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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada umumnya setiap perusahaan didirikan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Salah satu tujuan dari didirikannya yakni mengoptimalkan laba perusahaan. 

Namun, kebanyakan setiap perusahaan hanya berpatokan pada pengoptimalan laba 

saja. Mengingat akan hal tersebut perlu adanya suatu komponen yang mampu 

membantu dan menunjang masa depan dari perusahaan dalam menjalankan usahanya 

yang tidak hanya berpatokan pada pengoptimalan laba saja. Komponen controlling dan 

forecasting merupakan komponen yang diperlukan dalam berjalannya operasi produksi 

dalam perusahaan sehingga nantinya mampu mempertahankan kelangsungan hidup 

usaha. Melalui controlling mampu memberikan pengawasan terhadap rasio-rasio pada 

laporan keuangan sedangkan dengan adanya forecasting mampu meramalkan kondisi 

perusahaan untuk kedepannya sehingga membantu meminimalisisasi terjadinya 

kebangkrutan. 

Untuk mencapai tujuan dari setiap perusahaan perlu melihat kondisi di era 

globalisasi saat ini, tingkat persaingan dalam bisnis diketahui mengalami kenaikan 

yang semakin pesat. Sehingga mendorong setiap perusahaan untuk menyediakan 

informasi yang tepat dan berguna bagi pihak yang berhubungan dengan perusahaan. 

Salah satu dari bentuk informasi yang mampu disediakan oleh perusahaan yakni 

laporan keuangan. 

Laporan keuangan yang baik adalah laporan yang berkualitas dimana mampu 

memberikan informasi yang baik tentang perusahaan dan tidak dijumpai kasus yang 

mampu merugikan perusahaan serta tidak adanya perbedaan pandangan oleh pihak 

yang terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan. Seperti contoh kasus yang 

terjadi pada PT KAI dimana telah dijumpai adanya sebuah kasus dan perbedaan 

pandangan antara manajemen dan komite audit. PT KAI, pada tahun 2005 memiliki 

piutang PPN senilai Rp 95,2 milyar, dimana menurut komite audit harus dicadangkan 



 

2 
 

penghapusannya karena diragukan kolektibilitasnya. Namun, tidak dilakukan oleh 

manajemen dan tidak dikoreksi oleh auditor. Akibatnya, komisaris menolak 

menandatangani laporan keuangan yang telah di audit oleh auditor eksternal. Hal ini 

menjadi bukti bahwa masih terdapat perusahaan yang belum menerapkan prinsip dari 

tata kelola perusahaan (corporate governance) secara konsisten (Sibarani, 2017).  

Good corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang mampu 

membantu meminimalisasi adanya permasalahan yang ada pada laporan keuangan, 

dengan adanya komponen pada Corporate governance yang didasarkan pada teori 

keagenan diharapkan membantu mengatasi permasalahan yang ada di perusahaan. 

Pada penerapan konsep corporate governance yang berlandaskan teori keagenan 

melibatkan 2 pihak yakni agen dan prinsipal, dengan adanya kedua pihak diharapkan 

memberikan kepercayaan terhadap agen (manajemen) dalam mengelola kekayaan dari 

pemilik (investor). Sehingga, pemilik menjadi lebih yakin bahwa agen tidak akan 

melakukan suatu kecurangan untuk kesejahteraan agen (Darwis, 2009).  

Suatu perusahaan harus mempunyai pengelola perusahaan yang inovatif, yang 

bersedia untuk mengambil risiko yang wajar, dan senantiasa mengembangkan strategi 

baru untuk mengantisipasi kondisi perekonomian yang tidak stabil. Oleh karena itu, 

diperlukan suatu pedoman yang mengatur kegiatan perusahaan. Sehingga tercapai 

good corporate governance yang baik dalam perusahaan (Linoputri, 2010).  

Hal yang perlu diperhatikan dalam mengatur good corporate governance 

diantaranya adalah komponen dari corporate governance dan struktur kepemilikan 

pada setiap perusahaan. Komponen dari corporate governance yang mampu membantu 

tercapainya good corporate governance ada tiga komponen yakni dewan direksi, 

komisaris indepen, dan komite audit. 

Dewan direksi menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas pasal 

1, Direksi merupakan sebuah organ perseroan yang memiliki wewenang dan 

tanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai 

dengan maksud dan tujuan perseroan. Agar pelaksanaan tugas direksi dapat berjalan 

secara efektif, salah satu prinsip yang perlu dipenuhi adalah komposisi dari dewan 
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direksi dalam perusahaan harus sesuai dan sebanding dengan kebutuhan perusahaan 

dalam penyempurnaan penerapan tata kelola perusahaan. Sehingga memungkinkan 

pengambilan keputusan secara efektif, tepat, dan cepat, serta mampu bertindak secara 

independen (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006).  

