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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Opini audit going concern merupakan salah satu opini audit yang diberikan

terhadap laporan keuangan suatu entitas jika suatu entitas mengalami keadaan yang

berbeda dengan asumsi kelangsungan usaha, maka entitas tersebut dimungkinkan

mengalami masalah. Laporan audit dengan modifikasi mengenai going concern

merupakan suatu indikasi bahwa penilaian auditor terdapat resiko auditee tidak

dapat bertahan dalam bisnis. Penilaian tentang kemampuan suatu perusahaan dapat

melanjutkan kegiatan operasionalnya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang

diantaranya adalah faktor finansial dan non-finansial perusahaan tersebut.

Auditor mengeluarkan opini audit going concern untuk memastikan apakah

perusahaan mampu mempertahankan kelangsungan usahanya atau tidak. Opini

going concern sangat berguna bagi investor untuk menetapkan keputusan investasi.

Clarkson (1994) dalam penelitian Januarti (2008) melakukan studi yang

mengidentifikasi reaksi investor terhadap opini audit yang memuat informasi

kelangsungan hidup perusahaan berdasarkan pengungkapan hasil analisis laporan

keuangan. Studi tersebut menemukan bukti bahwa ketika investor akan melakukan

investasi, maka ia perlu untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan, dengan

melihat laporan auditor terutama yang menyangkut kelangsungan hidup

perusahaan.

Terkait dengan pentingnya opini audit yang dikeluarkan, auditor harus

bertanggung jawab untuk mengeluarkan opini audit going concern yang konsisten
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dengan kondisi yang sebenarnya. Ada beberapa faktor yang dapat dikaji sebagai

faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern, yaitu

kualitas audit, kondisi keuangan perusahaan, opini audit tahun sebelumnya, dan

pertumbuhan perusahaan. Adapun definisi dari masing-masing faktor tersebut

dideskripsikan dalam paragraf selanjutnya.

Menurut penelitian Santoso dan Wedari (2007) kualitas audit yang baik

akan menghasilkan informasi yang sangat berguna bagi para pemakai laporan

keuangan dalam hal pengambilan keputusan. Auditor yang mempunyai kualitas

audit yang baik lebih cenderung akan mengeluarkan opini audit going concern

apabila klien mengalami masalah going concern. Penelitian Mutchler et. al. (1997)

dalam Santoso dan Wedari (2007) menemukan bukti univariat bahwa auditor big

four lebih cenderung menerbitkan opini audit going concern pada perusahaan yang

mengalami financial distress dibandingkan auditor non big four. Auditor skala

besar dapat menyediakan kualitas audit yang lebih baik dibandingkan auditor skala

kecil, termasuk dalam mengungkapkan masalah going concern. Semakin besar

skala auditor, akan semakin besar kemungkinan auditor untuk menerbitkan opin

audit going concern.

Menurut penelitian Ramadhany (2004) dalam penelitian Santosa dan

Wedari (2007) kondisi keuangan perusahaan menggambarkan tingkat kesehatan

perusahaan sesungguhnya. Semakin kondisi perusahaan terganggu atau memburuk,

maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan menerima opini audit going

concern. Sebaliknya pada perusahaan yang tidak pernah mengalami kesulitan

keuangan auditor tidak pernah mengeluarkan opini audit going concern. Menurut

penelitian Ramadhany (2004) dalam penelitian Aiisiah (2012) hal ini konsisten
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dengan bukti empiris yang menyatakan bahwa semakin kondisi keuangan

perusahaan terganggu atau memburuk, maka akan semakin besar probabilitas

perusahaan menerima opini audit going concern dan sebaliknya pada perusahaan

yang memiliki kondisi keuangan yang sehat, maka probabilitas untuk menerima

opini audit going concern akan semakin kecil.

Opini audit going concern yang telah diterima auditee pada tahun

sebelumnya akan menjadi faktor pertimbangan yang penting bagi auditor dalam

mengeluarkan opini audit going concern tahun berjalan jika kondisi keuangan

auditee tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan atau tidak adanya rencana

manajemen yang dapat direalisasikan untuk memperbaiki kondisi perusahaan.

