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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

       Opini going concern merupakan opini atau pernyataan yang diberikan 

auditor untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan 

kelangsungan hidupnya (SPAP, 2001). Laporan audit dengan pernyataan 

opini going concern merupakan suatu indikasi bahwa dalam penilaian 

auditor terdapat risiko bahwa perusahaan tidak dapat bertahan dalam bisnis 

(Alicia, 2013). Opini going concern tercermin dalam opini auditor yang 

diberikan pada laporan keuangan perusahaan dengan opini pendapat wajar 

tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas, pendapat wajar dengan 

pengecualian, pendapat tidak wajar, dan tidak memberikan pendapat.  

       Auditor mengeluarkan opini audit going concern untuk memastikan 

apakah perusahaan mampu mempertahankan kelangsungan usahanya. Opini 

yang diberikan auditor merupakan salah satu pertimbangan bagi investor 

untuk pengambilan keputusan investasi. Pemberian opini sebagai salah satu 

early warning bukanlah hal yang mudah, auditor mengalami dilema antar 

moral dan etika dalam memberikan opini going concern sebagai early 

warning karena kesulitan memprediksi kelangsungan usaha kliennya. Hal 

ini dikarenakan adanya masalah self-fulfilling prophecy yang menyatakan 

bahwa apabila auditor memberikan opini going concern, maka perusahaan 

cenderung akan menjadi lebih cepat bangkrut karena dengan adanya opini 
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going concern, banyak investor yang membatalkan investasinya. Meskipun 

demikian, auditor tetap harus bertanggung jawab terhadap opini going 

concern yang diberikannya karena akan mempengaruhi pengambilan 

keputusan pemakai laporan keuangan ( Setiawan, 2006). 

       opini going concern dapat dipicu dari beberapa faktor baik internal 

maupun eksternal. Salah satu faktor internal perusahaan adalah ukuran 

perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam total asset 

penjualan dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total asset penjualan dan 

kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan. Mutchler et 

al. (1997) menyatakan bahwa auditor lebih sering mengeluarkan opini going 

concern pada perusahaan kecil karena auditor menilai bahwa perusahaan 

berskala besar dapat menyelesaikan masalah keuangan yang dihadapinya 

dibandingkan dengan perusahaan berskala kecil. Penelitian yang dilakukan 

Aprinia (2016) menyebutkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh 

pada opini audit going concern. Studi yang dilakukan Nurpratiwi (2014) 

juga menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan 

pada opini audit going concern. Namun, berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan Wulandari (2014), Tandungan (2016) menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan pada opini audit going 

concern. 

       Sedangkan faktor eksternal lebih kepada hal-hal dari luar perusahaan 

yang berhubungan dengan kelangsungan usaha perusahaan. Dimana faktor 

eksternal disini adalah opini audit tahun sebelumnya dan reputasi KAP. 
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Opini audit tahun sebelumnya merupakan opini auditor yang diterima 

auditee pada tahun sebelumnya. Opini audit going concern yang diterima 

auditee pada tahun sebelumnya menjadi faktor pertimbangan bagi auditor 

dalam mengeluarkan opini audit going concern pada tahun berjalan. Ini 

terjadi jika kondisi keuangan perusahaan tidak menunjukkan tanda-tanda 

perbaikan atau tidak adanya rencana manajemen yang dapat direalisasikan 

untuk memperbaiki kondisi perusahaan. Penelitian yang dilakukan 

Wibisono (2013) menyebutkan bahwa opini audit tahun sebelumnya 

berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan Wulandari (2014) menyebutkan 

bahwa opini audit tahun sebelumnya berpengaruh terhadap pemberian opini 

audit going concern. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

Krissindiastuti dan Rasmini (2016) menyebutkan bahwa opini audit tahun 

sebelumnya tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern. 

       Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan hal yang dianggap 

memiliki pengaruh terhadap opini audit going concern. KAP dengan 

reputasi big four dianggap memiliki independensi dan kualitas audit lebih 

baik dari pada KAP dengan kualitas non big four (Krissindiastuti dan 

Rasmini, 2016). Penelitian yang dilakukan Tandungan (2016), Irijibiayuni 

(2016), dan Kusumayanti (2017), menyebutkan bahwa reputasi KAP 

memiliki pengaruh pada opini audit going concern. Namun, berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan Werastuti (2013), dan Wulandari (2014), yang 

menyebutkan bahwa reputasi KAP tidak memiliki pengaruh terhadap opini 
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audit going concern. Menurut praptitorini et al. (2007) masalah going 

concern merupakan hal yang komplek dan terus ada sehingga diperlukan 

faktor-faktor untuk menentukan status going concern perusahaan dan 

konsistensi faktor-faktor tersebut harus terus diuji agar dalam keadaan 

ekonomi yang fluktuaktif, status going concern tetap dapat di prediksi.  

       Komite audit memiliki tujuan untuk memastikan bahwa laporan 

keuangan yang dibuat manajemen telah memberikan gambaran yang 

sebenernya. Gambaran tersebut dapat berupa kondisi keuangan hasil usaha 

rencana dan komitmen jangka panjang perusahaan. Ini dilakukan untuk 

mengurangi resiko perusahaan tidak dapat bertahan dalam bisnis. Melalui 

peran komite audit, pengawasan menjadi lebih kuat sehingga laporan 

keuangan yang dihasilkan akan berkualitas dengan adanya komite audit 

didalam perusahaan tersebut (Devi dan Badera, 2016). Perusahaan yang 

memiliki komite audit biasanya memiliki manajemen perusahaan yang lebih 

transparan dan akuntabel. Berdasarkan peraturan Bapepam No IX.I.5 tahun 

2012 tugas komite audit adalah memberikan pendapat inependen dalam hal 

terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan publik terkait 

jasa audit yang diberikan. Hal ini menyiratkan bahwa peran komite audit 

tersebut adalah menegakkan fungsi dari audit internal dan eksternal. 

