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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Analisis atas laporan keuangan perushaan mencerminkan informasi 

kuantitatif atas posisi keuangan dan kinerja perusahaan dimana dalam hal ini 

laporan  yang telah diaudit sangat penting digunakan oleh pihak-pihak seperti 

investor, kreditur, pemegang saham, pemerintah dan pemasok untuk memahami 

keadaan dan kinerja perusahaan dalam hal pengambilan keputusan sehingga audit 

harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Disamping dalam hal pengambilan 

keputusan, telah diauditnya laporan keuangan perusahaan oleh auditor turut 

digunakan investor, kreditur, pemegang saham dan pemasok untuk memahami 

keadaan perusahaan secara finansial dan kinerja perusahaan atas likuiditas, 

profitabilitas, dan efisiensi operasional (Özcan, 2016). Menurut Durendez (2003), 

banyak bank dan serikat kredit membutuhkan laporan keuangan yang diaudit 

karena akurasi informasi yang tercantum pada laporan keuangan  akan lebih 

terjamin. 

Menurut Brandon, (2010) kondisi keuangan suatu perusahaaan dapat 

diidentifikasi menggunakan rasio keuangan. Investor cenderung menilai kondisi 

perusahaan dan kinerja perusahaan berdasarkan rasio keuangan saat ini maupun 

masa lalu. Selain itu, auditor dalam mengeluarkan opini audit turut 

mempertimbangkan rasio-rasio keuangan seperti liquidity ratio atau rasio 

likuiditas, profitability ratio atau rasio profitabilitas, dan leverage suatu 

perusahaan dimana rasio keuangan seperti likuiditas terbukti memiliki hubungan 

secara signifikan negatif terhadap opini audit sedangkan rasio profitabilitas dan 

leverage menunjukkan tidak adanya hubungan signifikan atas opini audit (Januarti 

dan Fitrianasari, 2008). Penelitian tersebut selaras dengan penelitian yang diteliti 

oleh Xie, Cai, dan Ye (2010), Omidfar, Golestani, Einafshar, dan Taheri (2013), 

Wulandari (2014), Lin, (2016), Purba dan Nazir, (2018). 

Menurut Zu’amah (2009), laporan keuangan perusahan yang prosedur 

auditnya didasarkan pada Standar Profesional Akuntan Publik dari Ikatan Akuntan 

Indonesia yang telah efektif oleh auditor yang mana secara ekslusif merupakan 
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standar atas field work sehingga prosedur audit yang telah dilakukan tersebut 

menghasilkan sebuah opini audit. Zu’amah (2009) juga berpendapat opini audit 

ialah pendapat yang disematkan oleh akuntan publik dimana pendapat tersebut 

menyatakan kewajaran laporan keuangan perusahaan yang disajikan. Opini audit 

terdiri dari unmodified opinion atau disebut dengan opini wajar tanpa 

modifikasian, modified opinion with explaination paragraph atau disebut dengan 

opini wajar tanpa modifikasian dengan kalimat penjelas, qualified opinion atau 

disebut dengan opini wajar dengan pengecualian, adverse opinion atau disebut 

dengan opini tidak wajar,dan disclaimer opinion atau disebut dengan opini tidak 

memberikan pendapat (SPAP 2017, Pernyataan Standar Auditing Seksi 508). 

Unmodified opinion atau disebut dengan opini wajar tanpa modifikasian 

merupakan opini terbaik yang dapat disematkan oleh audior.  

Kualitas audit berperan penting atas pemberian opini oleh auditor kepada 

perusahaan mengharuskan auditor untuk memiliki kapabilitas dalam memberikan 

opini yang tepat melalui pengumpulan dan penganalisaan  bukti-bukti audit, selain 

itu pengalaman auditor juga merupakan faktor pendukung karena semakin 

banyaknya pengalaman yang dimiliki oleh seorang akuntan publik maka akuntan 

publik tersebut akan lebih peka jika ada indikasi kecurangan, ketidaklengkapan 

dokumen, manipulasi data, serta hal-hal yang melibatkan pihak internal 

perusahaan yang dapat merusak ketepatan opini (Zu’amah, 2009), dengan 

demikian sikap skeptisme profesional merupkan suatu tuntutan yang harus 

dimiliki oleh auditor. Sikap skeptisme profesional yang tersebut didefinisikan 

pada Standard Audit (SA) sebagai suatu sikap dan naluri yang selalu waspada dan 

selalu mempertanyakan kondisi yang memiliki kemungkinan adanya indikasi 

salah saji maupun kecurangan  yang merupakan penilaian krusial terhadap bukti 

audit (IAPI, 2014). 

