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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Peraturan Pemerintah No.64 Tahun 1999 menyatakan bahwa untuk 

meningkatkan efisiensi dan daya saing perekonomian nasional, maka diperlukan 

kemudahan untuk memperoleh informasi keuangan tahunan perusahaan yang 

diperoleh dari laporan keuangan perusahaan.Masyarakat dan dunia usaha 

menggunakan informasi keuangan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. 

Laporan keuangan merupakan salah satu media utama untuk 

mengkomunikasikan informasi operasional maupun keuangan yang terjadi dalam 

perusahaan (Stevanus dan Rohman, 2013 dalam Tandungan dan Mertha, 2016). 

Sebagai media komunikasi, laporan keuangan dapat digunakan oleh pihak-pihak 

berkepentingan sebagai cerminan untuk melihat kondisi suatu perusahaan. Pihak 

independen, yakni auditor dibutuhkan untuk menilai kewajaran dan keandalan 

dari laporan keuangan perusahaan. Penilaian ini dilakukan untuk membuktikan 

apakah laporan keuangan telah mencerminkan kondisi perusahaan yang 

sebenarnya, sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengambil keputusan 

yang tepat (Sari dan Rahardja, 2012). Rahman dan Siregar (2012), dalam 

melaksanakan proses audit, auditor dituntut tidak hanya melihat sebatas yang ada 

didalam laporan keuangan, tetapi juga harus melihat hal-hal lain seperti masalah 

eksistensi dan kontinuitas, serta aktivitas atau transaksi yang telah terjadi dan 

merupakan cerminan atas semua unsur yang terkandung dalam laporan keuangan. 

Oleh karena itu auditor harus mempertimbangkan secara cermat adanya masalah 
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atas kelangsungan hidup suatu entitas (going concern) untuk suatu periode, 

sehingga opini yang dihasilkan menjadi berkualitas sebagai produk utama akuntan 

publik. 

Going Concern merupakan asumsi dasar dalam penyusunan laporan 

keuangan, suatu perusahaan diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan 

untuk melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya (IAI, 

2011:341.2). Sehingga, apabila laporan keuangan disusun dengan menggunakan 

dasar going concern, dapat diasumsikan perusahaan akan bertahan dalam kurun 

waktu yang lama. 

Opini audit going concern merupakan opini yang dikeluarkan auditor 

independen, dimana auditor yakin bahwa terdapat kesangsian besar mengenai 

kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka 

waktu tidak lebih dari satu tahun setelah laporan keuangan diaudit, ia harus 

mempertimbangkan rencana manajemen dalam menghadapi dampak merugikan 

dari kondisi atau peristiwa tersebut (SPAP 2011, SA Seksi 341.7). Dalam laporan 

keuangan tahunan, opini going concern diberikan setelah paragraf pendapat. 

Laporan keuangan konsolidasi terlampir disusun dengan anggapan bahwa 

perusahaan akan melanjutkan operasinya sebagai entitas yang berkemampuan 

untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya (going concern). Catatan atas 

laporan keuangan konsolidasi berisi pengungkapan dampak kondisi ekonomi 

terhadap perusahaan serta tindakan yang ditempuh dan rencana yang dibuat oleh 

manajemen untuk menghadapi kondisi tersebut. Kondisi ekonomi telah 

mempengaruhi 2 kondisi sosial dan politik yang menyebabkan sulitnya suatu 
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entitas melakukan kegiatan usahanya sehingga, beban produksi semakin 

meningkat dan penjualan terus mengalami penurunan (Rahman dan Siregar, 

2012). 

Opini audit yang diberikan oleh auditor menjadi penting untuk bahan 

pertimbangan, kesalahan didalam memberikan opini akan sangat fatal akibatnya. 

Opini yang diberikan oleh auditor mempunyai kandungan informasi, oleh sebab 

itu informasi yang ada harus mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. 

Informasi yang berkualitas hanya dapat diberikan oleh auditor yang berkualitas 

juga. Beberapa penelitian telah mengungkapkan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi penerimaan opini audit going concern diantaranya audit tenure, 

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

ukuran perusahaan. 

