya sendiri, kondisi tersebut merupakan signal atau informasi bagi 

auditor untuk menentukan keputusan audit. Kondisi keuangan merupakan 

salah satu faktor yang menjadi pertimbangan investor  dalam melakukan 

investasi pada suatu perusahaan. Disisi lain, stakeholder maupun pengguna 

laporan keuangan lainnya membutuhkan informasi tentang kemampuan 

perusahaan untuk melanjutkan usahanya (going concern) melalui opini 

auditor (Eko Budi Setyarno, 2006). Kondisi keuangan perusahaan 

menunjukkan serta menggambarkan tingkat kesehatan perusahaan pada 

kenyataannya (Ramadhany, 2004). Tingkat kesehatan perusahaan dapat 

dilihat dalam perbandingan rasio-rasio keuangan, semakin kondisi 

perusahaan terganggu atau memburuk maka akan semakin besar 

kemungkinan perusahaan menerima opini going concern (Brilinita Elita 

Mada, 2013). 

Selain faktor financial disstress yang banyak dialami perusahaan pada 

era dimana dituntut kompetitif dalam mempertahankan kelangsungan 

hidupnya, faktor kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau 

keuntungan menjadi hal yang berpengaruh dalam penentu penerimaan opini 
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audit going concern oleh auditor kepada kliennya. Oleh karena itu faktor 

profitabilitas perusahaan menjadi sangat penting dalam kelangsungan hidup 

perusahaan (Yohana Wulandari, 2012). Profitabilitas adalah kemampuan 

perusahaan memperoleh laba terkait dengan penjualan, total aktiva, maupun 

modal sendiri (Sartono, 1998 dalam Noverio, 2011). Rasio profitabilitas 

mengukur efektivitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang 

dihasilkan dari penjualan dan investasi. Perusahaan yang tidak mampu 

menghasilkan profitabilitas yang tinggi cenderung melakukan pergantian 

susunan atau komposisi manajemen, seperti pergantian pimpinan maupun 

dewan direksi dan jajarannya secara internal perusahaan dengan harapan 

mampu membawa perubahan terhadap pertumbuhan yang lebih baik terkait 

tujuan dalam mendapatkan profit. 

Pentingnya laporan audit yang berhubungan dengan going concern 

adalah untuk memberikan peringatan awal bagi pemegang saham dan 

pengguna laporan keuangan lainnya guna menghindari kesalahan dalam 

pembuatan keputusan (Mutchler, 1984 dalam Totok Dewayanto 2011). 

Tujuan dari keberadaan suatu entitas kegiatan ekonomi didirikan adalah untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup (going concern) atas usahanya melalui 

berbagai cara. Opini going concern yang diterima perusahaan menunjukkan 

adanya kondisi dan peristiwa yang menimbulkan keraguan auditor akan 

kelangsungan hidup perusahaan, baik yang disebabkan karena kondisi 

keuangan maupun non keuangan. Oleh sebab itu manajemen akan berusaha 

untuk menghindari penerimaan opini going concern, yang terdiri dari opini 
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wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas, opini wajar dengan 

pengecualian, opini tidak wajar dan tidak memberikan pendapat (Mutchler, 

1986). 

Opini auditor merupakan sumber informasi yang sangat penting bagi 

pihak di luar perusahaan sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan. 

Oleh karenan itu hanya auditor yang berkualitas yang dapat menjamin bahwa 

laporan (informasi) yang dihasilkannya reliable (Mirna Dyah Praptorini, 

2007). Kualitas audit merupakan salah satu faktor penentu pemberian status 

opini going concern pada suatu perusahaan. Januarti (2009) menyatakan 

bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memiliki reputasi yang baik akan 

berusaha untuk mempertahankan reputasinya dan bersikap objektif dalam 

pekerjaanya. Selama ini, penelitian mengenai kualitas auditor banyak 

dikaitkan dengan aspek ukuran KAP dan reputasi KAP. Namun berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Craswell dkk (1995), reputasi auditor kurang 

