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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Laporan keuangan tahunan merupakan sumber informasi penting tentang 

kinerja dan prospek perusahaan bagi pemegang saham dan masyarakat sebagai 

salah satu dasar dalam pengambilan keputusan investasi. Informasi yang 

terdapat dalam laporan keuangan harus relevan dan handal. Dikatakan seperti 

itu, jika informasi tersebut diperoleh tepat pada waktunya. Ketepatan waktu 

penyusunan maupun penyajian laporan keuangan dapat berpengaruh terhadap 

nilai informasi pada laporan keuangan tersebut (Amani, 2016). 

Laporan keuangan tahunan berguna bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap informasi laporan keuangan, seperti manajemen, 

investor, kreditor, dan pemerintah karena laporan keuangan suatu perusahaan 

memuat informasi mengenai laba yang dihasilkan oleh perusahaan, dimana hal 

tersebut merupakan salah satu dasar dalam pengambilan keputusan untuk 

membeli atau menjual kepemilikan yang dimiliki oleh investor. Salah satu 

referensi yang digunakan investor untuk mengambil keputusan berkaitan 

dengan investasinya adalah opini audit atas laporan keuangan perusahaan yang 

diberikan oleh auditor independen (Arsianto, 2013). 

Akuntan publik mempunyai peran penting dalam meningkatkan kualitas 

dan kredibilitas informasi atau laporan keuangan suatu entitas. Menurut 
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Tuanakotta (2013:36) mengatakan bahwa tanggung jawab akuntan publik 

terletak ada opini atas laporan keuangan entitas, sedangkan penyajian laporan 

keuangan tersebut merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, 

akuntan publik harus dapat menjaga independensi dalam memberikan opini 

atas laporan keuangan suatu entitas. Auditor juga bertanggung jawab untuk 

menilai apakah ada kesangsian terhadap kelangsungan hidup perusahaan dalam 

periode waktu tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan audit. (Diyanti, 

2012). 

Penilaian yang dilakukan auditor independen digunakan untuk 

membuktikan apakah laporan keuangan perusahaan tersebut telah 

mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya atau tidak, sehingga 

investor atau pihak yang berkepentingan lainnya dapat mengambil keputusan 

yang tepat. Setelah auditor independen melakukan tugas pengauditan atas 

laporan keuangan suatu perusahaan, maka auditor independen tersebut akan 

memberikan pendapat atau opini yang sesuai dengan keadaan perusahaan yang 

diauditnya (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2011). 

Kelangsungan hidup perusahaan merupakan hal yang penting bagi pihak-

pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan terutama investor. 

Keberadaan entitas bisnis dalam jangka panjang bertujuan untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup (going concern) perusahaan. Kondisi 

dan peristiwa yang dialami oleh suatu perusahaan dapat memberikan indikasi 

kelangsungan usaha (going concern) perusahaan, seperti kerugian operasi yang 

signifikan dan berlangsung secara terus menerus sehingga menimbulkan 
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keraguan atas kelangsungan hidup perusahaan, sehingga auditor dapat 

memberikan opini auditnya berupa opini going concern. Opini going concern 

adalah opini yang dikeluarkan oleh auditor karena terdapat kesangsian besar 

mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya 

(Foroghi & Daruosh, 2012). 

Pemberian opini going concern oleh auditor juga tidak lepas dari opini 

audit yang diberikan tahun sebelumnya, karena kegiatan usaha pada suatu 

perusahaan untuk tahun tertentu tidak lepas dari keadaan yang terjadi pada 

tahun sebelumnya. Opini auditor merupakan sumber informasi bagi pihak di 

luar perusahaan sebagai pendoman untuk pengambilan keputusan. Beberapa 

hal yang memicu masalah going concern adalah perusahaan-perusahaan 

memiliki rasio hutang terhadap modal yang tinggi, kegagalan membayar 

hutang jangka pendek dalam jumlah besar yang segera jatuh tempo (Diyanti, 

2012). 

