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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Munculnya kasus perusahaan yang bangkrut dalam bisnis sering 

dikaitkan dengan kegagalan auditor. Masalah Enron di Amerika Serikat 

membuat banyak pihak terkejut, apalagi hal tersebut melibatkan salah satu 

Kantor Akuntan Publik (KAP) internasional yakni Arthur Andersen (AA). 

Banyak pihak menempatkan auditor sebagai pihak yang paling 

bertanggung jawab terhadap masalah ini. Independensi auditor merupakan 

salah satu faktor yang diduga memicu masalah ini (Efraim, 2010 dalam 

Werastuti, 2013). 

Banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan seperti kasus 

perusahaan Enron dan bank investasi sehingga membuat auditor 

mengeluarkan opini going concern. Auditor dalam mengeluarkan opini, 

harus memberikan opini audit yang sebenarnya untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaan. Auditor mempunyai tanggung jawab 

yang besar dalam mengeluarkan opini audit going concern, tetapi tidak 

bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup suatu perusahaan. 

Rahman dan Siregar (2012) menyatakan bahwa opini going concern yang 

dinyatakan oleh auditor menjadi pedoman bagi pemakai laporan keuangan 

untuk mengambil keputusan secara bijaksana terhadap perusahaan, 

misalnya keputusan dalam berinvestasi. Ketika kondisi ekonomi suatu 
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entitas tidak pasti, para investor mengharapkan auditor memberikan early 

warning akan keberlangsungan hidup perusahaan. Oleh karena itu, auditor 

sangat diandalkan dalam memberikan informasi laporan keuangan yang 

baik bagi investor (Levitt, 1998 dalam Fanny dan Saputra, 2005). 

Herusetya (2008) menyatakan bahwa cerminan mutu dari profesi 

akuntan publik terkait dengan tingkat keakuratan dalam pembuatan 

keputusan audit opinion. Reputasi auditor biasanya diproksikan dengan 

KAP yang tergabung dalam the Big 4. Menurut Geiger dan Rama (2006) 

serta Junaidi dan Hartono (2010) reputasi auditor mempengaruhi opini 

going concern. Sedangkan menurut Komalasari (2004), Januarti dan 

Fitrianasari (2008) menyebutkan bahwa reputasi auditor tidak signifikan 

mempengaruhi opini going concern. 

Selanjutnya penelitian ini juga menguji pengaruh disclosure 

terhadap opini going concern, karena belum banyak yang mengungkapkan 

pengaruhnya terhadap opini going concern di Indonesia. 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. Disclosure yang 

memadai atas informasi keuangan perusahaan tersebut menjadi salah satu 

dasar auditor dalam menerbitkan opininya atas kewajaran laporan 
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keuangan perusahaan. Haron et al. (2009), Junaidi dan Hartono (2010) 

menemukan bahwa disclosure mempengaruhi opini going concern. 

Selain beberapa faktor diatas ukuran perusahaan dapat menjadi 

faktor yang mempengaruhi pemberian opini going concern. Januarti dan 

Fitrianasari (2008) menyatakan bahwa perusahaan dengan skala besar 

dengan pertumbuhan yang positif memberikan suatu tanda bahwa 

kemungkinan untuk menjadi bangkrut kecil dan dianggap mampu 

mempertahankan kelangsungan usahanya. Santosa dan Wedari (2007) 

menemukan bahwa size (ukuran perusahaan) berpengaruh pada opini 

going concern, sedangkan Junaidi dan Hartono (2010) menemukan bahwa 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap opini going concern yang 

dikeluarkan oleh auditor. Pengungkapan memadai atas informasi keuangan 

perusahaan menjadi salah satu dasar auditor dalam mengeluarkan opini 

mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan. Perusahaan besar 

dengan pertumbuhan positif dapat mempertahankan kelangsungan 

usahanya. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari kondisi keuangan 

perusahaan misalnya besarnya total aset. 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 

serta adanya ketidaksamaan hasil penelitian, peneliti merasa tertarik untuk 

mengetahui lebih lanjut tentang masalah tersebut. Penelitian ini mengacu 

pada penelitian yang telah dilakukan oleh Junaidi dan Hartono (2010). 

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

periode tahun penelitian. Pada penelitian sebelumnya dilakukan pada 
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tahun 2003-2008, sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2010-

2012. Perbedaan lain dengan penelitian sebelumnya yaitu variabel 

independen penelitian, pada penelitian ini tidak memasukkan variabel 

tenure sebagai variabel bebasnya. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Reputasi 

Auditor, Disclosure, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Opini Audit 

Going Concern (Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI 

Tahun 2010-2012)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah reputasi auditor berpengaruh terhadap opini audit going 

concern? 

2. Apakah disclosure berpengaruh terhadap opini audit going concern? 

3.  Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap opini audit going 

concern?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menguji adanya pengaruh reputasi auditor terhadap opini audit 

going concern. 
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2. Untuk menguji adanya pengaruh disclosure terhadap opini audit going 

concern. 

3. Untuk menguji adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap opini 

audit going concern. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti untuk menambah 

wawasan dan pengetahuan terhadap topik yang diteliti. 

2. Bagi Manajemen Perusahaan 

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat menjadi referensi bagi 

penentuan kebijakan-kebijakan perusahaan serta dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh 

manajemen perusahaan. 

3. Bagi Investor dan calon investor 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan 

informasi dan sebagai bahan pertimbangan mengenai kelangsungan 

usaha suatu perusahaan (going concern) bagi para investor dan calon 

investor sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat dalam 

melakukan investasi. 
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4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan tambahan 

pengetahuan dan acuan atau bahan referensi untuk melakukan 

penelitian selanjutnya. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun dengan sistematika secara berurutan yang terdiri 

dari beberapa bab. Setiap bab dalam penelitian ini memiliki keterkaitan yang 

erat dengan bab-bab lainnya. Sistematika ini digunakan untuk memudahkan 

peneliti dalam menyusun skripsi. 

Bab I merupakan pendahuluan. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai 

latar belakang yang secara garis besar memuat hal-hal yang mengantarkan 

pada pokok permasalahan, rumusan masalah yang menjadi dasar 

dilaksanakannya penelitian, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian, dan 

manfaat yang diharapkan dari penelitian, serta sistematika penulisan. 

Bab II merupakan tinjauan pustaka. Dalam bab ini menguraikan tentang 

landasan teori yang terkait dengan topik penelitian, penelitian terdahulu, 

kerangka pemikirian, dan hipotesis penelitian. 

Bab III merupakan metode penelitian. Bab ini memaparkan mengenai 

jenis variabel penelitian dan definisi operasionalnya, populasi dan sampel, 

jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini. 
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Bab IV merupakan analisis data dan pembahasan. Dalam bab ini 

memaparkan deskripsi objek penelitian, analisis dari data penelitian serta 

interpretasi hasil penelitian. 

Bab V merupakan penutup. Dalam bab ini berisi tentang simpulan dari 

hasil penelitian yang telah dilakukan. Bab ini juga berisi tentang keterbatasan 

penelitian dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya. 