Komponen lain yang perlu diperhatikan adalah komisaris independen, dimana 

telah dijelaskan oleh Susiana dan Herawati (2007) bahwa komisaris independen 

merupakan badan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan 

keseluruhan. Komisaris independen diharapkan mampu menegakkan keadilan 

(fairness) sebagai prinsip utama dalam memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang 

mungkin sering terabaikan, misalnya pemegang saham minoritas serta para stakeholder 

lainnya, sebab komisaris independen harus bebas dari semua kepentingan urusan bisnis 

yang dianggap sebagai campur tangan untuk semua urusan yang menyangkut 

kepentingan yang mampu memberikan keuntungan bagi perusahaan (Forum for 

Corporate Governance in Indonesia, 2001).  

Untuk menyelesaikan wewenang dan tanggungjawab, seorang komisaris 

independen memerlukan bantuan kinerja dari komite audit guna memaksimalkan 

tugasnya. Jika komisaris independen memiliki wewenang dan tanggungjawab terhadap 

semua permasalahan yang ada di perusahaan, komite audit memiliki tanggungjawab 

khusus dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, 

manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari corporate governance di 

perusahaan. 

Sedangkan komponen dari struktur kepemilikan dapat dilihat dari kepemilikan 

manajerial dan kepemilikan institusional dimana telah diketahui kepemilikan 

manajerial merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak internal perusahaan 

yakni manajer, direksi, dan komisaris. Sedangkan, kepemilikan eksternal perusahaan 

yang dikenal dengan kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham 

perusahaan oleh sebuah lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan 

investment banking.   
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Berdasarkan komponen good corporate governance dan struktur kepemilikan 

yang telah dijelaskan dapat diketahui bahwa dari komponen tersebut memiliki peranan 

dan fungsi masing-masing yang nantinya dapat mempengaruhi kelangsungan hidup 

usaha setiap perusahaan. Mempertahankan kelangsungan hidup suatu perusahaan 

tidaklah mudah, untuk mencapai hal tersebut perlu dilakukannya pengawasan dalam 

pelaporan keuangan dan melihat kondisi ekonomi dalam persaingan bisnis. Contohnya, 

dapat dilakukan dengan melihat peramalan terkini terkait kondisi perekonomian pada 

perusahaan manufaktur di tahun 2020 yang dilakukan oleh seorang pakar ekonom Rizal 

Ramli (2019) yang menyatakan 24% perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) berpotensi dapat memicu perekonomian. Pasalnya, sebanyak 24% perusahaan 

hanya mengandalkan sistem pembiayaan kembali atau refinancing. Alasan perusahaan 

manufaktur tersebut melakukan pembiayaan kembali dikarenakan tidak mampu 

membayar hutang dari keuntungan yang didapatkan, jika hal tersebut dilakukan secara 

terus menerus. Maka, akan memicu adanya kebangkrutan dan perusahaan akan 

menerima opini audit qualified. 

Selain memicu adanya kebangkrutan hal tersebut juga mampu memberikan 

dampak terhadap perekonomian Indonesia sehingga mampu menciptakan perubahan 

dan pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian, terlebih pada laporan keuangan 

perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia. Komisaris independen beserta komite 

audit diharapkan dapat mempertahankan kualitas dari pelaporan laporan keuangan 

yang dilakukan manajemen dari setiap perusahaan. Sehingga dalam kondisi apapun 

perusahaan mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya baik dalam kondisi krisis 

ekonomi maupun timbulnya persaingan antar perusahaan yang semakin ketat, dan 

diharapkan pada setiap perusahaan mampu menciptakan strategi untuk masing-masing 

perusahaan yang nantinya mampu membantu untuk berkembang dan mempertahankan 

kelangsungan hidupnya (going concern). 

Going concern merupakan asumsi kelangsungan hidup dalam suatu perusahaan. 

Sehingga, jika suatu perusahaan mengalami kondisi sebaliknya maka perusahaan 

tersebut dapat dikatakan mendapati sebuah masalah. Going concern disini diartikan 
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sebagai bentuk perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya sampai 

satu periode atau satu tahun ke depan. Jika, perusahaan dinilai tidak mampu 

mempertahankan kelangsungan hidup usahanya dalam satu tahun ke depan. Maka, 

going concern perusahaan diragukan dalam jangka Panjang (Petrolina, 2004). 

Makna going concern pada umumnya diartikan sebagai kelangsungan hidup 

perusahaan seperti yang telah dijelaskan oleh Petrolina di atas. Namun, berbeda dengan 

makna going concern pada opini audit dimana dijelaskan bahwa perusahaan yang 

mendapatkan opini audit going concern oleh auditor menunjukkan perusahaan tersebut 

sedang mendapati sebuah masalah keuangan yang diduga nantinya tidak mampu 

mempertahankan kelangsungan hidupnya. Pernyataan ini diperkuat dengan pendapat 

yang telah dikemukakan oleh Basioudis et al., (2008) dimana dijelaskan bahwa 

perusahaan yang mengalami tekanan financial distress termasuk dalam kategori opini 

audit going concern modifikasi. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Linoputri (2010) yang menguji 

pengaruh good corporate governance terhadap penerimaan opini audit going concern. 

