
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Laporan keuangan yang telah diaudit diibaratkan sebagai jembatan yang 

menghubungkan antara perusahaan dengan pemegang kepentingan. 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 

(Rossa dan Rahardjo,2013 dalam Fahmi, 2015). 

Going concern adalah kelangsungan hidup suatu badan usaha.Going concern juga 

merupakan asumsi dasar dalam penyusunan laporan keuangan.Suatu perusahaan 

diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara 

material skala usahanya.Going concern digunakan sebagai asumsi dalam pelaporan 

keuangan sepanjang tidak terbukti adanya informasi yang menunjukkan hal berlawanan 

(contrary information). Biasanya informasi yang secara signifikan dianggap berlawanan 

dengan asumsi kelangsungan hidup satuan usaha adalah berhubungan dengan 

ketidakmampuan satuan usaha dalam memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo tanpa 

melakukan penjualan sebagian besar aktiva kepada pihak luar melalui bisnis biasa, 

restrukturisasi utang, perbaikan operasi yang dipaksakan dari luar dan kegiatan serupa 

yang lain (Aiisiah dan Pamudji, 2012). 

Menurut  Chen dan Church (1992) dalam Praptitorini dan Januarti (2011) 

mengatakan bahwa perusahaan didirikan dengan tujuan untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup (going concern). Kelangsungan hidup usaha selalu dihubungkan 

dengan kemampuan manajemen dalam mengelola perusahaan agar bertahan hidup. 



Ketika kondisi ekonomi merupakan sesuatu yang tidak pasti, para investor 

mengharapkan auditor memberikan early warning akan kegagalan keuangan perusahaan. 

Opini audit atas laporan keuangan menjadi salahsatu pertimbangan yang penting bagi 

investor dalam mengambil keputusan berinvestasi, 

Keberadaan entitas bisnis telah banyak diwarnai oleh kasus hukum yang 

melibatkan manipulasi akuntansi.Kasus bangkrutnya Perusahaan Energi Enron 

merupakan salah satu contoh terjadinya kegagalan auditor untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya.Pada kasus ini melibatkan 

banyak pihak dan berdampak cukup luas. 

Menurut Tucker et al., (2003)  dalam Ardiani et al.,(2012) menemukan bahwa 

dari 228 perusahaan publik yang mengalami kebangkrutan, Enron dan 95 perusahaan 

lainnya menerima opini wajar tanpa pengecualian pada tahun sebelum terjadinya 

kebangkrutan. Alhasil kesalahan pemberian opini yang dikeluarkan auditor tersebut 

membuat salah satu Kantor Akuntan Publik (big-5) yaitu Arthur Andersen terlibat dan 

berhenti beroperasi. 

Auditor harus berani dalam mengungkapkan permasalahan kelangsungan hidup 

perusahaan klien. Auditor yang berskala besar dapat menyediakan laporan audit yang 

berkualitas daripada auditor yang berskala kecil, termasuk dalam pengungkapan opini 

audit going concern. Reputasi seorang auditor biasanya diproksikan dengan seorang 

auditor yang bekerja pada KAP yang berafiliasi dengan KAP Big Four. Hal ini diperkuat 

oleh penelitian yang dilakukan oleh Januarti dan Ella (2008) dalam Hidayanti dan 

Sukirman (2014) menguji kualitas antara KAP Big Four dan KAP non-Big Four hasilnya 

menunjukkan bahwa tingkat kesalahan tipe I dan tipe II yang dihasilkan oleh KAP Big 

Four lebih rendah daripada KAP non-Big Four. Dalam kenyataannya suatu entitas yang 

menggunakan KAP dalam skala besar lebih banyak menerima opini going concern. 



Karena KAP yang berskala besar akan lebih teliti dalam melaksanakan prosedur audit 

terhadap kliennya,karena hal itu terkait dengan reputasi auditor tersebut beserta nama 

baik KAP tempat auditor tersebut bekerja. 

Audit tenure merupakan lama waktu hubungan antara auditor dengan auditee. 

Lamawaktu ini dihitung dengan bilangan tahun. Opini audit sebelumnya merupakan 

opini audit yang diterima perusahaan pada satu tahun sebelumnya.  

Menurut Zulfikar dan Syafruddin (2013) dalam Fahmi (2015), opini audit going 

concern yang telah diterima auditee sebelumnya akan menjadi faktor pertimbangan yang 

penting bagi auditor dalam mengeluarkan opini audit going concern pada tahun berjalan 

jika kondisi keuangan auditee tidak menunjukan tanda – tanda perbaikan atau tidak 

adanya rencana manajemen yang dapat direalisasikan untuk memperbaiki kondisi 

perusahaan. 

Disclosure dapat didefinisikan sebagai pemberian informasi oleh perusahaan 

yang mungkin mempengaruhi keputusan investasi (Verdiana dan Utama (2013) dalam 

Fahmi (2015)).Pengungkapan informasi oleh perusahaan diperlukan oleh investor dalam 

mengambil keputusan.Untuk meyakinkan bahwa investor memperoleh kembalian yang 

dikehendaki dengan risiko tertentu, investor memerlukan informasi sebagai landasan 

keputusannya (Nuswandari (2009) dalam Fahmi (2015)). 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari Fahmi (2015) yang berjudul 

Pengaruh Audit Tenure, Opini Audit  Sebelumnya, Dan Disclosure Terhadap Opini 

Audit Going Concern.Adapun faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah Pengaruh 

Kualitas Audit, Audit Tenure, Opini Audit Tahun Sebelumnya Dan Pertumbuhan 

Perusahaan.Perbedaan dalam penelitian ini adalah peneliti tidak memasukkan 

variabel Disclosure karena rata-rata hasil dari jurnal utama dan pendukung 

menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh terhadap AuditGoing Concern. 



Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik mengambil judul 

PENGARUH KUALITAS AUDIT, AUDIT TENURE, OPINI AUDIT SEBELUMNYA 

DAN PERTUMBUHAN PERUSAHAAN TERHADAP AUDIT GOING CONCERN 

(Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-

2014) 

 

 

 

B. Rumusan Masalah  

Laporan keuangan merupakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, 

kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi 

sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

Suatu laporan keuangan bermanfaat apabila informasi yang disajikan dalam 

laporan keuangan tersebut dapat disajikan secara akurat dan tepat pada saat dibutuhkan 

oleh para pengguna informasi laporan keuangan sebelum informasi tersebut kehilangan 

kesempatan untuk mempengaruhi keputusan ekonomi  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penelitian ini 

bermaksud untuk menguji pengaruh Kualitas Audit, Audit Tenure, Opini Audit 

Sebelumnya, dan Pertumbuhan Perusahaan  terhadap Audit going concern.Rumusan  

masalah dalam penelitian iniadalah: 

1. Apakah Kualitas Audit berpengaruh terhadap audit going concern? 

2. Apakah Audit Tenure berpengaruh terhadap audit going concern? 

3. Apakah Opini Audit Sebelumnya berpengaruh terhadap audit going concern? 

4. Apakah Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh terhadap audit going concern? 

 



 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji dan menganalisis Kualitas Audit terhadap audit going concern. 

2. Untuk menguji dan menganalisis Audit Tenure terhadap audit going concern. 

3. Untuk menguji dan menganalisis Opini Audit Sebelumnya terhadap audit going 

concern. 

4. Untuk menguji dan menganalisis Pertumbuhan Perusahaan terhadap audit going 

concern. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis  

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya dalam bidang audit.  

2. Bagi para peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

tambahan referensi dalam penelitian berikutnya.  

b. Manfaat Praktis  

1. Memberikan informasi bagi auditor untuk membantu mengidentifikasi faktor-

faktor yang mempengaruhi penerimaan opini audit going concern.  

2. Bagi investor dan calon investor diharapkan informasi yang berhasil 

dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan melakukan keputusan investasi.  

 

D. Sistematika Penulisan 

BAB I dalam penelitian ini adalah  Pendahuluan yang menjelaskan tentanglatar 

belakang masalah berisi tentang permasalahan penelitian dan mengapa masalah tersebut 



penting dan perlu untuk diteliti, rumusan masalah merupakan pernyataan tentang 

keadaan, fenomena, dan konsep yang memerlukan pemecahan dan memerlukan jawaban 

melalui suatu penelitian dan pemikiran mendalam dengan menggunakan ilmu pengetahun 

dan alat-alat yang relevan, tujuan dan kegunaan penelitian yang mengungkapkan hasil 

yang ingin dicapai melalui proses penelitian, kemudian sistematika penulisan yang berisi 

uraian ringkas dari materi yang dibahas pada setiap bab yang ada pada skripsi. 

BAB II dalam penelitian ini adalah Tinjauan Pustaka yang menjelaskan tentang 

landasan teori dan penelitian terdahulu, dalam subbab ini dijabarkan teori-teori yang 

mendukung perumusan hipotesis serta sangat membantu dalam analisis hasil penelitian 

nantinya, kerangka pemikiran dijelaskan secara singkat tentang permasalahan yang akan 

diteliti yaitu tentang apa yang seharusnya terjadi dan apa yang senyatanya, hipotesis berisi 

pernyataan singkat yang disimpulkan dari telaah pustaka  

BAB III dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang menjelaskan 

tentangvariabel penelitian dan definisi opresional variabel, berisi deskripsi tentang 

variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian yang selanjutnya harus dapat 

didefinisikan dalam definisi operasional.Populasi dan sampel yang digunakan dalam 

penelitian.Deskripsi tentang jenis data dari variabel penelitian, baik berupa data primer 

maupun data sekunder.Metode pengumpulan data dan metode analisis data yang 

digunakan. 

BAB IV dalam penelitian ini adalah  hasil dan analisis yang menjelaskan tentang 

deskripsi objek penelitian berupa deskripsi variabel yang digunakan, deskripsi umum 

wilayah penelitian, dan deskripsi umum sampel penelitian. Analisis data menitikberatkan 

pada hasil olahan data sesuai dengan alat dan teknik analisis yang digunakan.Interpretasi 

hasil berisi interpretasi terhadap hasil analisis sesuai dengan teknik analisis yang 

digunakan termasuk didalamnya pemberian argumentasi atau dasar pembenarannya. 



BAB V dalam penelitian ini adalah penutup yang menjelaskan tentang 

kesimpulan, keterbatasan dan saran yang mencakup penyajian secara singkat apa yang 

telah diperoleh dari pembahasan, kemudian menguraikan kelemahan dan kekurangan 

yang ditemukan setelah dilakukan analisis dan interpretasi hasil, untuk kemudian 

menyampaikan anjuran kepada pihak yang berkepentingan terhadap penelitian.  

 


