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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan 

dari suatu perusahaan, karena laporan keuangan merupakan salah satu media 

utama yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan 

informasi keuangannya kepada pihak yang berkepentingan (Arsianto dan 

Shiddiq, 2013). Beberapa tahun terakhir keberadaan entitas bisnis banyak 

diwarnai oleh kasus hukum yang melibatkan manipulasi data keuangan.  

Kasus bangkrutnya Enron yang melibatkan salah satu Kantor 

Akuntan Publik (KAP) internasional yaitu Arthur Andersen, merupakan salah 

satu contoh terjadinya kegagalan auditor dalam menilai kemampuan 

perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Menurut Efraim 

(2010) dalam Werastuti (2013) independensi auditor merupakan salah satu 

faktor yang diduga memicu masalah ini. Perikatan audit yang dilakukan Arthur 

Andersen sudah hampir 20 tahun, menimbulkan tanda tanya dan diduga bahwa 

tugas audit yang terlalu lama dilakukan seorang auditor maupun KAP 

menyebabkan keterikatan secara emosional dan menurunkan independensinya. 

Munculnya kasus perusahaan yang bangkrut menyebabkan profesi akuntan 

publik banyak mendapat kritikan.  
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Menurut Susanto (2009) auditor mempunyai peranan penting dalam 

menjembatani antara kepentingan investor sebagai pengguna laporan keuangan 

dan kepentingan perusahaan sebagai penyedia laporan keuangan. Auditor 

dipandang sebagai pihak independen yang mampu memberikan opini audit 

dalam membuktikan apakah laporan keuangan perusahaan tersebut telah 

mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya atau tidak, sehingga 

investor atau pihak yang berkepentingan lainnya dapat mengambil keputusan 

yang tepat (Arsianto dan Shiddiq, 2013). 

Opini audit going concern adalah suatu opini yang dikeluarkan oleh 

auditor untuk mengevaluasi apakah ada kesangsian tentang mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaan. Ketika kondisi ekonomi merupakan sesuatu 

yang tidak pasti, para investor mengharapkan auditor memberikan early 

warning akan kegagalan keuangan perusahaan (Chen dan Church 1996 dalam 

Irfana 2012). 

Pemberian opini modifikasi (going concern) oleh auditor merupakan 

dampak keraguan perusahaan untuk dapat melakukan kelangsungan usahanya. 

Opini ini merupakan bad news bagi pemakai laporan keuangan. Sulitnya 

memprediksi kelangsungan hidup sebuah perusahaan menyebabkan banyak 

auditor yang mengalami dilema moral dan etika dalam memberikan opini 

going concern (Januarti, 2008 dalam Astuti dan Darsono, 2012). 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari Junaidi dan Jogiyanto 

(2010) yang meneliti tentang faktor non keuangan pada opini going concern. 

Perbedaan terletak pada variabel dan periode dilakukannya penelitian. 
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Penelitian ini menambah satu variabel yaitu debt default dan periode penelitian 

dilakukan dalam jangka waktu 3 tahun yaitu 2010 sampai 2012. Penelitian 

yang akan dilakukan ini mencoba untuk menganalisis pengaruh debt default, 

auditor client tenure, kualitas KAP, disclousure dan ukuran perusahaan 

terhadap penerimaan opini audit going concern. Penelitian ini dimotivasi oleh 

beberapa alasan yaitu, pertama banyaknya kasus bangkrutnya perusahaan 

karena kegagalan auditor dalam menilai kemampuan perusahaan untuk 

mempertahankan kelangsungan usahanya. Kedua, beberapa penelitian 

sebelumnya terjadi perbedaan hasil penelitian (research gap). Menurut Susanto 

(2009) debt default tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going 

concern. Namun, beberapa penelitian yang dilakukan Januarti (2009), Ardiani 

et al., (2012), Astuti dan Darsono (2012), dan Werastuti (2013) menunjukan 

bahwa debt default mempunyai pengaruh terhadap penerimaan opini audit 

going concern. Dalam Pernyataan Standar Auditing No.30 (SPAP. IAI 2001 : 

341), indikator going concern yang banyak digunakan auditor dalam 

memberikan keputusan audit adalah kegagalan dalam memenuhi kewajiban 

utangnya (debt default). 

Auditor client tenure merupakan jangka waktu perikatan yang 

terjalin antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan auditee yang sama. 

Menurut Januarti (2009) kecemasan akan kehilangan sejumlah fee yang cukup 

besar akan menimbulkan keraguan bagi auditor untuk menyatakan opini audit 

going concern. Dengan demikian auditor akan terpengaruh dengan lamanya 

hubungan dengan auditee yang sama. Hal ini berbeda dengan penelitian 
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Ardiani et al., (2012), Werastuti (2013) bahwa auditor client tenure tidak 

menemukan bukti adanya pengaruh opini audit going concern dengan auditor 

client tenure. 