Semakin banyak anggota komite audit yang dimiliki, perusahaan akan dapat 

meningkatkan kualitas laporan keuangan dan fungsi audit internal dan 

eksternal. Tentunya hal ini dapat mendukung kegiatan operasional yang 
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pada akhirnya juga akan berimplikasi pada terjaganya kelangsungan hidup 

perusahaan.  

       Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Devi dan Badera 

(2016) tentang keberadaan komite audit sebagai pemoderasi pengaruh 

ukuran perusahaan pada pemberian opini going concern pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. 

Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

adalah peneliti menambahkan variabel opini audit tahun sebelumnya dan 

reputasi KAP serta perbedaan waktu penelitian. Berdasarkan uraian 

tersebut, maka peneliti tertarik untk melakukan penelitian yang berjudul: 

“KEBERADAAN KOMITE AUDIT SEBAGAI PEMODERASI 

PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, OPINI AUDIT TAHUN 

SEBELUMNYA, DAN REPUTASI KAP TERHADAP PEMBERIAN 

OPINI GOING CONCERN (Studi Emipris pada Perusahaan Manufaktur 

yang Terdaftar di BEI periode 2014-2016)”.  

 

1.2. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat 

dikemukakan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah  ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pemberian opini 

going concern ? 

2. Apakah opini audit tahun sebelumnya berpengaruh terhadap pemberian 

opini going concern ? 
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3. Apakah reputasi KAP berpengaruh terhadap pemberian opini going 

concern ? 

4. Apakah keberadaan komite audit mampu memoderasi ukuran 

perusahaan terhadap pemberian opini going concern ? 

5. Apakah keberadaan komite audit mampu memoderasi opini audit tahun 

sebelumnya terhadap pemberian opini going concern ? 

6. Apakah keberadaan komite audit mampu memoderasi reputasi KAP 

terhadap pemberian opini going concern ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang diuraikan di atas maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap pemberian 

opini going concern. 

2. Untuk menganalisis pengaruh opini audit tahun sebelumnya terhadap 

penberian opini going concern. 

3. Untuk menganalisis pengaruh reputasi KAP terhadap pemberian opini 

going concern. 

4. Untuk menganalisis keberadaan komite audit dalam memoderasi 

pengaruh ukuran perusahaan terhadap pemberian opini going concern. 

5. Untuk menganalisis keberadaan komite audit dalam memoderasi 

pengaruh opini audit tahun sebelumnya terhadap pemberian opini going 

concern. 
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6. Untuk menganalisis keberadaan komite audit dalam memoderasi 

pengaruh reputasi KAP terhadap pemberian opini going concern. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat  memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis antara lain sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan 

meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan dalam pengembangan ilmu 

audit khususnya studi tentang opini audit going concern. Dan dapat 

digunakan sebagai referensi dan acuan bagi peneliti berikutnya dalam 

membandingkan dan menyelesaikan permasalahan yang sejenis.  

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan berfikir 

peniliti dalam hal penyelesaian masalah, dan dapat 

mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama 

perkuliahan. 

b. Manfaat bagi perusahaan  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

terkait pengeluaran opini audit going concern yang dikeluarkan 

oleh auditor. 
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c. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

referensi tambahan bagi pembaca. Dan dapat memberikan manfaat 

bagi masyarakat sebagai dokumentasi ilmiah untuk pengembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Pembahasan skripsi disusun berdasarkan urutan beberapa bab secara 

sistematis sehingga antara satu bab dengan bab lainnya memiliki hubungan 

yang erat. Adapun sistematis penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Bab I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan pendahuluan yang berisi latar belakang 

masalah,, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian 

serta menguraikan sistematika penulisan. 

Bab II KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN

Bab ini menguraikan berbagai landasan teori yang mempunyai 

keterkaitan dan hubungan dengan pokok permasalahan yaitu 

mengenai keberadaan komite audit sebagai pemoderasi pengaruh 

ukuran perusahaan, opini audit tahun sebelumnya, reputasi KAP 

terhadap opini going concern, penelitian terdahulu, kerangka 

konseptual penelitian, dan pengembangan hipotesis. 
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Bab III METODE PENELITIAN 

Bab ini menyajikan metodologi penelitian meliputi jenis 

penelitian, waktu dan tempat penelitian, variabel penelitian dan 

definisi operasional variabel, populasi, sampel dan metode 

penentuan sampel, metode pengumpulan data, dan teknik analisis 

data. 

Bab IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menguraikan mengenai gambaran umum daerah 

penelitian, analis statistik deskriptif dan pembahasan hasil 

penelitian teknik analisis logistik dan uji interaksi. 

Bab V PENUTUP 

Bab ini menguraikan simpulan yang diperoleh dari hasil penulisan 

yang telah dibahas dalam bab sebelumnya serta saran-saran yang 

dharapkan dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan. 


