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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Dunia usaha telah berkembang sangat pesat. Berbagai regulasi 

dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk menertibkan sekaligus menjaga 

agar Indonesia mampu terus mengikuti perkembangan praktik usaha yang 

terjadi di seluruh dunia. Melalui penguatan regulasi, secara tidak langsung 

pemerintah Indonesia juga telah mendorong berbagai profesi yang terkait 

untuk terus melakukan peningkatan dan pembaruan, salah satunya adalah 

profesi auditor. Profesi auditor khususnya dalam hal ini adalah auditor 

independen, merupakan profesi yang dipercaya untuk menilai laporan 

keuangan dan kinerja perusahaan dengan memberikan opini audit. Opini 

audit adalah pendapat auditor mengenai laporan keuangan atau kinerja 

sebuah perusahaan yang dihasilkan dari proses yang benar dan penuh 

kehati-hatian. Menurut Azhar A, Hardi dan Satriawan (2014), terdapat 

beberapa tahapan audit yang harus dilakukan sebelum pada akhirnya 

auditor dapat memberikan opini audit.  

Dalam pekerjaannya, saat seorang auditor telah menyelesaikan 

suatu tugas audit, maka auditor harus memberikan opini tentang apa yang 

telah diperiksanya. Opini tersebut dapat berbeda sesuai dengan hasil audit 

dan pertimbangan-pertimbangan auditor. Terdapat lima jenis opini audit 

menurut Mulyadi (2002), yaitu wajar tanpa pengecualian (unqualified 
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opinion), wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas (unqualified 

opinion with explanatory language), wajar dengan pengecualian (qualified 

opinion), tidak wajar (adverse opinion), dan tidak memberikan pendapat 

(disclaimer of opinion). Selain kelima opini tersebut, auditor dalam 

laporan auditnya juga harus memberikan pernyataan secara eksplisit 

mengenai kemungkinan mampu atau tidaknya perusahaan untuk 

melajutkan usahanya minimal dalam satu tahun berikutnya, yaitu dengan 

memberikan opini audit going concern atau opini audit non going concern.   

Opini audit going concern adalah opini yang menyatakan bahwa 

terdapat keraguan mengenai keberlanjutan usaha suatu perusahaan yang 

artinya kelangsungan hidup perusahaan diprediksi sudah tidak lama lagi, 

sedangkan opini audit non going concern berarti sebaliknya bahwa 

perusahaan diprediksi masih akan mampu melanjutkan usahanya untuk 

tahun-tahun berikutnya. Dalam hal ini, manajemen adalah pihak yang 

bertanggung jawab atas kelangsungan hidup perusahaan (Azhar A, Hardi 

dan Satriawan, 2014). 

Bagi para pemangku kepentingan (stakeholder) terutama investor, 

kelangsungan usaha (going concern) suatu perusahaan merupakan hal 

yang penting (Setiawan dan Suryono, 2015). Sebelum menanamkan modal 

di suatu perusahaan, investor biasanya menilai terlebih dahulu kemampuan 

perusahaan dalam melanjutkan usahanya. Laporan keuangan sebuah 

perusahaan disusun menggunakan asumsi bahwa perusahaan akan tetap 

beroperasi dalam jangka waktu yang lama, oleh karena itu pendapat 
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mengenai mampu atau tidaknya perusahaan mempertahankan 

keberlanjutan usahanya menjadi sangat penting untuk diungkap (Lie, 

Wardani dan Pikir, 2016). Investor dapat melakukan penilaian mengenai 

kemampuan perusahaan dalam melanjutkan usahanya dengan cara melihat 

opini audit yang diterima oleh perusahaan. Auditor sebagai pihak 

independen yang menilai laporan keuangan yang disampaikan oleh 

manajemen perusahaan, harus benar-benar mampu memberikan informasi 

yang dibutuhkan oleh stakeholders. Dikeluarkannya opini audit going 

concern oleh auditor akan berdampak signifikan pada perusahaan karena 

seluruh pihak yang berkaitan dengan perusahaan akan mengambil 

keputusan berdasarkan opini tersebut.  