 Prasetya dan Sari (2014) menyatakan bahwa opini yang diberikan oleh 

auditor juga dipengaruhi oleh faktor independensi, profesionalisme dan skeptisme 

auditor. Hal ini dikarenakan tingkat independensi yang tinggi akan membuat 

auditor tidak memihak kepada pihak manapun tetap dapat mengungkap 

kemungkinan salah saji dan opini dirumuskan dengan mencerminkan keadaan 

yang sebenarnya, hal ini juga berbanding lurus dengan profesionalisme auditor 
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dimana semakin auditor itu profesional maka opini yang diberikan akan semakin 

tepat. Sedangkan skeptisme yang dimiliki auditor merupakan penilaian dan sikap 

kritis seorang akuntan publik dalam mengevaluasi bukti audit dimana hal ini juga 

berbanding lurus dengan independensi dan profesionalisme, semakin tinggi sikap 

skeptisme yang dimiliki seorang akuntan publik maka opini yang diberikan 

semakin akurat.  

Hasil penelitian ini berbanding lurus dengan penelitian milik              

Dong Yu (2007) yang berpendapat dimana KAP besar seperti Big 4 mempunyai 

pengalaman yang cenderung kompeten dibandingkan kantor akuntan publik 

berukuran kecil yang dapat memberikan masukan-masukan PSAK yang baik 

kepada perusahaan sehingga dapat dikatakan kantor akuntan publik besar seperti 

Big 4 memiliki kualitas audit yang lebih bagus. Disisi lain, akuntan publik dari 

kantor akuntan publik berukuran kecil, lebih cenderung memiliki ketergantungan 

terhadap pemberian fee audit oleh auditee dikarenakan ukuran kantor akuntan 

publik yang relatif kecil sama halnya dengan ukuran perusahaan auditee, 

sedangkan perusahaan auditee yang berukuran besar berkemungkinan lebih 

memakai jasa audit dari KAP Big 4 yang mana lebih berkemungkinan 

memberikan opini wajar tanpa modifikasian (unmodified opinion) sebab 

perusahaan besar pada umumnya telah mengikuti standar PSAK dengan baik. 

 Namun saat ini telah terjadi banyak kasus atas kesalahan pemberian opini 

oleh audior yang membuat tingkat kepercayaan masyarakat menurun terhadap 

kualitas independensi, profesionalisme dan skeptisme auditor, disamping itu 

dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini juga terdapat penelitian-

penelitian yang dilakukan atas opini audit berserta aspek-aspek yang turut 

mempengaruhinya yang menghasilkan penemuan yang berbeda-beda sehingga 

mendorong penulis untuk melaksanakan penelitian lebih mendalam dengan judul 

“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Opini Audit pada Perusahaan 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia” 

 

1.2 Urgensi Penelitian 

Saat ini terdapat banyak auditor yang melakukan pemberian opini yang 

tidak memproyeksikan keadaan perusahaan yang sebenarnya dengan begitu 
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menyebabkan masyarakat meragukan hasil opini dari auditor atas kualitas 

independensi dan integritas yang dimiliki oleh auditor. Hal ini dibuktikan melalui 

kasus yang baru-baru ini terjadi pada satu KAP Big Four di Indonesia.  

