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BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (Agency Theory)

Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan

kontraktual antara principals dan agents. Pihak principals adalah pihak

yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu agent, untuk

melaukan semua kegiatan atas nama principals dalam kapasitasnya

sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Smith, 1984).

Tujuan dari teori agensi adalah pertama, untuk meningkatkan

kemampuan individu (baik prinsipal maupun agen) dalam

mengevaluasi lingkungan dimana keputusan harus diambil (The belief

revision role). Kedua, untuk mengevaluasi hasil dari keputusan yang

telah diambil guna mempermudah pengalokasian hasil antara prinsipal

dan agen sesuai dengan kontrak kerja (The performance evaluation

role). Secara garis besar teori agensi dikelompokkan menjadi dua yaitu

positive agency research dan principal agent research. Positive agent

research memfokuskan pada identifikasi situasi dimana agen dan

prinsipal mempunyai tujuan yang bertentangan dan mekanisme

pengendalian yang terbatas hanya menjaga perilaku self serving agen.

Secara ekslusif, kelompok ini hanya memperhatikan konflik tujuan

antara pemilik (stockholder) dengan manajer. Sementara itu principal

agent research memfokuskan pada kontrak optimal antara perilaku dan
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hasilnya, secara garis besar penekanan pada hubungan principal dan

agent. Principal-agent research mengungkapkan bahwa hubungan

agent-principal dapat diaplikasikan secara lebih luas, misalnya untuk

menggambarkan hubungan pekerja dan pemberi kerja, lawyer dengan

kliennya, auditor dengan auditee. Agency theory tidak dapat

dilepaskan dari kedua belah pihak diatas.

Prinsipal maupun agen merupakan pelaku utama dan keduanya

mempunyai bargaining position masing-masing dalam menempatkan

posisi, peran dan kedudukannya. Prinsipal sebagai pemilik modal

memiliki akses pada informasi internal perusahaan sedangkan agen

sebagai pelaku dalam praktek operasional perusahaan mempunyai

informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan secara riil dan

menyeluruh. Posisi, fungsi, situasi, tujuan, kepentingan dan latar

belakang prinsipal dan agen yang berbeda dan saling bertolak belakang

tersebut akan menimbulkan pertentangan dengan saling tarik menarik

kepentingan (conflict of interest) dan pengaruh antara satu sama lain.

Berkaitan dengan auditing, baik prinsipal maupun agen diasumsikan

sebagai orang yang memiliki rasionalitas ekonomi, dimana setiap

tindakan yang dilakukan termotivasi oleh kepentingan pribadi atau

akan memenuhi kepentingannya terlebih dahulu sebelum memenuhi

kepentingan orang lain. Teori keagenan mengatakan sulit untuk

mempercayai bahwa manajemen (agent) akan selalu bertindak

berdasarkan kepentingan pemegang saham (principal), sehingga
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diperlukan monitoring dari pemegang saham. Stockholder atau

prinsipal mempekerjakan agen untuk melaksanakan tugas termasuk

pengambilan keputusan ekonomik, dalam lingkungan yang tidak pasti

seperti perusahaan dalam kondisi financial distress. Agen sebagai

seorang manajer akan mengambil keputusan untuk melakukan

berbagai strategi guna mempertahankan kelangsungan usaha

perusahaan. Disisi lain agen merupakan pihak yang diberikan

kewenangan oleh prinsipal berkewajiban mempertanggungjawabkan

apa yang telah diamanahkan kepadanya. Teori keagenan menyatakan

bahwa dalam pengelolaan perusahaan selalu ada konflik kepentingan

antara (1) manajer dan pemilik perusahaan (2) Manajer dan

bawahannya, (3) Pemilik perusahaan dan kreditor.

Oleh karena itu, dibutuhkan adanya pihak yang melakukan

proses pemantauan dan pemeriksaan terhadap aktivitas yang dilakukan

oleh pihak-pihak tersebut diatas. Aktivitas pihak-pihak tersebut, dinilai

lewat kinerja keuangannya yang tercermin dalam laporan keuangan.

Lebih lanjut dalam agency theory, pemilik perusahaan membutuhkan

auditor untuk memverifikasi informasi yang diberikan manajemen

kepada pihak perusahaan. Sebaliknya, manajemen memerlukan auditor

untuk memberikan legitimasi atas kinerja yang mereka lakukan (dalam

bentuk laporan keuangan), sehingga mereka layak mendapatkan

insentif atas kinerja tersebut. Disisi lain, kreditor membutuhkan auditor

untuk memastikan bahwa uang yang mereka kucurkan untuk
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membiayai kegiatan perusahaan, benar-benar digunakan sesuai dengan

persetujuan yang ada, sehingga kreditor bisa menerima bunga atas

pinjaman yang diberikan.

