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BAB I

PENDAHULUAN

1.1    Latar Belakang Penelitian

Auditor sebagai pihak yang melakukan audit atas laporan keuangan suatu

perusahaan akan memberikan opini atas laporan keuangan yang diauditnya

(Petronela, 2004). Dalam memberikan opini, maka auditor harus

mempertimbangkan kelangsungan hidup usaha (going concern) perusahaan yang

diauditnya. Going concern merupakan asumsi dasar dalam penyusunan laporan

keuangan, suatu perusahaan diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan

melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya (Standar Akuntansi

Keuangan, 2002).

Opini audit dengan modifikasi mengenai going concern, mengindikasikan

bahwa dalam penilaian auditor terdapat resiko perusahaan tidak dapat bertahan

dalam bisnis normal (Ramadhany, 2004). Auditor memiliki tanggung jawab untuk

mengemukakan secara eksplisit apakah perusahaan klien akan dapat

mempertahankan kelangsungan hidupnya sampai setahun kemudian setelah

pelaporan (Praptitorini dan Januarti, 2007).

Adanya opini going concern merupakan sebuah informasi yang penting dan

dibutuhkan bagi pihak internal dan eksternal perusahaan (auditee) karena akan

menjadi pertimbangan mereka dalam mengambil keputusan. Penelitian mengenai

hal-hal yang mendorong auditor memberikan opini going concern masih menarik

untuk diteliti karena masalah going concern akan berdampak kepada semua pihak.
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Auditor sebagai pelaksana audit akan mempertaruhkan  reputasi nama  KAP

dalam menentukan opini audit dengan modifikasi going concern. Reputasi auditor

sering digunakan sebagai proksi dari kualitas auditor. Karena opini audit

modifikasi going concern akan menjadi dasar pertimbangan banyak kalangan,

maka reputasi auditor yang didalamnya terdapat kompetensi dan independensi

akan menentukan kemampuan auditor dalam memberikan informasi yang aktual.

Auditor skala besar akan lebih cenderung untuk mengungkapkan masalah-

masalah yang ada termasuk dengan memberikan opini going concern karena

mereka lebih kuat menghadapi risiko proses pengadilan (Setyarno et al, 2006).

Kelangsungngan hidup perusahaan akan tergantung pada kondisi keuangan

perusahaan. Kondisi keuangan perusahaan menggambarkan tingkat kesehatan

perusahaan sesungguhnya (Ramadhany, 2004). Perusahaan dengan kondisi

keuangan yang buruk dan mengalami financial distress akan cenderung sulit

untuk menyalurkan pendanaan pada periode selanjutnya. Kondisi keuangan

perusahaan dapat menjadi pertimbangan bagi auditor dalam mengeluarkan opini

audit going concern karena kemungkinan besar perusahaan akan mengalami

kebangkrutan. Mckeown et al (1991) menyatakan bahwa semakin kondisi

perusahaan terganggu atau memburuk maka akan semakin besar kemungkinan

perusahaan menerima opini audit going concern. Sebaliknya pada perusahaan

yang tidak pernah mengalami kesulitan keuangan, auditor tidak pernah

mengeluarkan opini audit going concern.

Kemampuan kelangsungan hidup perusahaan akan menjadi masalah yang

membahayakan perusahaan jika tidak ditangani. Muthcler (1984) melakukan
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wawancara dengan praktisi auditor yang menyatakan bahwa perusahaan yang

menerima opini going concern pada tahun sebelumnya lebih cenderung untuk

menerima opini yang sama pada tahun berjalan. Setyarno et al (2006) menyatakan

bahwa auditor dalam menerbitkan opini audit going concern akan

mempertimbangkan opini audit going concern yang telah diterima oleh auditee.

Perusahaan yang telah menerima opini audit going concern pada periode

sebelumnya kemungkinan besar akan menerima opini yang sama pada periode

berjalan apabila tidak mengalami peningkatan keuangan yang signifikan.

Pertumbuhan perusahaan dapat dilihat dari seberapa baik perusahaan

mempertahankan posisi ekonominya dalam industri maupun kegiatan secara

keseluruhan. Pertumbuhan perusahaan bisa diproksikan dengan rasio

pertumbuhan laba (Setryarno et al, 2006). Perusahaan yang laba tidak akan

mengalami kebangkrutan, karena kebangkrutan merupakan salah satu alasan bagi

auditor untuk memberikan opini audit going concern (Altman, 1968).

Mutchler (1985) menyatakan bahwa auditor lebih sering mengeluarkan

modifikasi opini going concern pada perusahaan yang lebih kecil. Hal ini

dimungkinkan karena auditor mempercayai bahwa perusahaan yang lebih besar

dapat menyelesaikan kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapinya daripada

perusahaan yang lebih kecil karena perusahaan besar mempunyai aliran dana yang

lebih besar yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan

keuangannya.

Dalam banyak penelitian, keberadaan outside director dalam komite audit

dapat meningkatkan efektivitas laporan keuangan (Ayuningsih, 2008). Adanya
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outside director akan mengurangi tekanan pihak manajemen terhadap auditor

dalam mengeluarkan opini. Komite audit yang independen tidak akan

menghalangi pengeluaran opini going concern bila opini going concern tersebut

dibenarkan untuk dikeluarkan (Ramadhany, 2004).

Debt default adalah kegagalan perusahaan dalam membayar utang pokok

dan/atau bunganya pada waktu jatuh tempo (Chen dan Church, 1992). Keberadaan

status default ini merupakan salah satu indikator masalah going concern, maka

status default dapat meningkatkan kemungkinan auditor mengeluarkan laporan

going concern (Ramadhany, 2004).

