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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Going concern (berkelangsungan usaha) merupakan kondisi di mana 

suatu badan usaha atau entitas diperkirakan akan berlanjut dalam jangka 

waktu yang tidak terbatas di masa depan. Pernyataan going concern 

merupakan pernyataan yang dikeluarkan oleh auditor atas laporan keuangan 

perusahaan yang diauditnya. Para pemakai laporan keuangan pada umumnya 

juga sangat memperhatikan pernyataan yang diberikan oleh auditor, di mana 

pernyataan audit merupakan salah satu gambaran atau penilaian auditor 

terhadap kondisi perusahaan apakah dapat bertahan hidup atau tidak untuk 

masa depan (Ginting dan Tarihoran, 2017). 

Going concern merupakan salah satu asumsi dasar dalam penyusunan 

laporan keuangan, suatu perusahaan diasumsikan tidak bermaksud atau 

berkeinginan untuk melikuidasi atau mengurangi secara material skala 

usahanya. Seorang auditor akan memberikan opini audit going concern pada 

auditee saat seorang auditor mendapat keraguan terhadap kemampuan 

perusahaan tersebut dalam memertahankan kelangsungan usahanya, jika 

auditor menganggap perusahaan tersebut tidak dapat bertahan lama maka 

akan diberikan opini audit going concern (Harris, 2015). 

Terdapat lima jenis opini audit yang diberikan oleh auditor, yaitu wajar 

tanpa pengecualian, wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas, 
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wajar dengan pengecualian, tidak wajar, dan menolak memberikan pendapat 

(SA Seksi 508,10). 

Opini going concern dalam konteks ini termasuk opini wajar tanpa 

pengecualian dengan paragrap penjelas dimana terdapat keraguan besar 

terhadap kemampuan suatu entitas dalam memertahankan kelangsungan 

usahanya (Sinarwati,2011). Peristiwa tersebut akan berdampak negatif 

terhadap kelangsungan usaha suatu perusahaan. Selain pemberian opini wajar 

tanpa pengecualian dengan paragraph penjelas, pemberian opini going 

concern juga bisa dilihat dari perolehan laba bersih perusahaan, catatan atas 

laporan keuangan tahunan perusahaan dan kinerja manajemen perusahaan. 

Diberikannya opini audit going concern sangat membantu publik 

maupun para shareholder dalam menilai kondisi keuangan perusahaan. 

Menurut Menon dan Williams (2010) yang menjadi alasan laporan audit 

going concern memengaruhi reaksi dari pihak yang berkepentingan 

(shareholder) karena laporan ini mampu menggungkapkan informasi baru 

dari suatu perusahaan yang berkaitan dengan status klien dan rencana klien 

untuk meningkatkan kondisi keuangannya. Penerimaan opini audit going 

concern diasumsikan sebagai sinyal yang negatif bagi para shareholder atau 

investor. 

Menurut Altman dan Mcgough (1974), masalah going concern terbagi 

menjadi dua, yakni yang pertama masalah keuangan yang meliputi 

kekurangan likuiditas, kekurangan ekuitas, penunggakan utang, kesulitan 

dalam memeroleh data. Pada saat perusahaan dalam keadaan likuidasi, 
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perusahaan dapat menjual semua asset perusahaan atau melakukan 

reorganisasi sehingga perusahaan tersebut akan tetap berkelanjutan (going 

concern). Sehingga pada saat kondisi ekonomi yang kurang mendukung, 

perusahaan kecil khususnya cenderung akan menerima pernyataan going 

concern, serta yang kedua yakni mengenai masalah operasi yang meliputi 

kerugian operasi yang terus menerus, prospek pendapatan yang meragukan, 

kemampuan operasi terancam, dan pengendalian yang lemah atas operasi. 