Pengawasan atau monitoring yang dilakukan oleh pihak

independen memerlukan biaya atau monitoring cost dalam bentuk

biaya audit, yang merupakan salah satu dari agency cost. Biaya

pengawasan (monitoring cost) merupakan biaya untuk mengawasi

perilaku agent apakah agent telah bertindak sesuai kepentingan

principal dengan melaporkan secara akurat semua aktivitas yang telah

ditugaskan kepada manajer. Uraian tersebut diatas memberi makna

bahwa auditor merupakan pihak yang dianggap dapat menjembatani

kepentingan pihak pemegang saham (principal) dengan pihak manajer

(agent) dalam mengelola keuangan perusahaan termasuk menilai

kelayakan strategi manajemen dalam upaya untuk mengatasi kesulitan

keuangan perusahaan. Auditor independen melakukan fungsi

pengawasan atau monitoring atas pekerjaan manajer melalui sebuah

sarana yaitu laporan keuangan, sehingga auditor akan melakukan

proses audit terhadap kewajaran laporan keuangan yang terdiri dari

neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan laporan arus

kas termasuk catatan atas laporan keuangan yang kemudian akan

memberikan pendapat atas pekerjaan auditnya dalam bentuk opini

audit. Auditor independen melakukan pengawasan atau monitoring

karena manajer berkeinginan untuk menyajikan laporan keuangan agar



14

tampak lebih baik dari kondisi senyatanya. Sejalan dengan pendekatan

audit top down holistic, auditor berkewajiban untuk mengevaluasi

resiko bisnis klien. Perusahaan yang mengalami financial distress

memiliki resiko bisnis yang lebih besar. Oleh karena itu, auditor akan

mempertimbangkan rencana dan tindakan stratejik yang dilakukan

manajemen, khususnya rencana manajemen yang terlalu optimistik

(Setiawan, 2006).

2.1.2 Opini Audit

Menurut  Mulyadi (2008),  laporan  audit  merupakan  media

yang   dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan masyarakat

dan lingkungannya. Dalam laporan  tersebut,  auditor  menyatakan

pendapatnya  mengenai kewajaran laporan keuangan auditan. Pendapat

auditor tersebut disajikan dalam suatu laporan tertulis yang  umumnya

berupa  laporan  audit  baku.  Laporan  audit  baku  terdiri  dari  tiga

paragraf,  yaitu  paragraf  pengantar,  paragraf  lingkup,  dan  paragraf

pendapat (Mulyadi, 2008).

Paragraf  ketiga dalam laporan audit baku  merupakan  paragraf

yang digunakan oleh auditor untuk menyatakan pendapatnya

mengenai laporan keuangan yang disebutkannya dalam paragraf

pengantar. Dalam paragraf ini, auditor menyatakan pendapatnya

mengenai kewajaran laporan keuangan auditan, dalam semua hal yang

material, yang didasarkan atas kesesuaian penyusunan laporan
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keuangan tersebut dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum

(PABU). Pendapat tersebut yaitu (Mulyadi, 2009):

a. Pendapat Wajar tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion)

Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor

jika tidak terjadi pembatasan  dalam  ruang  lingkup  audit  dan

tidak  terdapat  pengecualian yang signifikan  mengenai  kewajaran

dan penerapan prinsip akuntansi berterima umum dalam

penyusunan  laporan  keuangan,  konsistensi penerapan prinsip

akuntansi berterima umum tersebut, serta pengungkapan memadai

dalam laporan keuangan.

b. Pendapat  Wajar  tanpa  Pengecualian  dengan  Bahasa  Penjelas

(Unqualified Opinion Report with Explanatory Language)

Pendapat ini diberikan  apabila audit telah dilaksanakan

atau diselesaikan sesuai dengan standar auditing, penyajian laporan

keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi  yang  berterima  umum,

tetapi  terdapat  keadaan  atau kondisi tertentu yang memerlukan

bahasa penjelas. Kondisi atau keadaan yang memerlukan bahasa

penjelasan tambahan antara lain dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pendapat auditor sebagian didasarkan atas laporan auditor

independen lain.  Auditor harus menjelasakan hal ini dalam

paragraf pengantar untuk menegaskan pemisahan tanggung

jawab dalam pelaksanaan audit.
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2. Adanya penyimpangan dari prinsip akuntansi yang ditetapkan

oleh profesi atau pihak yang berwenang.Penyimpangan

tersebut adalah penyimpangan yang terpaksa dilakukan agar

tidak menyesatkan pemakai laporan keuangan auditan. Auditor

harus menjelaskan penyimpangan yang dilakukan berikut

taksiran pengaruh  maupun alasan penyimpangan dilakaukan

dalam satu paragraf khusus.

