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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Perusahaan didirikan dengan tujuan memiliki kelangsungan hidup 

untuk jangka panjang. Kondisi dan peristiwa yang dialami oleh suatu 

perusahaan dapat memberikan indikasi kelangsungan usaha (going 

concern) perusahaan tersebut, contoh kerugian operasi yang signifikan dan 

berlangsung secara terus menerus sehingga menimbulkan keraguan atas 

kelangsungan hidup perusahaan (Foroghi, 2012). 

Dengan adanya keraguan perusahaan untuk dapat melakukan 

kelangsungan usahanya, maka auditor dapat memberikan opini going 

concern. Opini audit going concern merupakan opini audit modifikasi 

yang diberikan auditor bila terdapat keraguan atas kemampuan going 

concern perusahaan atau terdapat ketidak pastian yang signifikan atas 

kelangsungan hidup perusahaan dalam menjalankan operasinya dalam 

kurun waktu yang pantas, tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal 

pelaporan keuangan yang sedang diaudit (SPAP, 2011). Opini ini 

merupakan bad news bagi pemakai laporan keuangan. Sulitnya 

memprediksi kelangsungan hidup suatu perusahaan menyebabkan banyak 

auditor yang mengalami dilema moral dan etika dalam memberikan opini 

going concern (Januarti, 2009). Selain itu auditor juga bertanggungjawab 
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untuk menilai apakah terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan 

perusahaan dalam mempertahankan kelangsuangan hidupnya (going 

concern) dalam periode waktu tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal 

pelaporan audit (SPAP Seksi 341, 2011 dalam Putri, 2014). 

Salah satu perusahaan besar di Amerika Serikat yang mengalami 

kebangkrutan adalah Lehman Brothers. Kebangkrutan Lehman Brothers 

mengindikasikan bahwa kondisi perusahaan yang sudah mapan dengan 

profitabilitas yang tinggi tidak menjamin perusahaan tersebut bebas dari 

kegagalan usaha. Bayak kasus manipulasi data keuangan yang dilakukan 

oleh perusahaan besar seperti Enron, Worldcom, Xerox dan lain-lain yang 

pada akhirnya bangkrut, melibatkan banyak pihak yang bertanggung 

jawab, dimana salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam kasus ini 

adalah pihak auditor (Ardika dan Ekayani, 2013). Atas dasar banyaknya 

kasus tersebut, maka AICPA (1988) mensyaratkan bahwa auditor harus 

mengemukakan secara eksplisit apakah perusahaan klien akan dapat 

mempertahankan kelangsungan hidupnya sampai setahun kedepan setalah 

pelaporan (Januarti dan Fitrianasari, 2008). 

Banyak penelitian mengenai faktor-faktor baik itu keuangan dan non 

keuangan yang telah terbukti berpengaruh terhadap opini audit going 

concern. Penelitian di Indonesia tentang opini audit going concern telah 

dilakukan oleh Januarti (2009), Junaidi dan Hartono (2010), Muttaqin dan 

Sudarno (2012), dan Verdiana dan Utama (2013). 
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Penelitian-penelitian sebelumnya diatas membuktikan hasil yang 

berbeda-beda tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan opini 

audit going concern. Penelitian ini dimodivikasi oleh beberapa alasan 

yaitu, pertama banyakanya kasus bangkrutnya perusahaan karena 

kegagalan auditor dalam menilai kemampuan perusahaan atas 

kelangsungan usahanya. Kedua beberapa penelitian sebelumnya terjadi 

perbedaan hasil penelitian. Maka dari itu peneliti bermaksud meneliti lebih 

lanjut tentang bagaimana tanggung jawab auditor dalam mengungkapkan 

masalah going concern masih menarik untuk diteliti (Widyantari, 2011). 

Pada kenyataanya, masalah going concern merupakan hal yang kompleks 

dan terus ada sehingga diperlukan faktor-faktor sehingga tolak ukur yang 

pasti dalam menentukan status going concern. 

Reputasi auditor merupakan tanggung jawab untuk menyediakan 

informasi yang berkualitas tinggi yang bermanfaat bagi pengambilan 

keputusan. Auditor yang bereputasi baik cenderung akan menerbitkan 

opini audit going concern jika klien terdapat masalah berkaitan dengan 

going concern perusahaan. DeAngelo (1981) secara teoritis telah 

menganalisis hubungan antara kualitas audit dan ukuran Kantor Akuntan 

Publik (KAP). Dia beragumen bahwa auditor besar akan memiliki lebih 

banyak klien dan fee total akan dialokasikan diantara para kliennya. 

DeAngelo (1981) berpendapat bahwa auditor besar akan lebih independen 

dan akan memberikan kulaitas yang lebih tinggi atas audit. Penelitian 

Junaidi dan Hartono (2010) serta Astuti dan Darsono (2012) menemukan 
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bahwa reputasi auditor mempunyai pengaruh signifikan terhadap opini 

audit going concern. Sedangkan penelitian Verdiana dan Utama (2013) 

menyebutkan bahwa reputrasi auditor tidak berpengaruh signifikan 

terhadap opini audit going concern. 

Disclosure merupakan salah satu faktor yang dianggap berkaitan 

dengan penerimaan opini audit going concern terhadap perusahaan. 

Adanya disclosure atau pengungkapan laporan keuangan akan 

memudahkan auditor dalam menilai kondisi keuangan perusahaan. 