Audit tenure merupakan lamanya hubungan antara auditor dengan klien. 

Ketika auditor telah berhubungan bertahun-tahun dengan klien, klien dipandang 

sebagai sumber penghasilan untuk auditor yang secara potensial dapat 

mengurangi independensi (Yuvisa et al., 2008 dalam Tandungan dan Mertha, 

2016). Penelitian yang dilakukan oleh Krissindiastuti dan Rasmini (2016),auditor 

client tenure tidak berpengaruh pada penerimaan opini audit going concern. 

Namun berbeda dengan penelitian Junaidi dan Jogiyanto (2010) yang menyatakan 

bahwa audit tenure berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit going 

concern. 

Opini audit tahun sebelumnya adalah opini audit yang diterima 

perusahaan pada tahun sebelumnya atau satu tahun sebelum tahun penelitian. 
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Apabila pada tahun sebelumnya auditor telah menerbitkan opini audit going 

concern, semakin besar kemungkinan auditor untuk menerbitkan kembali opini 

audit going concern pada tahun berikutnya jika kondisi perusahaan tidak 

mengalami perubahan atau perbaikan dari tahun sebelumnya, perusahaan harus 

berusaha untuk memperbaiki kondisi perusahaan agar tidak memperoleh opini 

going concern di tahun berikutnya dengan memperbaiki keuangan perusahaan 

(Soewiyanto, 2012). Dalam penelitian Krissindiastuti dan Rasmini (2016) 

menyatakan bahwa opini audit tahun sebelumnya berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern. Tjahjani dan Novianti 

(2015) opini audit tahun sebelumnya berpengaruh terhadap penerimaan opini 

audit going concern. 

Kondisi keuangan perusahaan merupakan suatu tampilan atau keadaan 

secara utuh atas keuangan perusahaan selama periode waktu tertentu. Kondisi 

keuangan merupakan gambaran kinerja sebuah perusahaan. Media yang dapat 

dipakai untuk meneliti kondisi kesehatan perusahaan adalah laporan keuangan, 

yang terdiri dari: laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, 

laporan posisi keuangan dan catatan ataslaporan keuangan. Kondisi keuangan 

perusahaan menggambarkan tingkat kesehatan perusahaan sesungguhnya 

(Ramadhany, 2004). Rahman dan Siregar (2012) mengungkapkan kondisi 

keuangan perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini 

audit going concern. Tjahjani dan Novianti (2014) kondisi keuangan perusahaan 

berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. 
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Kualitas audit banyak dikaitkan dengan ukuran KAP dan reputasi auditor 

oleh para pengguna laporan keuangan. (DeAngelo, 1981 dalam Rahman dan 

Siregar, 2012) menyimpulkan bahwa KAP yang lebih besar dapat menghasilkan 

kualitas audit yang lebih baik dibandingkan kantor akuntan kecil. Selain itu, KAP 

skala besar memiliki insentif yang lebih besar untuk menghindari kritikan 

kerusakan reputasi dibandingkan KAP skala kecil. KAP skala besar lebih 

cenderung untuk mengungkapkan masalah-masalah yang ada karena mereka lebih 

kuat menghadapi risiko proses pengadilan. Argumen ini menunjukkan bahwa 

KAP besar memiliki insentif lebih untuk mendeteksi dan melaporkan masalah 

kelangsungan usaha kliennya. Rahman dan Siregar, (2012) menyatakan kualitas 

audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit going 

concern. Krissindiastuti dan Rasmini (2016) kualitas audit berpengaruh signifikan 

terhadap penerimaan opini audit 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) ukuran 

perusahaan berpengaruh pada opini audit going concern. Krissindiastuti dan 

Rasmini (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern, artinya KAP dalam 

melaksanakan auditing tidak terpengaruh terhadap ukuran perusahaan besar yang 

mungkin memberikan fee lebih besar dibandingkan dengan perusahaan kecil. 
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Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh 