3. Laporan keuangan dipengaruhi oleh ketidakpastian yang

material.

4. Auditor meragukan kemampuan satuan usaha dalam

mempertahankan kelangsungan hidupnya.

5. Auditor menemukan adanya suatu perubahan  material  dalam

penggunaan prinsip dan metode akuntansi.

c. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (Qualified Opinion)

Pendapat wajar dengan pengecualian diberikan ketika

auditor menjumpai kondisi-kondisi berikut ini:

1. Ruang lingkup audit dibatasi oleh klien.

2. Auditor  tidak  dapat  melaksanakan  prosedur  audit  penting

atau tidak dapat memperoleh informasi penting karena kondisi-

kondisi yang berada di luar kekuasaan klien maupun auditor.

3. Laporan  keuangan  tidak  disusun  sesuai  dengan  prinsip

akuntansi berterima umum.
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4. Prinsip akuntansi  berterima  umum  yang  digunakan  dalam

penyusunan laporan keuangan tidak diterapkan secara

konsisten.

d. Pendapat tidak wajar (Adverse Opinion)

Pendapat  tidak  wajar  diberikan  oleh  auditor  jika

laporan  keuangan  klien tidak  disusun  berdasarkan  prinsip

akuntansi  berterima  umum  sehingga tidak  menyajikan  secara

wajar  posisi  keuangan,  hasil  usaha,  perubahan ekuitas, dan arus

kas perusahaan klien. Auditor harus menjelaskan alasan pendukung

pendapat  tidak  wajar,  dan  dampak  utama  dari  hal  yang

menyebakan  pendapat  diberikan  terhadap  laporan  keuangan.

Penjelasan tersebut  harus  dinyatakan  dalam  paragraf  terpisah

sebelum  paragraf pendapat.

e. Pernyataan tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer of Opinion)

Pernyataan auditor untuk tidak memberikan pendapat ini

layak diberikan apabila :

1. Pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap ruang lingkup

audit.

2. Auditor tidak independen dalam hubungannya dengan klien.

2.1.3 Opini Audit Going Concern

Dalam SA Seksi 341 (2001) disebutkan bahwa opini audit

going concern adalah  opini  yang  dikeluarkan  oleh  auditor  karena

terdapat  kesangsian  tentang kemampuan  entitas  untuk
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mempertahankan  kelangsungan  hidupnya.  Biasanya, informasi yang

secara signifikan berlawanan dengan asumsi kelangsungan hidup

entitas adalah informasi yang berhubungan dengan ketidakmampuan

entitas dalam memenuhi  kewajibannya  pada  saat  jatuh  tempo  tanpa

melakukan  penjualan sebagian besar aktiva kepada pihak luar melalui

bisnis biasa, restrukturisasi utang, perbaikan operasi  yang dipaksakan

dari luar, dan kegiatan serupa  yang lain (SA Seksi 341, 2001).

SA  Seksi  341  memberikan  pedoman  kepada  auditor

bagaimana  cara mengevaluasi suatu entitas terkait kelangsungan

hidupnya, yaitu:

1. Auditor  mempertimbangkan  apakah  hasil  prosedur  yang

dilaksanakan dalam perencanaan, pengumpulan bukti audit untuk

berbagai tujuan audit, dan penyelesaian auditnya, dapat

mengidentifikasi keadaan atau peristiwa yang secara keseluruhan

menunjukkan adanya kesangsian besar mengenai kemampuan

entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam

jangka  waktu  pantas.  Mungkin  diperlukan  untuk  memperoleh

informasi tambahan  mengenai  kondisi  dan  peristiwa  beserta

bukti-bukti  yang mendukung informasi yang mengurangi

kesangsian auditor.

2. Jika auditor yakin bahwa terdapat kesangsian besar mengenai

kemampuan entitas  dalam  mempertahankan  kelangsungan

hidupnya dalam  jangka waktu pantas, ia harus:
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a. Memperoleh  informasi  mengenai  rencana  manajemen  yang

ditujukan  untuk  mengurangi  dampak  kondisi  dan  peristiwa

tersebut.

b. Menentukan  apakah kemungkinan  bahwa  rencana  tersebut

dapat secara efektif dilaksanakan.

