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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peran auditor telah menjadi pusat kajian dan  riset di kalangan akademisi.

Tidak hanya itu, praktisi juga semakin kritis dengan selalu menganalisa

kontribusi apa yang diberikan auditor. Auditor bertanggung jawab dalam

pelaksanaan  audit serta mendapatkan  dan mengevaluasi bukti  mengenai asersi

tentang kegiatan-kegitan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk meyakinkan

tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dengan  kriteria  yang  telah  ditetapkan,

serta  mengkomunikasikan  hasilnya  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan.

Tujuan akhir dari proses auditing ini adalah menghasilkan laporan audit. Laporan

audit  inilah  yang  digunakan  oleh  auditor  untuk  menyampaikan  pernyataan

atau pendapatnya kepada para pemakai laporan keuangan, sehingga bisa

dijadikan acuan bagi  pemakai  laporan  keuangan.  Audit  atas  laporan  keuangan

merupakan jasa  yang dilakukan oleh auditor. Profesi auditor adalah profesi yang

dibutuhkan oleh para pelaku bisnis untuk memberikan pelayanan jasa yang berupa

informasi, baik informasi keuangan maupun informasi non keuangan yang

nantinya bermanfaat dalam pengambilan keputusan (Pangeran, 2011).

Salah satu pemakai laporan keuangan yang keputusannya sangat

tergantung oleh opini yang dikeluarkan oleh auditor adalah investor, karena opini

auditor  sangat  berpengaruh  terhadap  keputusan  investor  untuk  berinvestasi.

Hal tersebut  membuat  auditor  mempunyai  tanggung  jawab  yang  besar  ketika

akan mengeluarkan  opini  audit  going  concern  yang  konsisten  terkait  dengan
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keadaan perusahaan yang sesungguhnya. Auditor juga mempunyai tanggung

jawab untuk mengevaluasi  apakah suatu  perusahaan  dapat  mempertahankan

kelangsungan hidupnya atau tidak.

Permasalahan going concern merupakan hal yang penting untuk  diketahui

dan diungkapkan dalam laporan auditor independen di laporan keuangan

perusahaan, agar pihak manajemen dapat  mengambil  tindakan  yang  tepat  untuk

mempertahankan usahanya serta terhindar dari kebangkrutan.

Auditor mempunyai peranan penting dalam menjembatani antara

kepentingan investor dan kepentingan perusahaan sebagai pemakai dan penyedia

laporan keuangan. Data-data perusahaan akan lebih mudah dipercaya investor dan

pemakai laporan keuangan lainnya apabila laporan keuangan yang mencerminkan

kinerja dan kondisi keuangan perusahaan telah mendapat pernyataan wajar dari

auditor. Pernyataan auditor diungkapkan melalui opini audit. Opini wajar tanpa

pengecualian dari auditor menjamin angka-angka akuntansi dalam laporan

keuangan yang telah diaudit bebas dari salah saji. Peran auditor diperlukan untuk

mencegah diterbitkannya laporan keuangan yang menyesatkan. Dengan

menggunakan laporan keuangan yang telah diaudit, para pemakai laporan

keuangan dapat mengambil keputusan yang benar sesuai dengan kenyataan yang

sesungguhnya (Komalasari, 2004).

Selain bertanggung jawab untuk memberikan pendapat mengenai

kewajaran laporan keuangan, menurut Standar Auditing (SA) seksi 341 dalam

PSA No.30 (IAI, 2001), auditor juga bertanggung jawab terhadap kemampuan

perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya (going concern)
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dalam periode tidak  lebih dari satu tahun  sejak tanggal laporan keuangan yang

diaudit. Perusahaan yang menurut pertimbangan auditor terdapat kesangsian yang

besar terhadap kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan

hidupnya, maka akan memperoleh opini audit dengan modifikasi berupa

kesangsian dalam mempertahankan kelangsungan hidup (going concern) yang

selanjutnya dalam penelitian ini akan di sebut Opini Audit Going Concern

(GCAO).

Opini auditor merupakan sumber informasi bagi pihak-pihak di luar

perusahaan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Hanya auditor yang

berkualitas dapat menjamin bahwa laporan (informasi) yang dihasilkan Reliabel

(Praptitorini dan Januarti, 2007). Kualitas auditor dapat diukur melalui reputasi

auditor dan ukuran auditor. De Angelo (1981) dalam penelitian Setyarno dkk

(2006) menyatakan bahwa auditor skala besar memiliki insentif lebih untuk

menghindari kritikan kerusakan reputasi dibandingkan pada auditor skala kecil.