Penelitian Ramadhany (2004) dalam penelitian Aiisiah (2012) memperkuat

pernyataan ini dengan menemukan bukti empiris yang menyatakan bahwa opini

audit going concern yang diterima suatu perusahaan pada tahun sebelumnya

berpengaruh terhadap kecenderungan penerimaaan opini audit going concern pada

tahun berikutnya.

Suatu perusahaan dengan rasio pertumbuhan penjualan yang positif

memberikan indikasi bahwa perusahaan lebih mampu untuk mempertahankan

kelangsungan hidupnya dan kemungkinan perusahaan terhadap kebangkrutan

adalah kecil. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio pertumbuhan penjualan

perusahaan, maka akan semakin kecil kemungkinan auditor untuk menerbitkan

opini audit going concern. Sementara itu perusahaan dengan rasio pertumbuhan

penjualan negatif mengindikasikan kecenderungan yang lebih besar ke arah

kebangkrutan, sehingga apabila manajemen tidak segera mengambil tindakan
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perbaikan, maka perusahaan dimungkinkan tidak akan dapat mempertahankan

kelangsungan hidupnya.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya serta

adanya ketidakseragaman hasil penelitian, peneliti ingin meneliti kembali faktor-

faktor yang mempengaruhi kecenderungan penerimaan opini going concern.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Sutedja (2010). Variabel yang digunakan

dalam penelitian ini menggunakan variabel seperti pada penelitian Sutedja (2010),

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

opini audit tahun sebelumnya.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh

Sutedja (2010) adalah terletak pada periode tahun penelitiannya. Penelitian Sutedja

menggunakan perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)

selama tahun 2007-2009, sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan

manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2011-2013.

Adapun alasan pemilihan perusahaan manufaktur adalah untuk menghindari adanya

industrial effect yaitu risiko industri yang berbeda antar suatu sektor industri yang

satu dengan yang lain.

Berdasarkan uraian  latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik

untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “PENGARUH KUALITAS

AUDIT, KONDISI KEUANGAN PERUSAHAAN, OPINI AUDIT

SEBELUMNYA DAN PERTUMBUHAN PERUSAHAAN TERHADAP OPINI

AUDIT GOING CONCERN.”
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap opini audit going concern?

2. Apakah kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap opini audit going

concern?

3. Apakah opini audit tahun sebelumnya berpengaruh terhadap opini audit going

concern?

4. Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap opini audit going

concern?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji secara empiris apakah faktor kualitas audit berpengaruh

terhadap opini audit going concern.

2. Untuk menguji secara empiris apakah faktor kondisi keuangan perusahaan

berpengaruh terhadap opini audit going concern.

3. Untuk menguji secara empiris apakah faktor opini audit tahun sebelumnya

berpengaruh terhadap opini audit going concern.

4. Untuk menguji secara empiris apakah faktor pertumbuhan perusahaan

berpengaruh terhadap opini audit going concern.
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D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat

sebagai berikut:

1. Bagi Investor

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada investor mengenai

kondisi keuangan suatu perusahaan publik yang terdaftar di BEI, sehingga

dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan sebelum memutuskan

berinvestasi.

2. Bagi Praktisi Akuntan Publik terutama Auditor

Pemberian opini audit going concern sangatlah fatal akibatnya bagi perusahaan,

sehingga hal tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan auditor dalam

pemberian opini audit going concern

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti dan dapat lebih

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan opini audit going

concern.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi atau

bahan pertimbangan dalam penelitian yang selanjutnya dan menambah wacana

keilmuan di bidang auditing dan akuntansi terutama mengenai faktor-faktor

yang mempengaruhi kecenderungan penerimaan opini audit going concern.
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E. Sistematika Penulisan

Sebagai arahan untuk memudahkan dalam penelitian, penulis menyajikan

susunan penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan tentang opini audit going concern, kualitas audit, kondisi

keuangan perusahaan, opini audit tahun sebelumnya, pertumbuhan

perusahaan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta

pengembangan hipotesis.

BAB III. METODE PENELITIAN

Menguraikan metode penelitian yang digunakan meliputi populasi,

sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi

operasional dan pengukuran variabel, serta alat analisis data.

BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang pengujian data, pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil

analisis data.

BAB V. PENUTUP

Menyajikan simpulan yang diperoleh, keterbatasan penelitian, serta

saran-saran yang dapat disampaikan.