Kegagalan dalam memenuhi kewajiban hutang dan atau bunga 

merupakan indikator going concern yang banyak digunakan oleh auditor dalam 

menilai kelangsungan hidup suatu perusahaan. Dapat dikatakan bahwa status 

hutang perusahaan merupakan faktor pertama yang akan diperiksa oleh auditor 

untuk mengukur kesehatan keuangan perusahaan. Ketika jumlah hutang 

perusahaan sudah sangat besar, maka aliran kas perusahaan tentunya banyak 

dialokasikan untuk menutupi hutangnya, sehingga akan mengganggu 

kelangsungan operasi perusahaan. Apabila hutang ini tidak mampu dilunasi, 

maka kreditor akan memberikan status default. Status default dapat 
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meningkatkan kemungkinan auditor mengeluarkan laporan going concern. 

Debt Default merupakan kegagalan debitor (perusahaan) untuk membayar 

hutang pokonya atau bunganya pada waktu jatuh tempo. 

Berdasarkan teori agensi yang mengasumsikan bahwa manusia itu selalu 

self-interest maka kehadiran pihak ketiga yang independen sebagai mediator 

pada hubungan antara prinsipal dan agen sangat diperlukan, dalam hal ini 

auditor independen. Investor akan cenderung yakin pada data akuntansi yang 

dihasilkan dari kualitas audit yang tinggi. Hubungan antara auditor dengan 

klien yang berlangsung lama dapat mempengaruhi tingkat independensi 

seorang auditor, sehingga kemungkinan suatu perusahaan mendapatkan opini 

going concern kecil. 

Flint (2008) dalam Nicolin (2013) berpendapat, independensi dari 

auditor akan menurun jika auditor memiliki hubungan yang dekat dengan klien, 

karena hal ini dapat mempengaruhi sikap dan mental mereka dalam 

mengeluarkan opini. Oleh karena itu, pemerintah mengatur ketentuan 

mengenai audit tenure dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 disempurnakan oleh Menteri Keuangan 

Republik Indonesia dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik pasal 3, yaitu pemberian jasa 

audit umum atas laporan keuangan suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP 

paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan seorang Akuntan Publik 

paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. 
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Audit tenure merupakan jangka waktu perikatan yang terjalin 

antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan auditee yang sama. Semakin 

lama masa kerja ini dapat membuat auditor menjadi terlalu nyaman dengan 

klien dan tidak menyesuaikan prosedur audit agar mencerminkan perubahan 

bisnis dan risiko yang terkait. Auditor menjadi kurang skeptis dan kurang 

waspada dalam mendapatkan bukti. Hubungan yang lama ini mempunyai 

potensi untuk menjadikan auditor puas pada apa yang dilakukan, melakukan 

prosedur audit yang kurang tegas, dan terlalu tergantung pada pernyataan 

manajemen (Werastuti, 2013). Hal ini merupakan bukti hasil penelitian yang 

menunjukkan bahwa independensi auditor terganggu dengan lamanya 

perikatan antara auditor dengan klien (Nursasi, 2015). 

Pemberian opini going concern dapat juga dilihat dari bagus tidaknya 

suatu pemeriksaan atau kualitas audit yang dilakukan oleh auditor. 

Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) audit yang 

dilaksanakan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi ketentuan atau 

standar pengauditan. Standar pengauditan mencakup mutu professional, 

auditor independen, pertimbangan (judgement) yang digunakan dalam 

pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit. 

Kualitas audit dianggap sebagai kemampuan auditor eksternal dalam 

menemukan salah saji material serta praktik manipulasi yang terkandung dalan 

laporan keuangan agar menghasilkan laporan keuangan yang wajar dan dapat 

digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh investor. Semakin 

berkualitas auditor yang melakukan audit terhadap laporan keuangan, maka 
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investor meyakini bahwa laporan keuangan tersebut berkualitas dan bebas dari 

salah saji (Ginting, 2018). 

Setelah auditor independen melakukan tugas pengauditan atas laporan 

keuangan suatu perusahaan, maka auditor independen tersebut akan 

memberikan pendapat atau opini yang sesuai dengan keadaan perusahaan yang 

diauditnya. Jika dalam proses identifikasi informasi mengenai kondisi 

perusahaan auditor tidak menemukan adanya kesangsian besar terhadap 

kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka 

auditor akan memberikan opini audit non going concern dan opini audit going 

concern akan diberikan kepada perusahaan yang oleh auditor diragukan 

kemampuannya dalam menjaga kelangsungan usaha perusahaan (Arsianto, 

2013). 