3. Setelah  auditor  mengevaluasi  rencana  manajemen,  ia

mengambil kesimpulan  apakah  ia  masih  memiliki  kesangsian

besar  mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan

kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas.

Berdasarkan SA Seksi 341, beberapa contoh kondisi atau

peristiwa  yang bisa  menunjukkan  adanya  kesangsian  besar  tentang

kemampuan  entitas  dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya

adalah sebagai berikut:

1. Trend  negatif - sebagai  contoh,  kerugian  operasi  yang

berulang  kali terjadi, kekurangan modal kerja, arus kas negatif dari

kegiatan usaha, serta rasio keuangan penting yang jelek.

2. Petunjuk  lain  tentang  kemungkinan  kesulitan  keuangan –

sebagai contoh,  kegagalan  dalam  memenuhi  kewajiban

utangnya  atau  perjanjian serupa,  penunggakan  pembayaran

dividen,  penolakan  oleh  pemasok terhadap  pengajuan

permintaan  pembelian  kredit  biasa,  restrukturisasi utang,

kebutuhan untuk mencari sumber atau metode pendanaan baru,

atau penjualan sebagian besar aktiva.
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3. Masalah  internal – sebagai  contoh,  pemogokan  kerja  atau

kesulitan hubungan perburuhan yang lain, ketergantungan besar

atas sukses proyek tertentu,  komitmen  jangka  panjang  yang

tidak  bersifat  ekonomis, kebutuhan untuk secara signifikan

memperbaiki operasi.

4. Masalah  luar  yang  telah  terjadi – sebagai  contoh,  pengaduan

gugatan pengadilan,  keluarnya  undang-undang,  atau  masalah-

masalah  lain  yang kemungkinan  membahayakan  kemampuan

entitas  untuk  beroperasi; kehilangan  franchise,  lisensi  atau

paten  penting;  kehilangan  pelangganatau pemasok utaman,

kerugian akibat bencana besar seperti gempa bumi, banjir,

kekeringan,  yang  tidak  diasuransikan  atau diasuransikan  namun

dengan pertanggungan yang tidak memadai.

2.1.3.1 Pentingnya Asumsi Going Concern Dalam Akuntansi

Going Concern dalam akuntansi, adalah sebuah asumsi

(sekalilagi sebuah asumsi) yang menganggap bahwa perusahaan

akan beroperasi dalam jangka panjang. Dan sebagian besar

perlakuan akuntansi, mulai dari pengukuran hingga

pengungkapannya, menggunakan asumsi ini.

Aset Tetap misalnya, awalnya diakui sebesar harga

perolehan (cost) untuk kemudian di alokasikan sebagai

beban/biaya melalui penyusutan atau amortisasi secara

bertahapselama umur manfaatnya (umur ekonomisnya). Hal ini
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karena adanya matching concept dimana perusahaan diasumsikan

akan beroperasi dalam jangka panjang going concern minimal

selama usia manfaat aset.

Pengeluaran-pengeluaran besar sehubungan dengan aset,

sebagai contoh berikutnya, dikapitalisasi ke aset terkait. Hal ini,

juga dengan asumsi bahwa perusahaan akan beroperasi dalam

jangka panjang (going concern). Andai tidak menggunakan asumsi

going cocern, mestinya, berapa besarpun pengeluaran yang timbul

langsung dibebankan (expensed) pada saat terjadi.

Asumsi yang sama juga digunakan ketika perusahaan

mengakui “Biaya Dibayar Dimuka” atau “Pendapatan Diterima

Dimuka”. Andai tidak menggunakan asumsi going concern maka

tidak akan pernah ada pengalokasian beban secara bertahap

(penyusutan/amortisasi). Pengakuan pendapatan secara bertahap

juga takkan pernah terjadi.

Pengelompokan Aset Lancar – Tak lancar dan Utang

Jangka Pendek – Jangka Panjang  pada laporan posisi keuangan

(neraca) juga tak pernah ada jika asumsi going concern tak

digunakan. Bahkan, periodesasi pelaporan keuangan juga menjadi

tak diperlukan lagi, dan yang namanya “matching-concept”

otomatis menjadi tak ada.

Persoalannya, yang namanya asumsi tetap saja asumsi yang

pada titik tertentu bisa jadi tidak mewakili kondisi sebenarnya.
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Termasuk asumsi going concern yang digunakan dalam akuntansi.

Ada kalanya, pada titik tertentu, perusahaan tidak mampu lagi

menjaga kelangsungan hidupanya. Sekarang bayangkan apa yang

terjadi ketika laporan keuangan yang disajikan menggunakan

asumsi going concern padahal pada kenyataannya perusahaan tidak

mampu lagi meneruskan operasionalnya dalam jangka panjang

alias tidak sungguh-sungguh going concern.