Salah satu dari entitas Deloitte Indonesia, KAP Satrio Bing Eny & Rekan 

resmi dijatuhi sanksi oleh Menteri Kuangan pada tanggal 28 Agustus 2018 lalu, 

atas adanya pelaporan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memberikan 

informasi bahwa adanya pelanggaran standar aturan audit terhadap KAP tersebut 

setelah Pusat Pembina Profesi Keuangan (PPPK) menganalisa pokok 

permasalahan yang menghasilkan kesimpulan bahwa adanya indikasi pelanggaran 

atas Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) oleh kedua auditor KAP tersebut 

terhadap laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan pada general 

audit yang dilakukan pada tahun buku 2012 sampai dengan 2016. Dari hasil 

pemeriksaan PPPK dalam pelaksanan general audit terhadap laporan keuangan 

PT SNP Finance tersebut AP Marlinna dan AP Merliyanna Syamsul terbukti 

belum mematuhi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) secara keseluruhan 

(Asmara, 2018).  

Hal ini bermula saat PT SNP Finance dilaporkan mengalami gagal bayar 

atas kewajibannya yang berjumlah Rp 4,07 triliun dengan rincian Rp 2,22 kepada 

14 bank dan Rp 1,85 triliun kepada 336 pemegang saham medium term note 

(MTN), padahal dari hasil laporan keuangan yang diaudit oleh Deloitte 

menyatakan bahwa pada posisi 31 Desember 2017, PT SNP Finance memiliki 

ekuitas sebesar Rp 733 miliar yang menjadi acuan para investor maupun kreditur 

untuk menilai kelayakan pemberian pinjaman kepada PT SNP Finance (Yudistira 

& Kartia, 2018). 

Laporan keuangan PT SNP Finance yang diaudit memiliki opini wajar 

tanpa modifikasian (unmodified opinion) yang disematkan oleh kedua auditor 

KAP tersebut. Opini wajar tanpa modifikasian (unmodified opinion) ialah opini 

terbaik yang dapat disematkan oleh auditor, sedangkan berdasarkan hasil 

pemeriksaan OJK laporan keuangan PT SNP Finance disajikan dengan tidak 

mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya karena ternyata PT SNP 

Finance memiliki ekuitas yang minus sehinga menyebabkan kerugian terhadap 

banyak pihak (Warenza, 2018).                            

Veronica. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Opini Audit pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia. 
UIB Repository©2020



5 
 

Universitas Internasional Batam 

Kasus PT SNP Finance merupakan salah satu kasus di Indonesia yang 

terjadi dari beberapa kasus atas kesalahan auditor dalam pemberian opini audit 

yang menyebabkan kerugian terhadap banyak pihak. Akurasi pemberian opini 

audit yang disematkan dalam laporan keuangan perusahaan yang diaudit sangat 

krusial karena menjadi dasar pengambilan keputusan bukan hanya untuk pihak 

internal melainkan juga pihak eksternal (Puspaningsih dan Fadlilah, 2017). 

Kasus seperti kesalahan dalam pemberian opini audit seperti ini sudah 

banyak terjadi di negara-negara luar seperti kasus pencucian uang Danske Bank 

selama tahun 2007 hingga 2014 yang terkuak pada tahun 2018 di Denmark 

dimana auditor gagal mendeteksi kecurangan tesebut dengan memberikan opini 

wajar tanpa pengecualian (Jensen, 2019). Kasus kecurangan keuangan juga turut 

terjadi di Malaysia, yaitu kasus 1MDB dimana auditor independen yang 

memberikan jasa audit laporan keuangan tersbut dinilai menutup-nutupi 

kecurangan yang terjadi sejak tahun 2015 (Sukumaran, 2019). Selain itu, 

Indonesia juga tidak luput dari kasus kecurangan serupa seperti yang terjadi pada 

negara-negara lain. Salah satu dari banyak kasus kecurangan akibat lengahnya 

auditor dalam mendeteksi kecurangan dan melakukan kesalahan pemberian opini 

di Indonesia adalah kasus PT SNP Finance pada tahun 2018 dan kasus kecurangan 

pada laporan keuangan Garuda Indonesia pada tahun 2019.  

Kasus-kasus yang diuraikan diatas hanyalah salah satu dari berbagai 

kasus serupa yang terjadi secara mendunia. Auditor memiliki peran yang sangat 

krusial dalam mendeteksi kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi dalam 

suatu perusahaan yang mana akan menghasilkan opini audit yang harus 

mencerminkan keadaan perusahaan sebenarnya. Hal ini merupakan sebab 

mengapa opini audit merupakan suatu persoalan yang mendesak untuk diteliti. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Adapun pertanyaan penelitian diuraikan dibawah ini: 

1. Apakah lamanya umur perusahaan yang tercatat di BEI memiliki 

hubungan  terhadap opini audit?  