Pada tahun 2015 Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) 

mengeluhkan tingginya biaya logistik di Indonesia akibat keterbatasan 

infrastruktur transportasi. Pasalnya 15 persen dari 3.812 perusahaan jasa 

logistik yang tergabung dalam asosiasi masuk dalam kategori mati suri dan 

telah merumahkan banyak pekerjannya. Tingginya biaya logistik di Indonesia 

membuat Indonesia tidak masuk dalam negara tujuan investasi yang kompetitif 

dibandingkan negara lain (Supriadi, 2015). Disisi lain ketatnya persaingan 

dengan transportasi online memberikan sentimen negatif pada sektor 

transportasi, selain itu perusahaan dapat mengalami resiko lebih besar bila 

leverage-nya tinggi atau apabila ada liquidity issue pada perusahaan tersebut 

(Astria, 2018). 
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Dalam sektor penerbangan, tahun 2018 menjadi masa sulit bagi 

penerbangan dunia maupun Indonesia hal tersebut dikarenakan kenaikan harga 

minyak mentah dunia jenis Brent dijual USD 46,37 per barel pada juni 2017 

menjadi 74,41 per barel pada juni 2018, hal tersebut membuat maskapai terbaik 

dunia Cathay Pacific mengalami kerugian sebesar USD 33 juta atau setara Rp 

481,8 miliar (USD 1 = Rp 14.600) pada semester I 2018. Dampak kenaikan 

minyak mentah dunia berdampak pada maskapai full service asal Indonesia 

yang juga pesaing Cathay Pacific, Garuda Indonesia mencatat kinerja 

keuangan negatif pada kuartal I-2018 sebesar USD 64,3 juta. Asosiasi 

Maskapai Penerbangan Indonesia (Indonesia National Air Carrier 

Association/INACA) menyumbang sekitar 30-40 persen dari total biaya 

maskapai (Sutianto, 2018). 

Fenomena yang telah terjadi di Indonesia tersebut membuat peneliti 

tertarik untuk melakukan pengkajian lebih lanjut sehingga peneliti ingin 

melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Debt Default, Audit Tenure dan 

Kualitas Audit Terhadap Pemberian Opini Audit Going Concern pada 

Perusahaan Transportasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-

2018”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang diangkat peneliti: 

1. Apakah penerapan Debt Default berpengaruh terhadap pemberian opini 

Audit Going Concern ? 
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2. Apakah penerapan Audit Tenure berpengaruh terhadap pemberian opini 

Audit Going Concern ? 

3. Apakah penerapan Kualitas Audit berpengaruh terhadap pemberian opini 

Audit Going Concern ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat dikaji dan dirumuskan tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menguji pengaruh Debt Default terhadap pemberian opini Going 

Concern. 

2. Untuk menguji pengaruh Audit Tenure terhadap pemberian opini Going 

Concern. 

3. Untuk menguji pengaruh kualitas audit terhadap pemberian opini Going 

Concern. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak – pihak terkait, 

yaitu: 

1.4.1 Bagi Perusahaan 

Memberikan informasi mengenai pentingnya suatu perusahaan 

dalam mempertahankan atau dinilai sebagai perusahaan yang Going 

Concern, sehingga menjadi motivasi perusahaan guna meningkatkan 

kualitas baik dari segi internal maupun eksternal perusahaan. 
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1.4.2 Bagi KAP (Kantor Akuntan Publik) 

Memberikan masukan dan manfaat yang dapat dijadikan dasar 

oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) sebagai bahan evaluasi dan 

motivasi untuk membenahi proses audit khususnya dalam 

mengeluarkan opini audit Going Concern suatu perusahaan. 

1.4.3 Bagi Akademisi 

Dijadikan sebagai sumber referensi ilmiah serta menambah 

wawasan khususnya di bidang Akuntansi. Serta dapat dijadikan 

sumber referensi dan acuan ilmiah bagi penelitian berikutnya. 
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