Itu artinya, asumsi going concern yang digunakan untuk

menyusun laporan keuangan sudah tidak valid lagi, tidak mewakili

kondisi perusahaan yang sebenarnya, meskipun angka-angkanya

akurat dan perlakuannya telah sesuai dengan Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan (PSAK). Sehingga, semua isi laporan

keuangan yang disajikan menjadi tidak masuk akal lagi dan tidak

valid.

Itu sebabnya, perlu ditekankan bahwa laporan keuangan

disajikan dengan asumsi perusahaan mampu beroperasi dlm jangka

panjang (going concern).

2.1.3.2 Pentingnya Status Going Concern Bagi Pengguna Laporan

Keuangan

Bagi pengguna eksternal, utamanya investor dan kreditur,

laporan keuangan (yang disusun menggunakan asumsi going

concern oleh manajemen perusahaan) merupakan sumber informasi

utama untuk mengambil keputusan-keputusan penting.
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a. Investor menginvestasikan uangnya dengan cara membeli

saham perusahaan dan bersedia dikembalikan dalam bentuk

dividend yang nilai Rupiahnya jauh lebih kecil dibandingkan

total Rupiah yang diinvestasikan, karena berharap akan

memperoleh dividend dalam jangka panjang.

b. Lembaga keuangan seperti bank mengucurkan kredit bagi

perusahaan dan bersedia dikembalikan secara bertahap, juga

dengan asumsi bahwa perusahaan mampu beroperasi dalam

jangka panjang.

Bayangkan nasib investor dan kreditur bila ternyata

perusahaan tidak mampu untuk going concern, mereka akan

merugi. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, investor butuh

informasi apakah perusahaan mampu going concern ke depannya

atau tidak. Lembaga keuangan juga butuh informasi yang sama

sebelum memberikan kredit.

2.1.3.3 Peranan Auditor Dalam Memeriksa Aspek Going Concern

Audit

Di masa silam, proses audit tidak secara khusus memeriksa

aspek going concern audit. Tugas dan tanggungjawab auditor

terbatas pada penilaian terhadap kewajaran penyajian laporan

keuangan yang tentu saja disusun dengan menggunakan basis data

historis (transaksi-transaksi yang telah terjadi), samasekali tidak
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menilai atau memprediksi kondisi perusahaan di masa yang akan

datang, termasuk kemampuannya untuk terus going concern.

Namun publik mengharapkan agar tugas dan

tanggungjawab auditor diperluas, sehingga mampu memininalkan

risiko terkait kondisi dan peristiwa yang sifatnya tak pasti. Salah

satu tugas dan tanggungjawab yang diperluas itu adalah

pemeriksaan terhadap kemampuan perusahaan untuk melanjutkan

operasionalnya dalam jangka panjang (aspek going concern).

Atas harapan itu, untuk pertamakalinya di tahun 1978, the

Commission on Auditors’ Responsibilities (CAR) sebuah komisi

khusus membahas mengenai tugas dan tanggungjawab auditor di

Amerika Serikat yang anggotanya terdiri dari board of director

American Institute of Certified Public Accountant (AICPA), fokus

untuk merespon permintaan publik tersebut.

Hasil pembahasan itu menyimpulkan bahwa,

diikutsertakannya aspek going concern dalam laporan audit justru

membingungkan pengguna, menggeser tugas auditor, dan kerap

menimbulkan harapan palsu di kalangan pengguna laporan

keuangan. Oleh karena itu CAR merekomendasikan agar aspek

going concern disertakan dalam “Catatan atas Laporan Keuangan”

yang dirilis oleh pihak manajemen audit bersamaan dengan laporan

keuangan saja, tidak pada laporan audit yang dirilis oleh auditor.
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Dan, the Auditing Standard Board (ASB) pun mengamini

rekomendasi tersebut. Namun, keputusan itu memperoleh tekanan

balik yang keras dari publik. Mereka tetap meminta agar tugas dan

tanggungjawab auditor diperluas, termasuk memeriksa aspek going

concern.

Seiring dengan semakin banyaknya skandal laporan

keuangan yang timbul pada masa-masa setelah itu, maka ASB

akhirnya merilis Statement of Auditing Standard (SAS) nomor 59.

SAS 59 (AU 341.01), secara eksplisit menyatakan

“Kelangsungan hidup entitas dipakai sebagai asumsi dalam

pelaporan keuangan sepanjang tidak terbukti adanya informasi

yang menunjukkan hal yang berlawanan”.