Perusahaan dengan kemungkinan penerimaan opini audit going concern

akan cenderung melakukan praktik opinion shopping yaitu mengganti

auditor/kantor akuntan publik lama dengan yang baru (Praptitorini dan Januarti,

2007). Lennox (2000) dalam penelitiannya berpendapat bahwa perusahaan yang

mengganti auditor (switching auditor) menurunkan kemungkinan mendapatkan

opini audit yang tidak diinginkan. Kantor akuntan publik baru cenderung akan

memberikan opini yang menguntungkan bagi perusahaan yang baru ditangani

(Bryan et. Al. 2005 dalam Praptitorini dan Januarti. 2007).

Penelitian ini merupakan replikasi dari Santosa (2008) yang berjudul “

Analisis Pengaruh Kualitas Audit, Kondisi Keuangan Perusahaan, Opini Audit

Tahun Sebelumnya, Pertumbuhan Perusahaan, dan Ukuran Perusahaan terhadap

Kecenderungan Penerimaan Opini Audit Going Concern pada Perusahaan

Manufaktur yang Listing di BEJ” dengan tahun amatan 2001-2005. Peneliti

menggunakan penelitian tersebut sebagai jurnal acuan dengan menambah tiga
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variabel independen yaitu keberadaan komisaris independen pada komite audit,

debt default, opinion shopping dan beda tahun amatan yaitu tahun 2004-2007.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti melakukan penelitian dengan judul:

“Pengaruh Kualitas Auditor, Kondisi Keuangan Perusahaan, Opini Audit

Tahun Sebelumnya, Pertumbuhan Perusahaan, Ukuran Perusahaan,

Keberadaan Komisaris Independen Pada Komite Audit, Debt Default dan

Opinion Shopping Terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern”

1.2     Perumusan Masalah

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah:

Apakah kualitas audit, kondisi keuangan perusahaan, opini audit tahun

sebelumnya, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, keberadaan komisaris

independen pada komite audit, debt default dan opinion shopping berpengaruh

terhadap penerimaan opini audit going concern?

1.3    Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kualitas audit,

kondisi keuangan perusahaan, opini audit tahun sebelumnya, pertumbuhan

perusahaan, ukuran perusahaan, keberadaan komisaris independen pada komite

audit, debt default dan opinion shopping terhadap penerimaan opini audit going

concern.
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1.4    Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak

terkait, antara lain:

1.   Bagi Perusahaan

Dari hasil penelitian ini, perusahaan dapat mengetahui faktor-faktor apa

saja yang mempengaruhi penerimaan opini audit going concern. Sehingga

penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk

tetap menjaga kelangsungan hidup perusahaan dengan memperhatikan

faktor-faktor yang telah diteliti.

2.   Bagi Investor

Investor dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan

dalam mengambil keputusan berinvestasi dalam sebuah perusahaan.

Dengan melihat kelangsungan hidup perusahaan yang akan diberi

investasi.

3.   Bagi Akuntan Publik

Auditor dapat mengetahui kelangsungan hidup perusahaan yang ditangani

dengan melihat faktor-faktor yang telah diteliti, sehingga dapat

memberikan pendapat yang berkualita
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1.5 Kerangka Pikir Penelitian

Gambar 1

Kerangka Pikir Penelitian

Variabel Independen

      H1+

      H3+

                                 Variabel Dependen

                                                             H5-

Dalam penelitian ini terdapat delapan variabel independen yaitu kualitas

auditor, kondisi keuangan perusahaan, opini audit tahun sebelumnya,

pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, keberadaan komisaris independen
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pada komite audit, debt default dan opinion shopping. Sedangkan variabel yang

bersifat dependen adalah penerimaan opini audit going concern.

Opini audit going concern diberikan oleh auditor apabila ada keraguan

mengenai kelangsungan hidup suatu perusahaan. Kualitas auditor dalam penelitian

ini diproksikan dengan menggunakan skala auditor dan diukur dengan variabel

dummy. Kondisi keuangan perusahaan menggambarkan kesehatan perusahaan

sesungguhnya (Ramadhany, 2004), perusahaan dengan kondisi keuangan yang

tidak baik dapat menerima opini audit going concern oleh auditor. Kondisi

keuangan perusahaan diukur dengan menggunakan model prediksi kebangkrutan

yaitu Revised Altman Model.

Opini audit tahun sebelumnya adalah opini audit yang diterima

perusahaan/auditee pada tahun sebelumnya. Opini audit going concern akan

kembali diberikan apabila perusahaan/auditee pernah menerima opini audit going

concern tahun sebelumnya. Rasio pertumbuhan laba digunakan untuk mengukur

pertumbuhan perusahaan. Sedangkan total asset perusahaan digunakan untuk

melihat ukuran perusahaan.

Inside director (komisaris yang berasal dari dalam perusahaan) dapat

memperngaruhi efektivitas komite audit dalam menjalankan tugasnya sebagai alat

monitoring serta mendukung untuk perhatian lebih dari regulator untuk

memperhatikan kualitas pelaporan keuangan dan seruan kepada komite audit agar

lebih independen dengan memasukkan keberadaan komisaris independen (outside

director). Indikator going concern yang banyak digunakan auditor dalam

memberikan keputusan opini audit adalah kegagalan dalam memenuhi kewajiban
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hutang (default). Kemungkinkan manajemen untuk berpindah ke kantor akuntan

publik lain apabila perusahaannya terancam menerima opini audit going concern

disebut opinion shopping. Dalam pengukuran opinion shopping digunakan

variabel dummy.
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