Besarnya dampak yang dihasilkan oleh sebuah opini audit, 

menunjukkan bahwa auditor memiliki peran penting dalam hubungan 

antara manajemen perusahaan dengan pemangku kepentingan 

(stakeholder) lainnya. Hubungan ini dapat dijelaskan dengan merunut 

melalui teori agensi. Teori agensi menjelaskan bahwa dalam suatu 

hubungan usaha, terdapat dua pihak yang saling terkait satu sama lain 

yaitu agent sebagai pengelola dan principal sebagai pemilik perusahaan 

(Jensen dan Meckling, 1976). Agent sebagai pengelola dipercaya oleh 

principal untuk menjalankan roda usaha dan harus menyampaikan laporan 

keuangan perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada 

principal. Teori agensi juga menjelaskan bahwa agent sebagai individu 

mungkin memiliki self interest nya sendiri, sehingga tidak ada jaminan 
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bahwa laporan keuangan yang disampaikan oleh agent benar-benar telah 

menggambarkan keadaan perusahaan sesungguhnya. Di sinilah peran 

auditor dibutuhkan. Sebagai pihak yang independen dan dipercaya, auditor 

harus mampu memenuhi fungsinya menjadi penghubung dan penjamin 

kebenaran laporan keuangan yang disampaikan oleh agent kepada 

principal. 

Dengan teori dan praktik akuntansi yang semakin berkembang saat 

ini, auditor memiliki beberapa landasan atau dasar dalam menentukan 

opini audit, terutama dalam menentukan salah satu dari kelima opini audit. 

Namun, dalam hal menentukan apakah sebuah perusahaan seharusnya 

menerima opini audit going concern atau non going concern, hingga saat 

ini masih belum terdapat landasan/dasar yang benar-benar memadai bagi 

auditor. Menurut Dewayanto (2011), memberikan opini audit going 

concern bukanlah pekerjaan yang mudah bagi auditor, karena hal tersebut 

juga berkaitan dan akan berdampak pada reputasi auditor. Menerima opini 

audit going concern merupakan berita buruk bagi perusahaan dan auditor 

selaku pihak yang memberikan opini tersebut wajib menjelaskan hal-hal 

apa saja yang menjadi penyebab perusahaan yang diauditnya mendapatkan 

opini tersebut (Syahputra dan Yahya, 2017).  

Sebagai profesi yang menjual jasa, seorang auditor tentu memiliki 

keinginan untuk memberikan hasil pekerjaan (jasa) terbaik bagi kliennya. 

Namun kemungkinan bahwa auditor melakukan kesalahan (audit failures)  

saat melaksanakan tugas juga selalu ada, misalnya ketika auditor salah 
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dalam memberikan opini menyangkut going concern perusahaan 

(Mayangsari, 2003). Beberapa contoh kasus audit failures yang juga 

menyangkut opini audit going concern misalnya adalah kasus Xerox, 

Worldcom, Merck, dan jatuhnya Enron pada tahun 2002. Di Indonesia, 

kasus serupa juga pernah terjadi pada Bank Lippo, PT. Kimia Farma, dan 

Batavia Air yang oleh kreditornya dituntut status pailit pada tahun 2012 

karena ketidakmampuan membayar utang. Ironinya, Batavia Air masih 

diberi opini audit wajar tanpa pengecualian dan juga tidak menerima 

kualifikasi going concern pada audit tahun sebelumnya. Dari sini dapat 

disimpulkan bahwa opini audit yang dihasilkan auditor tidak selalu sesuai 

keadaan sebenarnya perusahaan dan sebagai akibatnya hal tersebut dapat 

menimbulkan dampak negatif yang sangat luas. 

Laporan audit adalah alat komunikasi paling signifikan yang dapat 

digunakan oleh auditor untuk menginformasikan kepada orang luar 

tentang audit mereka (Habib, 2013). Sikap auditor yang tidak 

mengungkapkan keadaan sebenarnya perusahaan seperti yang terjadi pada 

contoh kasus-kasus di atas adalah bukti dari ketidakjujuran auditor. 

Pelanggaran terhadap kode etik dan peraturan dilakukan demi melindungi 

kepentingan-kepentingan yang mungkin tidak sesuai dengan tugas auditor. 