Dengan kata lain, kecuali ditemukan adanya informasi

sebaliknya, maka secara otomatis asumsi going concern harus

digunakan dalam menilai kewajaran laporan keuangan.

2.1.3.4 Cara Auditor Pemeriksaan Aspek Going Concern

Pada umumnya, keberlanjutan operasional perusahaan

terancam oleh satu keadaan saja, yaitu: adanya kondisi dan

peristiwa tak pasti yang bisa membuat perusahaan menjadi tidak

mampu membayar liabilitasnya baik yang tergolong jangka pendek

maupun jangka panjang.

Oleh sebab itu, SAS 59 (AU 341) memberikan petunjuk

mengenai kondisi-kondisi dan peristiwa-peristiwa yang dapat
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dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk menemukan adanya

“kesangsian substansial” (keraguan besar) terhadap kemampuan

going concern entitas audit di masa yang akan datang, setidanya

hingga satu tahun buku ke depan.

Ada 4 kondisi dan peristiwa yang dapat diidentifikasi dan

dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh auditor, yaitu:

1. Kecenderungan-Kecenderungan Negatif (Negative Trends),

misalnya: kerugian operasional yang terjadi secara berulang

dari periode ke periode, kekurangan modal kerja yang terus

terjadi, arus kas aktivitas operasional yang negatif, rasio-rasio

kinerja kunci (key performance indicator) yang berskor buruk.

2. Indikasi Kesulitan Keuangan (Financial Distress), contoh:

kegagalan dalam memenuhi kewajiban membayar utang,

nunggak pembayaran dividen, penolakan dari pemasok

terhadap pengajuan permintaan pembelian kredit biasa,

timbulnya kebutuhan akan restrukturisasi utang, tilmbulnya

kebutuhan untuk mencari sumber atau metode pendanaan baru,

adanya inisiasi untuk menjual cepat sebagian aset yang

dimiliki.

3. Persoalan Internal (Internal Issues), misalnya: pemogokan

kerja atau konflik perburuhan yang lain, adanya ketergantungan

yang tinggi terhadap keberhasilan suatu proyek tertentu, adanya

komitmen jangka panjang yang tidak bersifat ekonomis, adanya
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kebutuhan untuk merombak operasional perusahaan secara

signifikan.

4. Persoalan Eksternal (External Issues), contoh: adanya

tuntutan hukum atau gugatan pengadilan yang berpotensi

mengganggu kelangsungan hidup perusahaan, keluarnya

undang-undang atau masalah-masalah lain yang berpotensi

membatasi atau menghentikan operasional perusahaan baik

sebagian maupun keseluruhan, kehilangan hak kelola, lisensi,

copyright dan paten penting, kehilangan pelanggan atau

pemasok utama, kerugian akibat bencana besar seperti gempa

bumi, banjir, kekeringan dan force majeur lainnya yang tidak

diasuransikan atau diasuransikan namun dengan pertanggungan

yang tidak memadai.

Prosedur atau langkah-langkah seperti apa yang bisa

diambil oleh auditor untuk mempertimbangkan empat kondisi dan

peristiwa di atas sehingga sampai pada kesimpulan apakah

menyangsikan atau tidak menyangsikan kemampuan perusahaan

untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya (going concern).

Tentu saja, auditor perlu melakukan pekerjaan ekstra di

sepanjang proses audit yang dijalankan. Misalnya, pada saat:

1. Menjalankan Prosedur Analitis (analytical procedures) –

Entah pada fase perencanaan atau pengujian substantif atau

review setelahnya, auditor biasanya hanya menilai akurasi dan
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kewajaran penyajian. Nah, dalam upaya menemukan trend

negatif seperti petunjuk SAS 59 di atas, mungkin auditor perlu

melakukan trend analysis terhadap akun-akun tertentu,

misalnya:

a. Apakah penjualan atau revenue perusahaan mengalami

kemerosotan yang signifikan secara terus menerus

b. Apakah cost dan expense yang timbul trendnya meningkat

signifikan secara terus-menerus

c. Apakah ada penumpukan nilai persediaan yang tak kunjung

berubah menjadi tagihan atau kas

d. Apakah nilai bad debt terus meningkat

e. Apakah total nilai utang dagang/usaha yang mengalami

overdue terus meningkat

2. Menjalankan Review Terhadap Peristiwa Setelah Tanggal

Laporan (Subsquent Events Review) – Pada saat melakukan

subsequent event review, auditor biasanya hanya memastikan

bahwa semua transaksi bersifat material telah diikut sertakan ke

dalam Laporan Keuangan Auditan (audited financial

statements). Upaya ekstra yang perlu dilakukan oleh auditor

untuk melihat kemungkinan adanya masalah going concern

antara lain:

a. Melihat dan mencari tahu, apakah ada pelanggan besar

perusahaan yang mengalami kebangkrutan, sehingga
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piutang overdue kemungkinan akan segera berubah menjadi

kerugian piutang tak tertagih, dan yang terpenting mungkin

trend penjualan akan terus menurun di masa-masa

berikutnya.

