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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.1 Latar Belakang

Setelah terjadinya krisis moneter dan krisis ekonomi dan politik pada

pertengahan tahun 1997 sampai sekarang, menyebabkan dampak yang sangat

berpengaruh terhadap berkembangnya dunia bisnis di Indonesia. Terjadi

keterpurukan pada perekonomian yang menyebabkan banyak perusahaan yang

gulung tikar dan tidak bisa meneruskan kelangsungan usahanya. Tidak hanya

perusahaan berukuran kecil yang mengalami kebangkrutan, namun perusahaan

berukuran besar pun banyak yang akhirnya tidak dapat melanjutkan usahanya.

Akibat dari kondisi ekonomi yang buruk tersebut mengakibatkan makin

meningkatnya penerimaan opini Qualified Going Concern dan Disclaimer untuk

penugasan tahun 1998. Auditor tidak dapat lagi hanya mengandalkan pandangan

manajemen bahwa segalanya dalam kondisi yang baik. Penilaian going concern

lebih difokuskan pada kemampuan perusahaan untuk melanjutkan usaha serta

operasinya dalam jangka waktu 12 bulan ke depan. Untuk mengambil kesimpulan

apakah perusahaan akan mendapatkan opini audit going concern atau tidak,

auditor harus melakukan evaluasi secara kritis terhadap rencana-rencana yang

dilakukan oleh manajemen (Noverio, 2011).

Saat kondisi ekonomi mengalami ketidakpastian, auditor diharapkan dapat

memberikan early warning akan kegagalan keuangan perusahaan (Januarti, 2009).

Oleh karena itu, investor sangat mengandalkan peran auditor dalam memberikan

informasi laporan keuangan yang tepat dan akurat (Fanny & Saputra, 2005).
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Auditor juga memiliki tanggungjawab untuk memberikan nilai apakah ada

kesangsian besar terhadap kemampuan perusahaan dalam mempertahankan

kelangsungan hidupnya (going concern) dalam periode waktu kurang dari satu

tahun sejak tanggal laporan audit (SPAP, 2001). Auditor harus mengungkapkan

secara jelas apakah perusahaan klien akan dapat mempertahankan kelangsungan

hidupnya dalam jangka waktu setahun kemudian setelah pelaporan (Januarti,

2009).

Peraturan Pemerintah No.64 Tahun 1999 menyatakan bahwa untuk

meningkatkan efisiensi dan daya saing perekonomian nasional, maka sangat

dibutuhkan fasilitas yang memudahkan untuk memperoleh informasi keuangan

tahunan perusahaan. Informasi keuangan dapat digunakan oleh masyarakat

khususnya investor sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat. Informasi

keuangan dapat diperoleh dari laporan keuangan yang diterbitkan oleh

perusahaan. laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai

posisi dan kinerja keuangan serta arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian

besar pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi (PSAK, 2009).

Laporan keuangan yang disusun harus dapat dengan mudah dipahami, relevan,

andal, konsisten serta dapat diperbandingkan sehingga informasi yang dihasilkan

dapat menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya.

Laporan keuangan merupakan sarana komunikasi yang dimanfaatkan

perusahaan untuk menyampaikan informasi kepada pihak yang berkepentingan

seperti investor. Sebagai sarana komunikasi, laporan keuangan digunakan oleh

pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk melihat kondisi perusahaan.
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Oleh karena itu diperlukankan pihak independen yaitu auditor yang memiliki

tugas untuk menilai keandalan serta kewajaran dari laporan keuangan perusahaan.

Penilaian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bukti apakah laporan

keuangan telah menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya, sehingga

pihak yang berkepentingan dapat mengambil keputusan yang tepat.