Padahal sebagai manusia, kita diperintah untuk selalu bekerja dengan jujur 

dan menjaga amanah pekerjaan yang diberikan kepada kita. Hal ini jelas 

ditegaskan oleh Allah dalam Qur’an surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 yang 

berbunyi: 
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ا يََره ُ    ة ُ َشرًّ ة ُ َخْيًرا يََره ُ َوَمنُْ يَْعَملُْ ِمثْقَالَُ ذَرَّ  فََمنُْ يَْعَملُْ ِمثْقَالَُ ذَرَّ

Kedua ayat ini menjelaskan mengenai balasan atas setiap perbuatan 

manusia selama di dunia. Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat 

dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya, dan barangsiapa yang 

mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah pun, niscaya dia akan melihat 

(balasan) nya pula (QS. Al-Zalzalah: 7-8). Allah menegaskan bahwa setiap 

amal baik atau buruk sekecil apapun yang kita lakukan, pasti akan diberi 

balasan. Pekerjaan apapun yang kita jalani, tentu harus dikerjakan dengan 

niat yang baik dan diselesaikan juga dengan baik dan benar. Profesi 

sebagai auditor misalnya, wewenang auditor untuk menilai kebenaran 

laporan keuangan auditee dan memberikan opini atas apa yang 

diperiksanya, seharusnya dijadikan sebagai jalan untuk lebih banyak 

berbuat baik dan beribadah kepada Allah dengan cara memberikan opini 

audit yang benar-benar menggambarkan keadaan sesungguhnya 

perusahaan.     

Besarnya dampak dari sebuah opini audit membuat auditor 

memiliki peran penting dalam dunia keuangan, begitu pula dengan opini 

yang diungkapkan oleh auditor. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, 

pendapat auditor mengenai mampu atau tidaknya suatu perusahaan 

menjaga keberlangsungan usahanya juga merupakan salah satu hal yang 

akan memengaruhi keputusan banyak pihak. Pengaruh tersebut telah 

memicu dilakukannya berbagai penelitian terkait dengan opini audit going 

concern. Dasar yang belum benar-benar memadai bagi auditor untuk 
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menentukan apakah suatu perusahaan seharusnya menerima opini audit 

going concern atau tidak, dan pengaruh faktor lain seperti misalnya self 

fulfilling prophecy membuat penelitian mengenai faktor- faktor yang dapat 

memengaruhi atau memicu dikeluarkannya opini tersebut menjadi penting 

untuk diteliti. Faktanya, ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan 

terkait profesi auditor masih sering terjadi hingga saat ini. Menurut 

Kleinman dan Anandarajan (1999), auditor dengan tanggung jawab 

pekerjaannya yang menilai laporan keuangan perusahaan diharapkan oleh 

banyak pihak agar mampu mengidentifikasi masalah going concern 

perusahaan lebih awal, namun beberapa kasus yang terjadi justru 

membuktikan bahwa tidak semua auditor dapat melakukan hal tersebut. 

Masalah going concern adalah masalah yang kompleks. Menurut 

Praptitorini dan Januarti (2011), selama sebuah perusahaan masih ada dan 

menjalankan bisnisnya, maka keraguan terkait going concern perusahaan 

akan terus ada sehingga faktor-faktor untuk menentukan apakah suatu 

perusahaan seharusnya menerima atau tidak menerima opini audit going 

concern dari auditor perlu untuk diteliti. Selain itu, karena keadaan 

ekonomi akan selalu fluktuatif, maka tingkat kekonsistenan dari berbagai 

faktor tersebut harus selalu diukur. Tujuannya adalah agar status going 

concern tetap dapat diprediksi dalam keadaan apapun. Penelitian tentang 

faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap penerimaan opini audit 

going concern pada perusahaan manufaktur telah banyak dilakukan 
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sebelumnya, namun hasil yang didapat masih belum benar-benar konsisten 

pada masing-masing faktor yang diteliti.  

Penelitian ini merupakan kompilasi dari beberapa penelitian yang 

telah dilakukan sebelumnya oleh Syahputra dan Yahya (2017), Syarifah 

dan Kurnia (2017), serta Lie, Wardani dan Pikir (2016). Penelitian ini 

bertujuan untuk menguji kembali beberapa faktor yang berpengaruh 

terhadap penerimaan opini audit going concern pada suatu perusahaan. 

Ada lima faktor yang akan diuji, yaitu audit tenure, audit delay, prior 

opinion, pertumbuhan perusahaan serta profitabilitas perusahaan. Variabel 

audit tenure dan audit delay diacu dari penelitian Syahputra dan Yahya 

(2017). Penelitian Syarifah dan Kurnia (2017) dijadikan acuan untuk 

variabel prior opinion dan pertumbuhan perusahaan, dan variabel 

profitabilitas diacu dari penelitian Lie, Wardani dan Pikir (2016).  