Auditor skala besar juga lebih cenderung mengungkapkan masalah-

masalah yang ada karena mereka lebih kuat menghadapi resiko proses pengadilan.

Argumen tersebut berarti auditor skala besar memiliki insentif lebih untuk

mendeteksi dan melaporkan masalah Going Concern kliennya.

Perkembangan terbaru tentang opini going concern adalah fenomena

opinion shopping (auditor switching). Akibat adanya dampak negatif dari opini

going concern yang tidak diinginkan tersebut mendorong manajemen untuk

mempengaruhi auditor dan menimbulkan konsekuensi negatif dalam pengeluaran

opini going concern (Praptitorini dan Januarti, 2007). Geiger et al (1996) dalam
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Praptitorini dan Januarti (2007) menemukan bukti terjadinya peningkatan

pergantian auditor yang mengeluarkan opini going concern pada perusahaan

financial distress. Kondisi tersebut memungkinkan manajemen untuk berpindah

ke auditor lain apabila perusahaannya terancam menerima opini audit going

concern. Fenomena ini disebut opinion shopping. Manajer dapat menunda atau

menghindari opini going concern dengan memberikan laporan keuangan yang

baik untuk meyakinkan auditor atau dengan melakukan pergantian auditor

(auditor switching) dengan harapan auditor baru tidak memberikan opini Going

Concern (Bryan et al, 2005). Lennox (2000) dalam penelitiannya berpendapat

bahwa perusahaan yang mengganti auditor (switching auditor) menurunkan

kemungkinan mendapatkan opini audit yang tidak diiinginkan.

Kualitas audit sangat penting karena dengan kualitas audit yang tinggi

maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar

pengambilan keputusan. Kusharyanti (2003) mengatakan bahwa untuk

melakukan  tugas pengauditan,  auditor  memerlukan  pengetahuan  pengauditan

(umum  dan  khusus), pengetahuan mengenai bidang auditing dan akuntansi serta

memahami industri klien.

Kualitas hasil kerja auditor juga sangat dipengaruhi oleh karakteristik

individu  masing-masing akuntan.  Karakteristik  individu  tersebut  salah  satunya

adalah  jenis kelamin yang telah membedakan individu  sebagai  sifat  dasar pada

kodrat manusia. Perjuangan kesetaraan gender adalah terkait dengan kesetaraan

sosial antara pria dan wanita, dilandaskan kepada pengakuan bahwa,

ketidaksetaraan gender  yang disebabkan  oleh  diskriminasi  struktural  dan
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kelembagaan.  Perbedaan  hakiki  yang menyangkut  jenis  kelamin  tidak  dapat

diganggu  gugat  (misalnya  secara  biologis wanita  mengandung),  perbedaan

peran  gender  dapat  diubah  karena  bertumpu  pada faktor -faktor sosial dan

sejarah.

Gender merupakan salah satu faktor non teknis yang berpengaruh terhadap

kualitas audit. Meyers dan Levy (1986) menyatakan kaum pria  dalam pengolahan

informasi tersebut  biasanya tidak menggunakan seluruh informasi  yang tersedia

sehingga keputusan yang diambil kurang komprehensif.

Gender memiliki hubungan dengan kualitas audit dan mempengaruhi opini

going concern. Gender berkemungkinan besar mempengaruhi kualitas audit (Kris

Hardies, Diane Breesch dan Joël Branson, 2014 ). Kelangsungan  hidup  (going

concern) suatu entitas usaha merupakan kemampuan perusahaan mempertahankan

kelangsungan usahanya dalam jangka panjang dan tidak akan dilikuidasi dalam

jangka pendek (Hany dalam Santosa dan Wedari, 2007). Opini audit going

concern merupakan opini yang dikeluarkan auditor independen, dimana auditor

yakin bahwa terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam

mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu tidak  lebih  dari

satu  tahun setelah  laporan  keuangan  diaudit,  ia  harus  mempertimbangkan

rencana manajemen dalam menghadapi dampak merugikan dari kondisi atau

peristiwa tersebut (SPAP 2011, SA Seksi 341.7).