Ross et al. (2002) menyatakan indikasi kebangkrutan dapat dilihat dari 

apakah perusahaan mengalami financial distress, yaitu suatu kondisi dimana 

arus kas operasi perusahaan tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban 

lancarnya. Financial distress akan menyebabkan perusahaan mengalami arus 

kas yang negatif, rasio keuangan yang buruk, dan kegagalan untuk membayar 

kewajiban. Pada akhirnya, financial distress ini akan mengarah pada 

kebangkrutan perusahaan sehingga kelangsungan usaha perusahaan 

diragukan. 

Data perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2012 s/d tahun 2016 sejumlah 150 perusahaan. Perusahaan yang 

mengalami financial distress sesuai kriteria dari McKeown at al.(1991) 

ditandai dengan salah satu keadaan sebagai berikut : (1) terdapat modal kerja 

negatif, (2) laba ditahan negatif atau terjadi defisit, (3) laba operasi/laba usaha 

negatif dan (4) laba bersih negatif terdapat 57 perusahaan atau 38% dari total 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 s/d 

tahun 2016. Perusahaan yang memperoleh opini dengan paragraf penekanan 
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going concern sejumlah 9 perusahaan atau 15,79% dari perusahaan yang 

mengalami financial distress. Selanjutnya sejumlah 48 perusahaan atau 

84,21% dari perusahaan yang mengalami financial distress menerima opini 

non going concern, hal ini menunjukkan bahwa tidak semua perusahaan yang 

mengalami financial distress akan menerima opini dengan penekanan 

paragraf going concern. 

Kajian mengenai pernyataan going concern bisa diukur dari beberapa 

faktor yaitu: audit tenure, abnormal audit fee, reputasi auditor, debt default, 

dan kualitas audit. Audit tenure merupakan lamanya waktu auditor melakukan 

pekerjaan audit secara berturut-turut terhadap suatu klien yang diukur 

berdasarkan jumlah tahun. Audit tenure yang panjang dapat meningkatkan 

kompetensi auditor karena auditor lebih mengenal seluk beluk bisnis klien, 

sehingga proses audit menjadi lebih efisien. Disisi lain audit tenure mungkin 

merusak independensi auditor sebagai masa yang panjang memupuk 

kedekatan antara manajemen dan auditor (Junaidi, dkk., 2013). Independensi 

auditor dapat hilang dikarenakan auditor terlibat dalam hubungan pribadi 

dengan klien, hal ini dapat mempengaruhi sikap mental dan opini mereka. 

Penelitian yang dilakukan oleh Saputri (2012) yang menyatakan bahwa 

perusahaan yang tidak pernah mengganti auditor sejak listed di Bursa 

Malaysia, terdapat tendensi menerima opini unqualified lebih tinggi meskipun 

perusahaan tersebut mengalami masalah keuangan. Begitu pula Arsianto 

(2013) yang membuktikan bahwa audit tenure berpengaruh terhadap 

pemberian opini audit going concern. Namun dalam penelitian Yanti dkk, 
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(2014) menyatakan bahwa audit tenure tidak memiliki pengaruh terhadap 

pemberian opini audit going concern. 

Abnormal audit fee merupakan selisih antara fee faktual dengan 

ekspektasi fee audit normal yang seharusnya dibayarkan untuk perikatan audit 

tersebut. Perusahaan yang mengungkapkan fee audit di Indonesia masih 

rendah, karena bersifat sukarela (voluntary disclosure). Menurut hasil 

penelitian Fitriany, dkk (2015) menyatakan bahwa pengungkapan atas imbal 

jasa audit pada perusahaan terdaftar dimulai pada tahun 2011. Penelitian 

Asthana dan Boone (2012) menunjukkan bahwa abnormal audit fee, baik fee 

yang dibayarkan terlalu rendah maupun fee yang dibayarkan terlalu tinggi 

dari fee normal berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Senada dengan 

hasil penelitian Asthana dan Boone (2012), hasil penelitian Bernardus dan 

Fitriany (2015) menunjukkan bahwa imbal jasa audit yang tidak normal 

berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Penelitian Fitriany, dkk (2015) 

menunjukkan bahwa abnormal audit fee positif (di atas fee normal) 

berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, dan abnormal audit fee negatif 