Auditor memiliki peran yang sangat penting sebagai penghubung antara

kepentingan investor sebagai pemakai laporan keuangan dan kepentingan

perusahaan sebagai penyedia laporan keuangan. Investor dan pemakai laporan

keuangan lainnya akan lebih mudah percaya pada data-data perusahaan apabila

laporan keuangan yang menggambarkan kinerja dan kondisi keuangan perusahaan

telah menerims pernyataan wajar dari auditor. Auditor mengungkapkan

pernytaannya melalui opini audit, opini wajar tanpa pengecualian dari auditor

memberi kepastian angka-angka akuntansi dalam laporan keuangan yang telah

diaudit bebas dari salah saji material. Auditor memiliki peran diperlukan untuk

mencegah disajikannya laporan keuangan yang menyesatkan. Dengan

menggunakan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor, para pemakai

laporan keuangan dapat mengambil keputusan dengan benar dan tepat sesuai

dengan keadaan yang sebenarnya (Noverio, 2011).

Opini audit going concern merupakan opini audit yang diterbitkan oleh

auditor untuk memberi kepastian apakah perusahaan dapat mempertahankan

kelangsungan hidupnya (SPAP, 2001). Auditor melakukan penilaian terhadap

perusahaan sebelum mengambil keputusan apakah terdapat keraguan atas

kelangsungan usaha suatu perusahaan. Auditor membutuhkan bermacam
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informasi tentang kondisi perusahaan dalam memberikan penilaian tentang ada

atau tidaknya keraguan besar terhadap kemampuan entitas dalam

mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu yang pantas. Jika

auditor yakin bahwa terdapat keraguan atas kelangsungan hidup perusahaan, maka

auditor perlu mencari berbagai informasi mengenai rencana manajemen untuk

mengurangi dampak dari ketidakmampuan perusahaan tersebut (Sari, 2012).

Selain itu, auditor juga harus mempertimbangkan bagaimana perusahaan

melaksanakan rencana manajemen sehingga keraguan atas kelangsungan hidup

perusahaan dapat diminimalisir. Jika auditor tidak menemukan adanya keraguan

atas kondisi entitas dalam menjalankan dan mempertahankan kelangsungan

usahanya, maka auditor akan memberikan opini audit non going concern.

Penelitian mengenai penerimaan opini audit going concern yang

dipengaruhi oleh faktor-faktor baik internal (auditee) maupun eksternal (auditor)

telah dilakukan oleh beberapa peneliti lain sebelumnya yaitu Setyarno et al.

(2006), Knechel and Vanstraelen (2007), Praptitorini and Januarti (2007), Ryu

and Roh (2007), Haron et al. (2009), Lennox (2009), Kartika (2012), Foroghi

(2012), Ardiani et al. (2012), Arsianto and Rahardjo (2013),

Motivasi penelitan ini adalah karena adanya perbedaan atau inkonsistensi

berkenaan dengan hasil yang didapatkan oleh masing-masing peneliti terdahulu

sehingga memotivasi penulis untuk mengadakan penelitian. Adapun variabel yang

memiliki ketidakkonsistenan hasil antara lain: audit tenure, kondisi finansial

perusahaan, kualitas audit, dan pertumbuhan perusahaan.
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Variabel audit tenure dipilih karena banyaknya masalah yang muncul

ketika perikatan audit antara auditor dengan klien terlalu lama. Semakin lama

hubungan auditor dengan klien dikhawatirkan dapat menyebabkan independensi

auditor semakin berkurang. Penurunan independensi auditor dapat terjadi karena

disebabkan oleh hubungan perikatan yang terjalin cukup lama antara auditor

dengan klien. Independensi auditor akan mempengaruhi tingkat kualitas audit

yang dihasilkan. Tingkat kualitas audit dapat dinilai dari opini audit going

concern yang diterbitkan oleh auditor. Di dalam penelitian Ardiani et al. (2012)

tidak ditemukannya pengaruh audit tenure terhadap penerimaan opini audit going

concern. hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa independensi auditor tidak

berpengaruh dengan lamanya perikatan yang terjadi antara auditor dengan

kliennya. Auditor akan tetap memberikan opini audit going concern kepada

perusahaan yang memiliki keraguan dalam kemampuannya untuk

mempertahankan kelangsungan hidup usaha tanpa memedulikan kehilangan fee

audit yang akan diterima di masa mendatang. Namun penelitian Arsianto and

Rahardjo (2013) memiliki hasil yang menyatakan bahwa audit tenure memiliki

pengaruh negatif yang signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern.