bernilai ketika dalam suatu industri juga terdapat auditor spesialis. Auditor 

yang memiliki spesialisasi pada industri tertentu pasti akan memiliki 

pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik mengenai kondisi lingkungan 

industri tersebut. Kebutuhan akan industry specialization mendorong auditor 

untuk menspesialisasikan diri dan mulai mengelompokkan klien berdasarkan 

bidang industri. Dengan kemampuan spealisasi, diyakini audit yang 

mempunyai konsentrasi spesialisasi tersebut dapat menghasilkan opini yang 

lebih berkualitas dibandingkan dengan auditor yang tidak mempunyai bidang 

spesialisasi. 
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Motivasi dilakukan penelitian ini adalah untuk mewujudkan 

terciptanya laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggung 

jawabkan serta keabsahan laporan itu sendiri melalui opini audit going 

concern. Dengan adanya status tambahan pada opini audit yang diberikan 

pada laporan keuangan perusahaan, diharapkan dapat menjadi acuan investor 

dalam menanamkan investasinya pada perusahaan yang tepat dalam 

pengambilan keputusan ekonomi kedepannya. 

Mengacu pada penelitian sebelumnya tentang analisa faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi penerimaan opini audit going concern pada suatu 

perusahaan, namun pada penelitian sebelumnya masih terdapat perbedaan 

hasil sehingga peneliti masih ingin menggali kembali tentang analisa tersebut. 

Berdasarkan alasan dan uraian latar belakang tersebut peneliti mengangkat 

kembali penelitian tentang analisa faktor yang mempengaruhi penerimaan 

status opini audit going concern. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah tahun yang digunakan dan sektor perusahaan yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) yakni pada sektor Perusahaan 

Manufaktur serta adanya penambahan variabel kualitas audit sebagai variabel 

interveningnya. Oleh karena itu, penulis memberi judul penelitian ini 

“Pengaruh Faktor Financial Distress, Profitabilitas dan Ukuran Dewan 

Direksi terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern dengan 

Kualitas Audit sebagai Variabel Intervening pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pembahasan latarbelakang permasalahan di atas, maka 

dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Faktor kesulitan keuangan (financial distress) selalu menjadi penyebab 

yang paling berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan. 

Tekanan terhadap kondisi keuangan yang tidak stabil bisa dijadikan 

prediksi kebangkrutan oleh auditor dalam mengeluarkan pernyataan opini 

audit going concern terhadap perusahaan. 

2. Banyaknya praktek kecurangan yang dilakukan perusahaan pada laporan 

keuangannya yang dipublikasikan dengan tujuan untuk menjaga reputasi 

dan kinerja manajemen perusahaan untuk menghindarkan dari opini audit 

going concern. Banyaknya praktek manajemen laba untuk menampilkan 

seolah perusahaan dalam performa yang cenderung stabil dan profitable. 

3. Adanya tindakan indisipliner yang dilakukan auditor dalam bentuk 

ketidakindependenan dalam melaksanakan tugas, sehingga menurunnya 

kepercayaan publik terhadap profesi akuntan terutama seorang auditor atas 

kualitas auditornya. 

4. Banyaknya perusahaan yang mengalami defisit modal dan minus profit 

sehingga menjadikan perusahaan tersebut semakin terpuruk dan 

kehilangan investor yang berimbas pada  kelangsungan hidup perusahaan. 

5. Kegagalan internal manajemen perusahaan dalam menghasilkan laba 

masih menjadi salah satu faktor penentu penetapan pemberian opini audit 

going concern. 
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6. Terdapat kecenderungan auditor menjadikan aspek kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba (profitabilitas) sebagai dasar menetapkan 

penentuan opini audit going concern kepada suatu entitas ekonomi. 

 

1.3 Batasan 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 3 variabel independen yang dimediasi 

oleh variabel kualitas audit. Variabel independen dari penelitian ini adalah 

financial distress, profitabilitas dan ukuran dewan direksi. Variabel 

dependen dari penelitian ini adalah penerimaan opini audit going concern. 