(di bawah fee normal) berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Penelitian 

Hapsoro dan Santoso (2018) menunjukkan bahwa abnormal audit fee 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas audit, kualitas audit 

berpengaruh signifikan negatif terhadap opini audit going concern, sehingga 

dapat dijelaskan bahwa kualitas audit dapat memedisi hubungan antara 

abnormal audit fee dengan opini audit going concern. 
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Faktor lain yang dapat mempengaruhi opini audit going concern adalah 

reputasi auditor. Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan 

pandangan atas nama baik, prestasi dan kepercayaan publik yang didapat oleh 

KAP tersebut. Waktu audit yang lebih cepat adalah cara KAP supaya 

mempertahankan reputasinya agar tidak kehilangan klien (Sunaningsih, 

2014). KAP dengan reputasi  big four dianggap memiliki kualitas audit yang 

lebih baik dibandingkan dengan KAP non big four. Banyak yang berasumsi 

bahwa KAP Big Four yang memiliki ukuran besar dianggap memiliki 

kualitas audit yang baik dibanding ukuran KAP yang kecil. KAP Big Four 

dianggap memiliki kemampuan untuk memberikan sinyal ke pasar. 

Kemampuan untuk menyediakan sinyal ini diperoleh dari otoritas auditor 

untuk mengakses informasi perusahaan dan kemampuan auditor untuk 

menilai masalah going concern. Penerimaan opini audit going concern 

diasumsikan sebagai sinyal yang negatif bagi para  share holder atau investor. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Merianto, (2012) menemukan bukti 

bahwa repuitasi KAP berpengaruh terhadap opini audit going concern melalui 

kualitas audit. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Hapsoro dan 

Santoso (2018) yang menjelaskan bahwa reputasi auditor berpengaruh positif 

signifikan terhadap opini audit going concern melalui kualitas audit. 

Salah satu masalah yang sering sekali terjadi dalam memberikan 

keputusan tentang kelangsungan usaha (going concern) yakni terdapat pada 

kegagalan debitur dalam membayar kewajiban utangnya (Debt Default). Debt 

default sendiri diartikan sebagai kegagalan debitur (perusahaan) dalam 
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membayar utang pokok atau bunganya pada waktu jatuh tempo (Chen dan 

Church, 1992) Menyatakan ciri dari kebangkrutan suatu perusahaan yang 

mengalami masalah keuangan (financial distress) merupakan situasi dimana 

arus kas perusahaan mengalami krisis dan kemungkinan terancam bangkrut. 

Krisis keuangan akan mengakibatkan perusahaan gagal dalam membayar 

perjanjian utang (Debt default) dan kemungkinan besar akan mengarah pada 

kebangkrutan perusahaan sehingga kemampuan perusahaan dalam bertahan 

hidup diragukan. Penelitian sebelumnya oleh Imani dkk (2017) menyatakan 

bahwa Debt Default berpengaruh dalam pemberian opini audit going concern. 

Namun Astari dan Latrini (2017) menemukan hasil penelitian yang berbeda 

bahwa Debt Default tidak berpengaruh dalam pemberian opini audit going 

concern. 

Dalam pemberian opini audit going concern, auditor harus benar-benar 

memahami informasi yang ada mengenai kondisi keuangan perusahaan. 

Dalam menganalisis kondisi keuangan perusahaan diperlukan auditor yang 

telah memiliki pengalaman dan kredibilitas yang diakui oleh masyarakat luas. 