Disclosure yang memadai atas informasi keuangan perusahaan tersebut 

menjadi salah satu dasar auditor dalam memberikan opininya atas 

kewajaran laporan keuangan perusahaan. Penelitian Haron et al. (2009) 

menyebutkan bahwa disclosure berpengaruh pada pemberian opini going 

concern. Hal ini dibuktikan oleh penelitian yang dilaukan oleh Junaidi dan 

Hartono (2010) dan Verdiana dan Utama (2013), bahwa disclosure 

berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern. 

Audit client tenure dapat didefinisikan sebagi perikatan antara KAP 

dengan perusahaan klien (Verdiana dan Utama, 2013). Menurut Junaidi 

dan Hartono (2010), semakin lama hubungan auditor dengan klien, maka 

semakin kecil kemungkinan perusahaan untuk mendapatkan opini audit 

going concern. Sedangkan Verdiana dan Utama (2013) menemukan bahwa 

audit client tenure tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini 

audit going concern. Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No: KEP- 

310/BL/2008 dalam Peraturan No.VIII.A.2 tentang independensi akuntan 
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public yang meberikan jasa di pasar modal, menyebutkan bahwa Kantor 

Akuntan Publik wajib mempunyai pengendalian mutu dengan tigkat 

keyakinan yang memadai bahwa Kantor Akuntan Publik atau 

karyawannya dapat menjaga sikap independen. 

Menurut Ferry dan Jones (1979) dalam Alichia (2013) ukuran 

perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar 

kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total asset, jumlah 

penjualan, nilai pasar saham, kapitalisasi pasar dan lain-lain yang 

semuanya berkorelasi tinggi. Mutchler (1984) dalam Alichia (2013) 

menyatakan bahwa auditor lebih sering mengeluarkan opini audit going 

concern pada perusahaan kecil karena auditor mempercayai bahwa 

perusahaan basar dapat menyelesaikan kesulitan-kesulitan keuangan yang 

dihadapinya dari pada perusahaan kecil. Perusahaan besar memiliki akses 

yang lebih mudah dalam mandapatkan dana baik itu berupa pinjaman dari 

direktur atau dana investasi, maupun dari sumber dana eksternal lainnya. 

Januarti (2009), dan Alichia (2013) menemukan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh pada opini audit going concern. Sedangkan Juanidi dan 

Hartono (2010), dan Muttaqin dan Sudarno (2012) mendapatkan bukti 

empiris bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap opini yang 

dikeluarkan oleh auditor. 

Penelitian ini merupakan replikasi atas penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Verdiana dan Utama (2013) perbedaan dari penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada tahun  yang digunakan 
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penelitian sebelumnya yaitu tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Pada 

penelitian ini tahun yang digunakan adalah tahun 2010 sampai dengan 

2014. Dalam penelitia ini peneliti berusaha mengembagkan variable 

independen dengan menambah satu variable yaitu ukuran perusahaan, 

karena terdapat beberapa penelitian yang terbukti secara empiris bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh terhadap opini audit going concern seperti 

penelitian yang dilaukan oleh Januarti (2009) dan Alichia (2013). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengambil judul 

“Pengaruh Reputasi Auditor, Disclosure, Audit Client Tenure, Dan 

Ukuran Perusahaan Terhadap Opini Audit Going Concern (Studi 

Empiris pada Perusahaan Real Estate dan Property yang Terdaftar Di 

BEI Tahun 2010-2014)”. 

 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka 

dapat disimpulkan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah reputasi auditor berpengaruh terhadap opini audit going 

concern? 

2. Apakah disclosure berpengaruh terhadap opini audit going concern? 

3. Apakah audit client tenure berpengaruh terhadap opini audit going 

concern? 
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4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap opini audit going 

concern? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini 

menpunyai tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh reputasi auditor terhadap opini audit 

going concern. 

2. Untuk menganalisis pengaruh disclosure terhadap opini audit going 

concern. 

3. Untuk  menganalisis pengaruh audit client tenure terhadap opini audit 

going concern. 

4. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap opini audit 

going concern. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini 

diantaranya adalah: 

1. Akademisi 

Diharapkan dapat memberikan informasi dan memberikan 

kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama penelitian 
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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 memonitori yang ada. 

3. Bagi Investor 

Dapat memberikan informasi kepada investor mengenai kondisi 

keuangan suatu perusahaan yang terdaftar di BEI sehingga dapat 

digunankan sebagai bahan pertimbangan sebelum memutuskan 

berinvestasi. 

4. Bagi Auditor Dan Kantor Akuntan Publik 

Sebagai bahan pengetahuan tambahan dalam melakukan audit 

dan pertimbangan dalam memberikan opini going concern pada 

auditee. 

5. Bagi Manajemen 

Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambila keputusan 

perusahaan terkait kelangsungan hidup perusahaan. 
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E. SISTEMATIKA PENELITIAN 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas tentang deskripsi teoritis variable, tinjauan penelitian 

sebelumnya, kerangka pemikiran , dan perumusan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, populasi sampel dan 

pengambilan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, 

definisi operasional dan pengukurannya, dan metode analisis data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini mencakup tentang gambaran umum penelitian, hasil analisis data, 

dan pembahasan tentang hasil analisis data. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas 

pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan, dan saran. 