2. Perusahaan yang dipilih sebagai sampel adalah perusahaan manufaktur 

sektor tekstil dan garment yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan 

menerbitkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit selama periode 

pengamatan, yaitu tahun 2012 sampai dengan 2016. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah yang diuraikan diatas, permasalahan 

yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah financial distress secara parsial mempengaruhi kualitas audit pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

2. Apakah profitabilitas secara parsial mempengaruhi kualitas audit pada 
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perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

3. Apakah ukuran dewan direksi secara parsial mempengaruhi kualitas audit 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

4. Apakah financial distress, profitabilitas dan ukuran dewan direksi secara 

simultan mempengaruhi kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

5. Apakah financial distress secara parsial mempengaruhi penerimaan opini 

audit going concern pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia? 

6. Apakah profitabilitas secara parsial mempengaruhi penerimaan opini audit 

going concern pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia? 

7. Apakah ukuran dewan direksi secara parsial mempengaruhi penerimaan 

opini audit going concern pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia? 

8. Apakah financial distress, profitabilitas dan ukuran dewan direksi secara 

simultan mempengaruhi penerimaan opini audit going concern pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

9. Apakah kualitas audit mempengaruhi penerimaan opini audit going 

concern pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia? 

10. Apakah kualitas audit merupakan variabel intervening antara financial 

distress, profitabilitas dan ukuran dewan direksi dengan penerimaan opini 
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audit going concern pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia?. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh financial distress terhadap kualitas audit pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap kualitas audit pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan direksi terhadap kualitas audit 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

4. Untuk mengetahui pengaruh financial distress, profitabilitas dan ukuran 

dewan direksi secara simultan terhadap kualitas audit pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

5. Untuk mengetahui pengaruh financial distress terhadap pemberian opini 

audit going concern pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

6. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap pemberian opini audit 

going concern pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

7. Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan direksi terhadap pemberian 

opini audit going concern pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
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Bursa Efek Indonesia. 

8. Untuk mengetahui pengaruh financial distress, profitabilitas dan ukuran 

dewan direksi secara simultan terhadap penerimaan opini audit going 

concern pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

9. Untuk mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap pemberian opini audit 

going concern pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

10. Untuk mengetahui pengaruh kulitas audit sebagai variabel intervening 

antara financial distress, profitabilitas dan ukuran dewan direksi dengan 

pemberian opini audit going concern pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan literatur 

akuntansi umumnya dan auditing khususnya untuk menunjukkan berbagai 

faktor yang mempengaruhi penerimaan opini audit going concern. Selain 

itu penelitian ini diharapkan dapat menambah hasil temuan dari hasil 

penelitian sebelumnya dan menambah referensi bagi penelitian 

selanjutnya. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti, penelitian ini merupakan salah satu praktek dalam 

menerapkan teori-teori yang telah didapat kedalam sebuah penelitian 

secara nyata. Dan secara tidak langsung, penulis juga bisa mempelajari 

lebih spesifik tentang opini audit going concern. 

b. Bagi Manajemen, untuk manajemen terutama para manajer dengan 

melihat hasil penelitian ini, diharapkan memudahkan manajer dalam 

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan manfaat ekonomi 

dimasa yang akan datang juga dalam mempertahankan dan 

mengembangkan perencanaan usaha (business plan). 

c. Bagi Investor, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam 

berinvestasi. Dengan adanya penelitian ini investor agar lebih berpikir 

kritis dalam menanamkan modalnya pada entitas tertentu dengan 

melihat kelangsungan hidup entitas tersebut melalui opini audit going 

concern. 

d. Bagi profesi akuntan atau akademik, diharapkan dari hasil penelitian ini 

bisa dijadikan sebagai bahan acuan dalam memutuskan penilaian atas 

opini going concern yang akan diberikan pada suatu perusahaan dan 

dapat menambah referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 