Auditor yang memiliki kredibilitas tinggi dapat dilihat dari kualitas audit 

yang dihasilkan. Kualitas audit merupakan kualitas atas jasa yang diberikan 

seorang auditor kepada kliennya. Menurut De Angelo (1981) kualitas audit 

adalah probabilitas auditor menemukan dan melaporkan suatu pelanggaran 

dalam sistem akuntansi rekan kerjanya. Kualitas audit dikatakan baik apabila 

auditor dapat memberikan jaminan bahwa tidak ada salah saji yang material 

(material misstatements) atas keuangan yang diaudit (Rasmini,2016). 
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Kualitas audit semakin mendapat perhatian setelah terjadinya beberapa 

kecurangan yang melibatkan auditor. Seperti kecurangan yang terjadi pada 

tahun 2017, KAP afiliasi Ernst and Young di Indonesia, KAP Purwantono, 

Suherman & Surja setuju untuk membayar denda $1 juta setelah the U.S audit 

regulator memutuskan bahwa terdapat kesalahan dalam pemeriksaannya dari 

buku-buku klien "kegagalan audit."Perjanjian itu diumumkan oleh Dewan 

Pengawas Akuntansi Perusahaan Umum (PCAOB) pada 9 Februari 2017. 

Namun, afiliasi Ernst and Young di Indonesia merilis laporan audit dengan 

status wajar tanpa pengecualian. Dua bulan sebelum kasus Ernst and Young 

meletus, KAP Deloitte and Touche melalui afiliasinya di Brasil setuju untuk 

membayar PCAOB denda sebesar $ 8 juta untuk menyelesaikan dakwaan 

perdata yang dikeluarkannya dan mencoba untuk menutupi laporan audit 

palsu (Reuters,10 Februari 2017). 

Tidak hanya itu kasus yang terkait dengan kualitas audit pernah terjadi 

di Indonesia yaitu pada PT Kimia Farma dengan KAP Hans Tuanakotta & 

Mustofa (HTM) yang tidak berhasil menemukan kesalahan dalam laporan 

keuangan PT Kimia Farma pada tahun 2001. Adanya kasus tersebut 

menunjukkan bahwa pentingnya kualitas audit bagi laporan keuangan 

perusahaan yang disajikan bagi stakeholders, sehingga akuntan publik harus 

meningkatkan kualitas audit untuk bisa menjaga kepercayaan dari pengguna 

laporan keuangan (www.tempo.com). 

Umumnya, penelitian tentang kualitas audit yang berfokus pada 

pemberian opini audit going concern masih menunjukkan hasil yang tidak 

http://www.tempo.com/
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searah. Barbadillo dkk. (2004) mengungkapkan bahwa kualitas audit 

mempengaruhi kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan keuangan akan 

menerima opini going concern. Namun, Penelitian Vanstraelen (2002) 

menunjukkan bahwa auditor di Belgia secara signifikan lebih kecil 

kemungkinannya untuk mengeluarkan opini going concern untuk klien yang 

membayar biaya audit lebih tinggi dan kualitas audit tidak berpengaruh 

terhadap pemberian opini going concern. Ini mungkin karena penggunaan 

proksi kualitas audit yang berbeda. Dalam penelitian ini kualitas audit akan 

diproksikan dengan diskresioner akrual. Sementara hasil penelitian Hapsoro 

dan Santoso (2018) menyatakan bahwa kualitas audit memediasi audit teneur, 

abnormal audit fee, reputasi auditor dan debt default terhadap pemberian 

opini audit going concern. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, peneliti ingin 

menguji ulang faktor-faktor yang mempengaruhi opini audit going concern 

melalui kualitas audit. Penelitian ini merupakan pengembangan dari 

penelitian yang telah dilakukan oleh Hapsoro dan Santoso (2018). Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada penambahan variabel 

debt default yang diambil dari penelitian Imani, dkk (2017) dengan alasan 

hasil dari penelitian sebelumnya tentang debt default terhadap kualitas audit 

dan dampaknya terhadap pemberian opini going concern masih menunjukkan 

hasil yang tidak konsisten. Penelitian ini dilakukandengan mengintegrasikan 

variabel-variabel yang telah ada sebelumnya. Selain itu, penelitian 

sebelumnya tentang abnormal audit fee (ABFE) sangat berfokus pada pasar 
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audit di Amerika Serikat (AS), China dan Jerman. Masih sedikit penelitian 

tentang abnormal audit fee (ABFE) yang dilakukan di negara berkembang 

seperti Indonesia. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017. Berdasarkan 

alasan tersebut, maka penulis mengambil judul penelitian ”Pengaruh 

Auditor Tenure, Abnormal Audit Fee, Reputasi Auditor dan Debt Default 

Terhadap Opini Audit Going Concern Dengan Kualitas Audit Sebagai 

Variabel Mediasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Mengalami 

Kesulitan Keuangan Tahun 2015 - 2017”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

dalam penelitian ini rumusan masalahnya sebagai berikut: 