Audit tenure adalah lama hubungan kerja sama antara suatu KAP 

(Kantor Akuntan Publik) dengan klien yang sama (Syahputra dan Yahya, 

2017). Penelitian Syahputra dan Yahya (2017) membuktikan adanya 

pengaruh signifikan audit tenure terhadap penerbitan opini audit going 

concern auditor. Lamanya waktu yang dibutuhkan oleh auditor untuk 

menyelesaikan tugas auditnya merupakan pengertian dari audit delay. 

Waktu audit delay yang lama dapat menjadi salah satu pertanda bahwa 

auditee akan mendapatkan predikat going concern karena auditor yang 

lama dalam menyelesaikan tugas auditnya biasanya disebabkan oleh 

adanya masalah dalam perusahaan yang diauditnya. Sementara itu, prior 
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opinion adalah opini audit yang diterima perusahaan satu tahun 

sebelumnya atau satu tahun sebelum penelitian dilakukan. Penelitian 

Syahputra dan Yahya (2017) tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh 

prior opinion terhadap penerimaan opini audit going concern, namun 

sebaliknya Syarifah dan Kurnia (2017) dalam penelitiannya dapat 

membuktikan secara empiris bahwa prior opinion berpengaruh secara 

positif terhadap penerimaan opini audit going concern. 

Variabel keempat dalam penelitian ini adalah variabel 

pertumbuhan perusahaan. Perusahaan yang bertumbuh berarti perusahaan 

tersebut mampu menjalankan kegiatan operasionalnya dengan baik. Oleh 

karena itu, pertumbuhan perusahaan cenderung memengaruhi secara 

negatif penerimaan opini audit going concern perusahaan. Lalu variabel 

terakhir yaitu profitabilitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan 

dalam memperoleh laba melalui kegiatan operasionalnya. Semakin baik 

rasio profitabilitas, artinya semakin baik operasional perusahaan. Kegiatan 

operasional yang baik harusnya diiringi pula dengan keuangan perusahaan 

yang baik dan stabil. Oleh karena itu, variabel profitabilitas cenderung 

memengaruhi penerimaan opini audit going concern secara negatif. 

Faktor-faktor di atas ingin peneliti uji kembali karena pada 

beberapa penelitian sebelumnya, hasilnya dapat dikatakan masih belum 

benar-benar konsisten. Ketidakkonsistenan tersebut misalnya adanya 

perbedaan faktor yang terbukti berpengaruh pada satu penelitian, tetapi 

juga terbukti tidak berpengaruh pada penelitian yang lain. Misalnya 
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penelitian pada variabel audit tenure. Audit tenure adalah jangka waktu 

perikatan antara sebuah KAP (Kantor Akuntan Publik) dengan auditee 

(perusahaan) yang sama (Syahputra dan Yahya, 2017). Penelitian Nursasi 

dan Maria (2015), Krissindiastuti dan Rasmini (2016), serta Syahputra dan 

Yahya (2017) membuktikan adanya pengaruh negatif audit tenure 

terhadap penerimaan opini audit going concern, namun pada tahun 

penelitian yang kurang lebih sama, hasil sebaliknya dibuktikan dalam 

penelitian Fahmi (2015), Solikhah (2016), serta penelitian Putri dan Fettry 

(2017) yang menemukan bahwa audit tenure tidak berpengaruh terhadap 

penerimaan opini audit going concern. 

Hasil dari beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa masih 

terdapat inkonsistensi hasil pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya terkait faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan opini 

audit going concern oleh auditee. Oleh karena itu, dalam penelitian ini 

penulis melakukan beberapa perbaikan dan perubahan dengan tujuan 

mendapatkan hasil penelitian yang memiliki dasar yang kuat, dan tidak 

akan semakin menambah inkonsistensi dari hasil-hasil penelitian 

sebelumnya. Perbaikan tersebut pertama dilihat dari sisi variabel 

independen yang akan diteliti pengaruhnya terhadap variabel dependen. 