b. Melihat dan mencari tahu, apakah harga jual produk/jasa

perusahaan mengalami penurunan di pasaran

c. Melihat dan mencari tahu, apakah ada pemasok yang

menurunkan jumlah pasokan (atau menghentikannya

samasekali) menyusul penghentikan fasilitas kredit.

d. Apakah ada lembaga keuangan yang menurunkan plafond

kredit atau menghentikannya samasekali.

e. Apakah ada pengambilalihan aset perusahaan oleh pihak

lain.

3. Menjalankan Review Kepatuhan (Compliance Review) –

Upaya ekstra lainnya adalah dengan melakukan review

terhadap kepatuhan perusahaan dalam menjalankan komitment

dengan kreditur, utamanya lembaga keuangan yang

menyediakan kredit jangka panjang seperti bank. Auditor perlu

melihat apakah perusahaan masih mampu memenuhi

komitmennya sebagaimana tertuang di dalam perjanjian semula

(dalam akad kredit misalnya).

4. Membaca Notulen Rapat (Minutes Reading) – Biasanya,

auditor membaca minutes meeting yang diselenggarakan dalam
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RUPS, Dewan Direksi dan Dewan Komite, hanya untuk

mencari tambahan informasi untuk memastikan akurasi dan

kewajaran penyajian laporan keuangan. Upaya ekstra yang bisa

dilakukan untuk menemukan adanya indikasi persoalan going

concern di sini diantaranya dengan mencari informasi yang

mengindikasikan:

a. Adanya rencana alokasi biaya litigasi (penanganan

sengketa) yang meningkat drastis

b. Adanya wacana untuk mencari sumber pendanaan

alternative selain yang biasanya

c. Adanya wacana untuk melakukan perombakan sistim kerja

operasional perusahaan secara signifikan

d. Adanya program pemangkasan cost dan expense seperti

rencana PHK, penghentian operasional segment atau unit

bisnis tertentu, atau pengurangan jam kerja operasional,

secara besar-besaran.

e. Adanya penghentian kontrak kerja mendadak dengan

tenaga expert yang selama ini digunakan dalam jangka

waktu yang lama.

f. Adanya penghentian anggota manajemen puncak dan

menengah.

5. Review Terhadap Permintaan Konsultasi Legal (Inquiry of

Legal Counsel Review) – Upaya berikutnya yang bisa
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dilakukan oleh auditor dalam upaya menemukan adanya

kesangsian terhadap aspek going concern adalah dengan

melihat catatan koresponden dengan institusi-institusi legal

seperti kantor pengacara, penasehat hokum dan notaris. Dari

proses review itu, mungkin auditor bisa menemukan adanya

komunikasi yang intens terkait masalah litigasi seperti adanya

tuntutan hukum (pidana dan perdata) dari pihal ketiga entah itu

perseorangan atau badan.

2.1.3.5 Opini Auditor Terkait Aspek Going Concern

SAS 59 (AU 341) paragraph 10 hingga 14 telah memberi

panduan yang jelas mengenai opini yang bisa diberikan oleh

auditor terkait aspek going concern, sebagai berikut:

1. Apabila setelah melakukan prosedur pemeriksaan normal

ditambah dengan pertimbangan terhadap berbagai kondisi atau

peristiwa yang dapat dijadikan sebagai indikasi untuk menilai

kemampuan going concern perusahaan ternyata tidak

menyangsikan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan

kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu minimal satu

tahun buku setelah tanggal laporan keuangan, maka auditor

memberikan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (Unqualified).