Artinya bahwa perusahaan yang memiliki masa perikatan dengan auditor yang

cukup lama akan memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk menerima opini

audit going concern. Hal ini berarti bahwa perusahaan yang memiliki perikatan

yang lama dengan auditor akan mengurangi kemungkinan untuk mendapatkan

opini audit going concern.
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Selanjutnya variabel kondisi finansial dipilih karena ketika suatu

perusahaan mengalami permasalahan keuangan (financial distress), kegiatan

operasional perusahaan akan mengalami gangguan yang akan menyebabkan

dampak pada tingginya tingkat risiko yang dihadapi entitas dalam

mempertahankan kelangsungan hidup usahanya di masa yang akan datang, hal ini

akan mempengaruhi opini audit yang dikeluarkan oleh auditor. Hasil penelitian

Ardiani et al. (2012) Kondisi Keuangan tidak berpengaruh terhadap penerimaan

opini audit going concern. Kondisi keuangan yang tinggi atau baik tidak

menjamin bahwa entitas akan terhindar dari penerimaan opini audit going

concern, karena auditor akan lebih mempercayai hasil auditnya untuk

memberikan opini audit going concern maupun opini audit non going concern.

Namun penelitian Setyarno et al. (2006) memiliki hasil bahwa kondisi keuangan

perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap kemungkinan penerimaan opini

audit going concern. Auditor hampir tidak pernah memberikan opini going

concern pada entitas yang tidak mengalami kondisi keuangan yang sulit (financial

distress). Pernyataan tersebut berbeda dengan Kartika (2012), dalam penelitiannya

menyatakan bahwa Kondisi Keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap

penerimaan opini audit going concern. Auditor biasanya akan mempertimbangkan

kondisi keuangan ketika memberikan opini audit going concern.

Variabel ketiga yang digunakan adalah kualitas audit. Auditor memiliki

tanggungjawab untuk memberikan informasi dengan kualitas tinggi yang akan

bermanfaat untuk pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para pengguna

laporan keuangan. Auditor yang mempunyai kualitas baik cenderung akan
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memberikan opini audit going concern jika klien mengalami masalah mengenai

kelangsungan usahanya. Dalam hal ini Ukuran Kantor Akuntan Publik akan

menjadi proksi dalam menilai kualitas audit. Di dalam penelitian Setyarno et al.

(2006) dapat disimpulkan bahwa kualitas audit tidak memiliki pengaruh terhadap

opini audit going concern. Walaupun variabel kualitas audit tidak berpengaruh

signifikan tetapi tanda dari nilai koefisiennya telah sesuai dengan hipotesis yang

diajukan (positif). Hasil ini diperkuat oleh Kartika (2012) yang menyebutkan

bahwa reputasi sebuah Kantor Akuntan Publik tidak mempengaruhi besar

kecilnya kemungkinan KAP tersebut untuk mengeluarkan opini audit going

concern. Namun berbeda dengan hasil penelitian dari Praptitorini and Januarti

(2007) menunjukan bahwa Ukuran KAP memiliki pengaruh terhadap penerimaan

opini audit going concern. KAP yang memiliki kualitas lebih tinggi cenderung

akan memberikan opini audit going concern apabila terdapat masalah pada klien

dalam melanjutakan usahanya.

Variabel lain yang dipilih adalah pertumbuhan perusahaan. Penjualan

yang terus meningkat dari tahun ke tahun akan memberi peluang perusahaan

untuk memperoleh peningkatan laba. Semakin tinggi rasio pertumbuhan

penjualan perusahaan maka akan semakin kecil probilitas auditor untuk

memberikan opini audit going concern. Hasil Penelitian Kartika (2012)

perusahaan yang mempunyai rasio pertumbuhan penjualan yang negatif

menunujukkan bahwa entitas tersebut tidak dapat mempertahankan kondisi

ekonominya dan kemungkinan tidak dapat mempertahankan kelangsungan

hidupnya. Berbeda dengan hasil penelitian dari Setyarno et al. (2006) yang
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menunjukan bahwa rasio pertumbuhan perusahaan tidak memiliki pengaruh

terhadap opini audit going concern. Rasio pertumbuhan penjualan yang positif

belum bisa menjamin perusahaan untuk tidak menerima opini audit going

concern.