Sesuai dengan saran-saran dari penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini 

penulis tidak hanya memilih data audit sebagai variabel independen, 

namun penelitian ini mengkombinasikan dua jenis data yaitu data audit 

(audit tenure, audit delay, dan prior opinion) dengan data keuangan 
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sekaligus untuk diamati (pertumbuhan perusahaan dan profitabilitas 

perusahaan). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan tahun 

pengamatan terbaru yaitu tahun 2015-2017 dengan harapan dapat 

mencerminkan kondisi terbaru dari objek penelitian.  

Dengan menggunakan perusahaan-perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI sebagai sampel, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberi kontribusi pada dua hal. Pertama, secara teoritis, hasil penelitian 

memberi bukti empiris mengenai pengaruh audit tenure, audit delay, prior 

opinion, pertumbuhan perusahaan serta profitabilitas perusahaan terhadap 

penerimaan opini audit going concern. Kedua, secara praktis diharapkan 

hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi dan pertimbangan 

bagi auditor dalam memberikan opini audit dan juga bagi para stakeholder 

perusahaan untuk pengambilan keputusan.  

B. Batasan Masalah Penelitian 

Penelitian ini terbatas pada variabel-variabel independennya yaitu 

audit tenure, audit delay, prior opinion, pertumbuhan perusahaan dan 

profitabilitas terhadap penerimaan opini audit going concern sebagai 

variabel dependen. Selain itu, penelitian ini juga terbatas pada sampel 

yang dipilih yaitu hanya pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam rentang waktu tahun 2015-2017 

sehingga dimungkinkan adanya perbedaan hasil pembahasan ataupun 

kesimpulan untuk variabel dan objek penelitian yang berbeda. 
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C. Rumusan Masalah Penelitian 

Setiap variabel yang akan diuji dalam penelitian ini memiliki pengaruh 

yang berbeda-beda terhadap penerimaan opini audit going concern. 

Perbedaan tersebut dapat berupa arah pengaruh setiap faktor yang bisa jadi 

memengaruhi secara positif atau memengaruhi secara negatif. Namun 

secara sederhana peneliti dapat menyimpulkan rumusan masalah yang 

akan diuji dalam penelitian ini adalah seperti berikut untuk masing-masing 

variabel: 

1. Apakah audit tenure berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini 

audit going concern? 

2. Apakah audit delay berpengaruh positif terhadap penerimaan opini 

audit going concern? 

3. Apakah prior opinion berpengaruh positif terhadap penerimaan opini 

audit going concern? 

4. Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif terhadap 

penerimaan opini audit going concern? 

5. Apakah profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini 

audit going concern? 

D. Tujuan Penelitian 

Opini audit going concern memiliki peran penting dalam berbagai 

keputusan investasi. Status going concern dapat memengaruhi investor 

untuk menanamkan modal atau sebaliknya menarik modalnya dari suatu 

perusahaan. Sampai saat ini, baik secara teoritis maupun praktis, 
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keputusan untuk menetapkan status going concern pada suatu perusahaan 

masih dirasa cukup sulit, salah satu penyebabnya adalah karena kriteria/ 

faktor-faktor untuk penentuan pemberian opini tersebut yang belum cukup 

memadai. Berdasarkan poin-poin yang tercantum dalam rumusan masalah 

penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Mendapatkan bukti empiris bahwa terdapat pengaruh audit tenure 

terhadap pemerimaan opini audit going concern. 

2. Mendapatkan bukti empiris bahwa terdapat pengaruh audit delay 

terhadap pemerimaan opini audit going concern. 

3. Mendapatkan bukti empiris bahwa terdapat pengaruh prior opinion 

terhadap pemerimaan opini audit going concern. 

4. Mendapatkan bukti empiris bahwa terdapat pengaruh pertumbuhan 

perusahaan terhadap pemerimaan opini audit going concern. 

5. Mendapatkan bukti empiris bahwa terdapat pengaruh profitabilitas 

terhadap pemerimaan opini audit going concern. 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti empiris yang 

semakin memperkuat hasil-hasil dari penelitian terdahulu dan agar faktor-

faktor yang memiliki hasil konsisten dengan penelitian sebelumnya dapat 

dijadikan sebagai alat prediksi untuk penentuan penerimaan opini audit 

going concern. Selain itu, hasil penelitian ini bisa juga menjadi 

pertimbangan dalam pembuatan kebijakan dan peraturan, serta menjadi 

tambahan referensi untuk bahan pembelajaran di masa yang akan datang.