(Krissindiastuti dan Rasmini, 2016) tentang analisis audit tenure, pertumbuhan 

perusahaan, ukuran perusahaan, reputasi KAP, opinion shopping, dan opini audit 

tahun sebelumnya terhadap penerimaan opini audit going concern. Perbedaan 

dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada tahun penelitian 2010 sampai 

2013. Sedangkan untuk penelitian ini menggunakan periode 2012 sampai 2015. 

Serta tidak memasukkan variabel pertumbuhan perusahaan, reputasi KAP, dan 

opinion shopping. Dalam penelitian ini peneliti menambahkan variabel kondisi 

keuangan perusahaan, dan kualitas audit pada variabel dari penelitian Tjahjani dan 

Novianti (2014), dan Rahman dan Siregar 2012). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya serta adanya 

ketidakkonsistennan hasil penelitian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “PENGARUH AUDIT TENURE, OPINI AUDIT TAHUN 

SEBELUMNYA, KONDISI KEUANGAN PERUSAHAAN, KUALITAS 

AUDIT DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENERIMAAN OPINI 

AUDIT GOING CONCERN (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2012-2015)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

penelitian ini menganalisa tentang pengaruh audit tenure, opini audit tahun 

sebelumnya, kondisi keuangan perusahaan, kualitas audit, dan ukuran perusahaan 

terhadap penerimaan opini going concern perusahaan manufaktur yang terdaftar 
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di Bursa Efek Indonesia selama periode 2012-2015. Sehingga dalam penelitian ini 

rumusan masalahnya sebagai berikut: 

1. Apakah audit tenure berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going 

concern pada perusahaan manufaktur ? 

2. Apakah opini audit tahun sebelumnya berpengaruh terhadap penerimaan opini 

audit going concern pada perusahaan manufaktur ? 

3. Apakah kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap penerimaan opini 

audit going concern pada perusahaan manufaktur ? 

4. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going 

concern pada perusahaan manufaktur ? 

5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penerimaan opini audit 

going concern pada perusahaan manufaktur ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh audit tenure terhadap penerimaan opini audit 

going concern pada perusahaan manufaktur. 

2. Untuk menganalisis pengaruh opini audit tahun sebelumnya terhadap 

penerimaan opini audit going concern pada perusahaan manufaktur. 

3. Untuk menganalisis pengaruh kondisi keuangan perusahaan terhadap 

penerimaan opini audit going concern pada perusahaan manufaktur. 

4. Untuk menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap penerimaan opini audit 

going concern pada perusahaan manufaktur. 
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5. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap penerimaan opini 

audit going concern pada perusahaan manufaktur. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan dari tujuan penelitian yang diuraikan diatas,diharapkan 

penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk memberikan 

tambahan pengetahuan dan referensi penelitian mengenai faktor-faktor 

yang berpengaruh pada penerimaan opini audit going concern pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sehingga 

nantinya dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti berikutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivator kepada praktisi 

dibidang akuntansi terutama bagi auditor dalam memberikan opini terkait 

kelangsungan hidup perusahaan dimasa periode mendatang. Serta dapat 

memberikan petunjuk bagi manajemen perusahaan agar membuat 

pelaporan keuangan yang berkualitas. 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bagian yaitu sebagai 

berikut: 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi penerimaan opini audit going concern 

yakni, audit tenure, opini audit tahun sebelumnya, kondisi 

keuangan perusahaan, kualitas audit, dan ukuran 

perusahaan. Serta teori-teori yang diperoleh dari daftar 

pustaka sebagai landasan untuk mengembangkan 

penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis. 

BAB III : METODA PENELITIAN 

Bab ini memuat uraian tentang jenis penelitian, populasi, 

sampel dan teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber 

data, variabel dan definisi operasional variabel, serta 

teknik analisis. 

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini mencantumkan hasil analisis data dan pembahasan 

hasil penelitian. 
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BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diserap dari 

permasalahan, tujuan, analisis data dan pembahasan 

analisis. Serta berisi keterbatasan dan saran-saran bagi 

penelitian berikutnya. 

 

 

 