Berdasarkan pada uraian di atas maka permasalahan yang akan diteliti

apakah kondisi finansial perusahaan, audit tenure, kualitas audit dan pertumbuhan

perusahaan berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. Adanya

berbagai kasus penerimaan opini audit going concern yang tidak tepat pada suatu

perusahaan dan banyaknya hasil penelitian yang berbeda-beda dari setiap

penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, maka penulis tertarik

melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang diprediksi akan mempengaruhi

penerimaan opini audit going concern dalam suatu perusahaan dengan judul

“Pengaruh Audit Tenure, Kondisi Keuangan Perusahaan, Kualitas Audit,

dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Penerimaan Opini Audit Going

Concern” pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

(BEI) periode 2009-2013.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah audit tenure, kondisi

keuangan perusahaan, kualitas audit, dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh

terhadap penerimaan opini audit going concern?”
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1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah “Menganalisis pengaruh audit

tenure, kondisi keuangan perusahaan, kualitas audit, dan pertumbuhan perusahaan

terhadap penerimaan opini audit going concern”.

1.4. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai sarana

maupun media pengembangan teori untuk menambah ilmu pengetahuan di

bidang akuntansi yang secara teoritis berkaitan dengan faktor-faktor yang

mempengaruhi penerimaan opini audit going concern.

2. Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah memberikan informasi kepada

perusahaan, auditor, dan investor mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi

penerimaan opini audit going concern sehingga dapat menjadi dasar maupun

bahan pertimbangan dalam memilih auditor yang mempunyai kualitas tinggi,

selain itu bagi auditor dapat menjadi acuan dan dasar dalam menilai kualitas

mereka sehingga mereka dapat menjaga kualitas audit mereka untuk

mempertahankan daya saing di masa mendatang, serta bagi para investor untuk

dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam melukan investasi

yang tepat.

3. Akademisi
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Manfaat penelitian ini bagi akademisi adalah untuk memberi deskripsi

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan opini audit going

concern dan juga sebagai referensi bagi peneliti lain untuk mengembangkan

penelitian dengan topik yang sama.

1.5. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi dalam lima bab dengan

sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Pada bab ini dipaparkan mengenai hal-hal yang memotivasi

peneliti untuk melakukan penelitian yang berisi latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

serta sistematika penulisan.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis memaparkan beberapa landasan teoritis yaitu

teori agensi (agency theory), teori signal (signaling theory), teori

atribusi (attribution theory), opini audit going concern, audit

tenure, kondisi keuangan perusahaan, kualitas audit, dan

pertumbuhan perusahaan serta beberapa penelitian terdahulu yang

pernah dilakukan oleh peneliti lain. Bab ini juga menguraikan

kerangka berpikir, dan kerangka konseptual yang menggambarkan

alur penulisan penelitian ini serta hipotesis penelitian

BAB 3: METODOLOGI PENELITIAN
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Bab ini memaparkan pendekatan penelitian yang digunakan oleh

peneliti yakni kuantitatif, terdapat pula identifikasi variabel,

definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, prosedur

pengumpulan data, serta teknik analisis yang digunakan dalam

penelitian ini yaitu menggunakan analisis jalur yang disertai

dengan analisis deskriptif, pengujian model, dan pengujian

hipotesis.

BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti penelitian secara keseluruhan yang

menguraikan tentang deskripsi setiap variabel, analisis model,

pembuktian hipotesis, deskripsi hasil penelitian menggunakan

SPSS dan diskusi mengenai hasil penelitian.

BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi mengenai hipotesis yang telah disampaikan

sebelumnya dan kesimpulan yang ditarik dari penelitian yang telah

dilakukan serta keterbatasan maupun saran–saran yang dapat

diberikan untuk penelitian lebih lanjut.
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