Menjadi laki-laki atau perempuan bukanlah sebuah pilihan, itu sudah

menjadi satu paket yang diberikan Tuhan termasuk sifat dan karakteristik

seseorang. Sejauh mana sifat dan karakter ini mampu mempengaruhi cara kerja
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seseorang. Profesi auditor, khususnya internal auditor atau lebih sering dikenal

dengan sebutan Satuan Pengawas Intern (SPI) saat ini didominasi oleh kaum

adam.  Komposisi antara laki-laki dan perempuan yang berprofesi menjadi auditor

sangat jauh berbeda. Memang profesi ini sama sekali tidak bersinggungan  dengan

persoalan  gender, karena kompetensi yang dibutuhkan untuk profesi ini pun

tidak ada  kaitannya dengan gender. Meskipun demikian fakta dan data yang ada,

keberadaan perempuan dalam profesi ini sangat minim sekali.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini bermaksud untuk menguji

kembali pengaruh gender terhadap kualitas audit melaui opini audit going

concern. Disamping itu, penelitian ini juga dimotivasi karena adanya isu gender

yang meragukan kemampuan perempuan dalam  dunia kerja khususnya profesi

akuntan publik. Pernyataan tersebut didukung oleh Trisnaningsih (2004) dalam

Tan dan Wirawan (2013) yang mengungkapkan bahwa profesi auditor merupakan

salah satu bidang yang tidak terlepas dari diskriminasi gender, dimana yang

selama  ini menonjolkan  peran   laki-laki. Adanya perbedaan peran gender yang

mengakibatkan auditor perempuan dianggap menjadi subjek bias yang negatif di

tempat kerja sebagai konsekuensi anggapan bahwa akuntan publik adalah

profesistereotype laki-laki. Secar fakta, berdasarkan  data yang  diperoleh dari

direktori IAI bulan Maret 2003, dari 183 KAP hanya 10 KAP atau 5% yang

manajernya adalah wanita dan dari 318 rekan (partner) hanya 28 atau 8.8% yang

merupakan auditor wanita (Trisnawati,  2007) dalam Tan dan Wirawan (2013).

Hal ini memperlihatkan adanya  keterlibatan  profesi  wanita  sebagai  auditor

namun  hanya  sedikit  yang  mencapai  posisi  tinggi, sehingga  diketahui  bahwa
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adanya konstruksi nilai sosial yang berbeda mengakibatkan kondisi yang berbeda

pula dalam kesempatan, prestasi, dan kualifikasi antara laki-laki dan perempuan.

Dengan adanya fenomena ini memunculkan kajian yang menarik untuk diteliti

sehingga pada akhirnya penulis tertarik untuk melakukan analisis perbedaan

gender terhadap kualitas audit melalui opini audit going concern.

Berdasarkan pada uraian di atas maka permasalahan yang akan diteliti

apakah gender melaui kualitas audit berpengaruh terhadap pemberian opini audit

going concern?. Maka, judul yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah

“PENGARUH GENDER TERHADAP KUALITAS AUDIT MELALUI

OPINI AUDIT GOING CONCERN (STUDI EKSPERIMEN PADA

MAHASISWA AKUNTANSI KONSENTRASI AUDIT ANGKATAN

TAHUN 2015 DI UIN SUSKA RIAU)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan

permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan yaitu  apakah gender berpengaruh

terhadap kualitas audit melalui opini audit going concern?.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, tujuan dari penulisan ini

adalah untuk menganalisis apakah gender berpengaruh terhadap kualitas audit

melalui opini going concern.
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1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis, dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan

penelitian dalam bidang audit khususnya apakah pengalaman auditor dan

gender berhubungan dengan kualitas audit dan mempengaruhi opini going

concern.

2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi

referensi yang bermanfaat bagi peneliti lainnya.

3. Bagi auditor, sebagai tinjauan yang diharapkan dapat dijadikan sumber

informasi untuk tetap meningkatkan kualitas auditnya.

4. Bagi pemakai laporan keuangan (klien), diharapkan sebagai informasi

dalam menilai kualitas audit sebuah KAP berdasarkan pengalaman auditor

dan gender, selain itu juga dapat menilai informasi tentang kelangsungan

hidup suatu perusahaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang ada

dalam skripsi, maka peneliti menyajikan ringkasan penulisan dalam sistematika

penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka dan penelitian

terdahulu, kerangka penelitian yang merupakan konsep yang

mendasari pemikiran peneliti dalam mengadakan penelitian dan

hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai sumber dan jenis data yang akan

digunakan, gambaran umum obyek penelitian, definisi dan

pengukuran variabel yang diperlukan dalam penelitian ini, dan metode

analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil-hasil pengolahan data penelitian, sekaligus

pembahasannya.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan yang dapat ditarik berdasar hasil

pengolahan dan analisis data, keterbatasan dalam penelitian,

kelemahan dalam penelitian dan saran yang berkaitan dengan

penelitian sejenis di masa mendatang.