Kualitas audit mencerminkan kualitas dari jaminan yang diberikan 

oleh besar kecilnya sebuah KAP. Kualitas auditor dipertanyakan ketika opini 

yang diberikan auditor tersebut sesuai dengan kondisi perusahaan 

sesungguhnya, maka auditor harus memiliki keberanian dalam mengungkapkan 

status going concern pada perusahaan yang diauditnya. Menurut Susanto 

(2009), Werastuti (2013), Arsianto dan Shiddiq (2013) menyebutkan bahwa 

kualitas KAP tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going 

concern, sedangkan menurut Januarti (2009), Ardianingsih (2012), Ardiani et 

al.., (2012) kualitas KAP berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going 

concern. Auditor skala besar dapat menyediakan kualitas audit yang lebih baik 

dibanding auditor skala kecil, termasuk dalam pengungkapan masalah going 

concern. 

Adanya pengungkapan laporan keuangan (disclosure) akan 

memudahkan auditor dalam menilai kondisi keuangan perusahaan. Disclosure 

laporan keuangan merupakan informasi yang sangat penting bagi auditor, 

misalnya, pengungkapan informasi keuangan mengenai konsistensi 

penggunaan metode akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan, kebijakan-

kebijakan perusahaan, kerjasama perusahaan dengan pihak yang mempunyai 

hubungan istimewa perusahaan, serta kejadian setelah tanggal neraca dalam hal 

pemberian opini going concern (Junaidi dan Jogiyanto, 2010). Menurut 
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Ardiani et al.. (2012), Junaidi dan Jogiyanto (2010) menemukan bahwa 

disclosure mempengaruhi opini going concern. 

Ukuran perusahaan dapat dilihat dari kondisi keuangan perusahaan 

misalnya besarnya aset total. Menurut Warnida (2011) menemukan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh pada opini going concern, sedangkan Januarti 

(2009), Junaidi dan Jogiyanto (2010) mendapatkan bukti empiris bahwa ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap opini yang dikeluarkan oleh auditor. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengambil 

judul “Analisis Pengaruh Debt Default, Auditor Client Tenure, Kualitas 

KAP, Disclosure dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penerimaan Opini 

Audit Going Concern” 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini difokuskan 

pada permasalahan mengenai: 

1. Apakah debt default berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going 

concern? 

2. Apakah auditor client tenure berpengaruh terhadap penerimaan opini audit 

going concern? 

3. Apakah kualitas KAP berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going 

concern? 

4. Apakah disclosure berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going 

concern? 
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5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penerimaan opini audit 

going concern? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti secara empiris dalam 

hal: 

1. Untuk menemukan bukti empiris apakah debt default berpengaruh 

terhadap penerimaan opini audit going concern. 

2. Untuk menemukan bukti empiris apakah auditor client tenure berpengaruh 

terhadap penerimaan opini audit going concern. 

3. Untuk menemukan bukti empiris apakah kualitas KAP berpengaruh 

terhadap penerimaan opini audit going concern. 

4. Untuk menemukan bukti empiris apakah disclosure berpengaruh terhadap 

penerimaan opini audit going concern. 

5. Untuk menemukan bukti empiris apakah ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap penerimaan opini audit going concern. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat Penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian 

ini diantaranya adalah: 
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1. Akademisi 

 Diharapkan dapat memberikan informasi dan memberikan 

kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama penelitian 

yang berkaitan dengan auditing, khususnya dalam bidang keputusan 

opini audit. 

2.  Bagi Pemberi Pinjaman (Kreditur) 

Informasi kebangkrutan bisa bermanfaat untuk mengambil 

keputusan siapa yang akan diberi pinjaman dan kemudian bermanfaat 

untuk kebijakan memonitor pinjaman yang ada.  

3. Bagi Investor 

Investor saham dan obligasi yang dikeluarkan oleh suatu 

perusahaan tentunya akan sangat berkepentingan melihat adanya 

kemungkinan bangkrut atau tidaknya perusahaan yang menjual surat 

berharga tersebut. Investor yang menganut strategi aktif akan 

mengembangkan model prediksi kebangkrutan untuk melihat tanda-tanda 

kebangkrutan seawal mungkin dan kemudian mengantisipasi 

kemungkinan tersebut.  

4.  Bagi Auditor Independen 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman,bagi auditor 

dalam memberikan opini audit kepada klien yang menyangkut masalah 

pemberian opini audit going concern. 
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5. Bagi Manajemen 

Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

perusahaan terkait kelangsungan hidup perusahaan. 

 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini dikemukakan latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. 

 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini diuraikan beberapa landasan teori yang mendasari pembahasan 

secara detail dan digunakan sebagai dasar untuk menganalisis, turunan hasil-

hasil penelitian terdahulu, dan informasi lain yang membentuk kerangka teori 

yang berguna dalam penyusunan penelitian ini. 

 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini dikemukakan mengenai metode yang dipilih untuk memperoleh 

jawaban atas permasalahan yang ada, populasi dan sampel, data, teknik 

pengumpulan data, variabel penelitian, dan pengukurannya, analisis data, dan 

pengujian hipotesis. 
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BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dibahas secara rinci analisis data-data yang digunakan oleh 

peneliti dalam melakukan penelitian yaitu dengan menggunakan regresi. Bab 

ini akan menjawab permasalahan penelitian berdasarkan hasil pengolahan data 

dan landasan teori yang relevan. 

 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari laporan penelitian yang berisi 

simpulan, keterbatasan penelitian dan saran-saran.   

 