Penelitian ini menggunakan variabel independen dari komponen good corporate 

governance seperti: kepemilikan terpusat, kepemilikan manajerial, kepemilikan 

keluarga, proporsi komisaris independen, keberadaan komite audit dan beberapa 

variabel kontrol, seperti: ukuran perusahaan, risiko perusahaan, kinerja perusahaan, 

likuiditas dan variabel dependen opini audit going concern. Dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan Linoputri (2010) memberikan hasil yang tidak signifikan dari variabel 

kepemilikan terpusat, kepemilikan manajerial, kepemilikan keluarga, proporsi 

komisaris independen, keberadaan komite audit. Namun, memberikan hasil yang 

signifikan pada variabel kontrol ukuran perusahaan, risiko perusahaan, kinerja 

perusahaan, likuiditas. Sedangkan,  melihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Rabiah (2015) dengan komponen  variabel independen dewan direksi, dewan 

komisaris, komite audit, dan kepemilikan institusional menunjukkan hasil yang belum 

konklusif dimana variabel dewan direksi dan kepemilikan institusional tidak memiliki 

pengaruh terhadap penerimaan opini audit sedangkan variabel independen yang lain 
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seperti komisaris independen dan komite audit memberikan hasil berpengaruh terhadap 

penerimaan opini audit going concern.  

Berdasarkan dari hasil penelitian yang belum konklusif menunjukkan adanya 

perbedaan gap atau hasil penelitian dari setiap variabel independen oleh peneliti 

terdahulu. Sehingga, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali 

guna menguji pengaruh dari komponen good corporate governance dan struktur 

kepemilikan terhadap penerimaan opini audit going concern pada perusahaan 

manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan manufaktur 

dipilih sebagai subjek penelitian dikarenakan sektor manufaktur memiliki jumlah 

perusahaan yang lebih banyak dibandingkan dengan sektor yang lain dan saham dari 

sektor manufaktur lebih banyak diminati oleh para investor serta dengan adanya berita 

yang telah disampaikan oleh seorang pakar ekonom Rizal Ramli terkait kondisi 

keuangan perusahaan manufaktur yang mengalami kesulitan dalam pembiayaan usaha 

menambah keyakinan penulis untuk membahas “Pengaruh Good Corporate 

Governance dan Struktur Kepemilikan Terhadap Penerimaan Opini audit going 

concern Pada Perusahaan manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

pada tahun 2011-2018”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Apakah dewan direksi dalam perusahaan manufaktur berpengaruh terhadap 

penerimaan opini audit going concern?  

2. Apakah komisaris independen dalam perusahaan manufaktur berpengaruh 

terhadap penerimaan opini audit going concern? 

3. Apakah komite audit dalam perusahaan manufaktur berpengaruh terhadap 

penerimaan opini audit going concern? 

4. Apakah kepemilikan manajerial dalam perusahaan manufaktur berpengaruh 

terhadap penerimaan opini audit going concen? 

5.   Apakah kepemilikan institusional dalam perusahaan manufaktur 
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berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern? 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh 

penerimaan audit going concern.  

1 Untuk menguji pengaruh dewan direksi terhadap penerimaan opini audit going 

concern. 

2 Untuk menguji pengaruh komisaris independen terhadap penerimaan opini 

audit going concern. 

3 Untuk menguji pengaruh komite audit terhadap penerimaan opini audit going 

concern. 

4 Untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penerimaan opini 

audit going concern. 

5 Untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap penerimaan opini 

audit going concern. 

1.4 Manfaat 

1.4.1 Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan 

dan wawasan terkait pengaruh komponen dari good corporate governance dan 

struktur kepemilikan terhadap penerimaan opini audit going concern serta dapat 

menerapkan ilmu yang diperoleh di Universitas Internasionnal Semen Indonesia 

dengan kondisi yang ada dalam dunia kerja. 

1.4.2 Praktis  

1.4.2.1 Bagi Penulis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan 

ilmu pengetahuan langsung bagi penulis terkait pengaruh penerapan dari komponen 

good corporate governance dan struktur kepemilikan terhadap penerimaan opini audit 

going concern. 
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1.4.2.2 Bagi Perusahaan 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan untuk 

menganalisis tingkat pengaruh penerapan komponen good corporate governance dan 

struktur kepemilikan terhadap penerimaan opini audit going concern. 

1.4.2.3 Bagi Civitas Akademisi 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

khususnya mengenai pengaruh penerapan good corporate governance (GCG) dan 

struktur kepemilikan terhadap penerimaan opini audit going concern. 
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