1. Apakah Auditor tenure berpengaruh terhadap Kualitas Audit? 

2. Apakah Abnormal Audit Fee berpengaruh terhadap Kualitas Audit? 

3. Apakah Reputasi Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit? 

4. Apakah Debt Default berpengaruh terhadap Kualitas Audit? 

5. Apakah Kualitas audit berpengaruh terhadap Opini Audit Going 

Concern? 

6. Apakah Auditor tenure berpengaruh terhadap Opini Audit Going 

Concern melalui Kualitas Audit? 

7. Apakah Abnormal Audit Fee berpengaruh terhadap Opini Audit Going 

Concern melalui Kualitas Audit? 
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8. Apakah Reputasi Auditor berpengaruh terhadap Opini Audit Going 

Concern melalui Kualitas Audit? 

9. Apakah Debt Default berpengaruh terhadap Opini Audit Going Concern 

melalui Kualitas Audit? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut : 

1. Untuk menguji pengaruh auditor tenure terhadap kualitas audit. 

2. Untuk menguji pengaruh abnormal audit fee terhadap kualitas audit. 

3. Untuk menguji pengaruh reputasi auditor terhadap kualitas audit. 

4. Untuk menguji pengaruh debt default terhadap kualitas audit. 

5. Untuk menguji pengaruh kualitas audit terhadap opini audit going 

concern. 

6. Untuk menguji pengaruh auditor tenure terhadap opini audit going 

concern melalui kualitas audit. 

7. Untuk menguji pengaruh abnormal audit fee terhadap opini audit going 

concern melalui kualitas audit. 

8. Untuk menguji pengaruh reputasi auditor terhadap opini audit going 

concern melalui kualitas audit. 

9. Untuk menguji pengaruh debt default terhadap opini audit going 

concern melalui kualitas audit. 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembang 

teori utama untuk penelitian di masa yang akan datang. 

b. Bagi Universitas 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi 

sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa 

yang akan datang. 

2. Manfaat Bagi Penentu Kebijakan 

a. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini, diharapkan bisa dijadikan salah satu bahan 

pertimbangan oleh pemerintah dalam menentukan kebijakan yang 

berkaitan dengan kegiatan audit perusahaan. 

b. Bagi IAI 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam membuat kebijakan mengenai sikap 

profesionalisme auditor yang dapat meningkatkan kualitas audit.  

3. Manfaat Praktis 

a.  Bagi KAP 
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Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam 

pemberian opini audit yang secara tidak langsung juga akan 

memberikan pengaruh terhadap kualitas auditor. 

b. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

perusahaan, dalam pengambilan kebijakan perusahaan terutama pada 

perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan.   

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, yang 

menjadi dasar untuk melakukan penelitian serta terdapat perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka, bab ini menguraikan tentang teori yang 

digunakan, kualitas audit, auditor tenure, abnormal audit fee, reputasi 

auditor dan debt default, opini audit going concern, penelitian sebelumnya, 

kerangka penelitian dan pengembangan hipotesis. 

BAB III Metode Penelitian, bab ini menguraikan ruang lingkup penelitian, 

populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, 

definisi operasional variabel dan pengukuran, uji kualitas data dan teknik 

analisis data. 

BAB IV Analisis Data dan Pembahasan, bab ini berisi gambaran umum 

tempat penelitian, persiapan data, statistik deskriptif, analisis data, hasil 

analisis data, hasil pengujian dan pembahasannya. 
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BAB V Penutup, bab ini berisi kesimpulan penelitian, keterbatasan 

penelitian dan saran bagi penelitian selanjutnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