2. Apakah persentase direktur independen memiliki hubungan terhadap 

opini audit? 
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3. Apakah pertumbuhan perusahaan memiliki hubungan terhadap opini 

audit? 

4. Apakah rasio likuiditas memiliki hubungan terhadap opini audit? 

5. Apakah rasio profitabilitas memiliki hubungan terhadap opini audit? 

6. Apakah rasio efisiensi operasional memiliki hubungan terhadap opini 

audit? 

7. Apakah leverage memiliki hubungan terhadap opini audit? 

8. Apakah ukuran perusahaan memiliki hubungan terhadap opini audit? 

9. Apakah ukuran KAP memiliki hubungan terhadap opini audit? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Terdapatnya tujuan pada penelitian ini yang diuraikan dibawah ini: 

1. Agar memahami hubungan umur perusahaan terhadap opini audit. 

2. Agar memahami hubungan direktur independen terhadap opini audit. 

3. Agar memahami hubungan pertumbuhan perusahaan terhadap opini 

audit. 

4. Agar memahami hubungan rasio likuiditas terhadap opini audit. 

5. Agar memahami hubungan rasio profitabilitas terhadap opini audit. 

6. Agar memahami hubungan rasio efisiensi operasional terhadap opini 

audit. 

7. Agar memahami hubungan leverage terhadap opini audit. 

8. Agar memahami hubungan ukuran perusahaan terhadap opini audit. 

9. Agar memahami hubungan ukuran KAP terhadap opini audit. 

 

Terdapatnya harapan atas manfaat dari penelitian ini yang diuraikan 

dibawah ini: 

1. Bagi Peneliti 

Hasil daripada penelitian yang dilakukan ini memiliki harapan untuk 

memperkaya wawasan peneliti mengenai aspek-aspek apa saja yang 

memiliki hubungan terhadap opini audit. Disisi lain, hasil penelitian ini 

diharapkan turut dapat mengasah skill peneliti dalam berpikir atas 

penyelesaian masalah secara kritis. 
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2. Bagi Akademisi 

Penelitian ini memiliki harapan agar dapat memberikan peran serta atas 

penambahan informasi dan ilmu pengetahuan khususnya mengenai 

aspek-aspek apa saja yang memiliki pengaruh terhadap opini audit 

sebagai dokumentasi ilmiah untuk perkembangan ilmu pengetahuan. 

3. Bagi Investor, Calon Investor dan Kreditur 

Penelitian ini memiliki harapaan agar dapat digunakan sebagai acuan 

para investor, calon investor dan kreditur dalam melakukan pertimbangan 

untuk melakukan investasi ataupun melakukan pemberian kredit di suatu 

perusahaan. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Berikut uraian sistematika pembahasan yang dibagi menjadi lima bab 

pada penelitian ini: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab I berisikan penjelasan atas latar belakang penelitian, hal-hal yang 

menjadi masalah penelitian, tujuan baikpun manfaat dalam penelitian, 

serta uraian pertanyaan penelitian. 

BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 Bab II menguraikan tentang teori penyusunan penelitian, membahas 

penelitian yang dilakukan terdahulu untuk dikembangkan menjadi model 

penelitan, dan model penelitian yang diajukan, termasuk hipotesis atau 

dugaan semetara pada penelitian ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Bab III berisikan atas pembahasan rancangan seperti objek yang dipakai 

didalam penelitian ini, defenisi dan pengukuran terhadap penggunaan 

variabel, teknik pengumpulan metode analisis data penelitian. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Bab IV menguraikan atas perihal yang meliputi hasil data dari pengujian 

yang dilakukan, statistik deskriptif atas data  yang diuji, kualitas data 

yang diuji, dan hasil uji hiponesis. 
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BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 Bab V menguraikan konklusi akhir setelah peneliti menyelesaikan 

penelitian ini yang berupa kesimpulan, keterbatasan, dan masukan-

masukan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian kedepannya. 
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