2. Apabila sebaliknya, dimana auditor menyangsikan kemampuan

going concern perusahaan setelah melakukan prosedur

pemeriksaan normal ditambah dengan pertimbangan terhadap
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berbagai kondisi atau peristiwa yang ada, maka auditor wajib

mengevaluasi rencana manajemen untuk mengatasi kesangsian

tersebut. Selanjutnya:

a. Jika perusahaan tidak memiliki rencana manajemen atau

auditor berkesimpulan bahwa rencana manajemen

perusahaan tidak dapat secara efektif mengatasi dampak

kondisi dan peristiwa yang bisa membuat perusahaan

mengalami kesulitan going concern, maka auditor

menyatakan “Tidak Memberikan Pendapat” (Disclaimer)

b. Apabila auditor berkesimpulan bahwa renacana manajemen

dapat rencana manajemen dapat secara efektif dilaksanakan

maka auditor harus mempertimbangkan kecukupan

pengungkapan rencana manajemen dan faktor-faktor

mitigasi persoalan going concern yang timbul. Selanjutnya,

lihat point c di bawah ini.

c. Apabila auditor berkesimpulan bahwa pengungkapan

seperti pada point b di atas telah memadai, maka ia

memberikan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” dengan

“Paragraf Penjelasan” mengenai kemampuan perusahaan

dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Berikut

adalah contoh paragraf tambahan yang dimaksud (dikutip

dari SAS 59 (AU 341) Paragraf 13):
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“The accompanying financial statements have been

prepared assuming that the Company will continue as a

going concern. As discussed in Note X to the financial

statements, the Company has suffered recurring losses from

operations and has a net capital deficiency that raise

substantial doubt about its ability to continue as a going

concern. Management’s plans in regard to these matters

are also described in Note X. The financial statements do

not include any adjustments that might result from the

outcome of this uncertainty.”

(Terjemahan bebas: Laporan keuangan terlampir

disusun dengan anggapan bahwa Perusahaan akan mampu

melanjutkan kelangsungan hidupnya. Sebagaimana

dijelaskan dalam catatan X atas laporan keuangan,

perusahaan telah menderita kerugian operasional secara

berulang dan mengalami defisiensi modal bersih yang

menimbulkan ketidakpastian signifikan tentang

kemampuannya untuk menjaga kelangsungan hidupnya.

Rencana manajemen sehubungan dengan hal ini juga

dijelaskan dalam catatan X. Laporan keuangan tidak

mencakup penyesuaian yang mungkin timbul akibat dari

ketidakpastian ini.)
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d. Jika auditor berkesimpulan bahwa pengungkapan seperti

pada point b di atas tidak memadai maka ia akan

memberikan opini “Wajar Dengan Pengecualian”

(qualified) atau “Tidak Wajar” (adverse.)

2.1.3.6 Variabel-Variabel Penting Yang Berpengaruh Terhadap Opini

Going Concern

Diantara banyaknya penelitian, yang paling relevan dan

oleh karenanya layak dijadikan referensi pembelajaran adalah

penelitian-penelitian yang mencoba menggali hubungan berbagai

variable penting dengan pemberian opini going concern oleh

auditor. Diantaranya:

1. Variabel Profitabilitas – Rasio-rasio profitabilitas mengukur

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan cara

membandingkan antara elemen Laba dalam Laporan Laba Rugi

dengan elemen-elemen laporan keuangan. Semakin tinggi skor

rasio profitabilitas, semakin tinggi kemampuan perusahaan

dalam menghasilkan laba. Hasil Penelitian: Variabel

profitabilitas berpengatuh negatif terhadap opini going concern

yang diberikan oleh auditor. Artinya: semakin tinggi rasio

profitabilitas semakin rendah kesangsian substansial auditor

terhadap kemampuan going concern perusahaan, sehingga

semakin kecil kemungkinan auditor memberikan opini “tak
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wajar” (adverse) atau “tidak berpendapat” (disclaimer), and

vice-versa.

2. Variabel Likuiditas – Rasio likuiditas (baik current maupun

quick/acid test) mengukur kemampuan perusahaan dalam

memenuhi tanggungjawab liabilitas jangka pendeknya dengan

cara membandingkan nilai aset lancar dengan liabilitas jangka

pendek. Semakin tingga skor rasio likuiditas, semakin bagus.

Hasil Penelitian: Variabel likuiditas berpengaruh negatif

terhadap opini going concern yang diberikan oleh auditor.

Sama seperti variabel profitabilitas.

3. Veriabel Leverage (debt to asset ratio) – Rasio leverage

mengukur seberapa banyak porsi aset tetap perusahaan yang

diperoleh melalui pinjaman jangka panjang. Rasio diukur

dengan cara membandingkan liabilitas jangka panjang dengan

aset tetap. Semakin tinggi skor ini, semakin buruk. Hasil

Penelitian: Variabel leverage berpengaruh positif terhadap

opini going concern yang diberikan oleh auditor. Artinya:

semakin tinggi rasio ini, semakin tinggi kesangsian substansial

auditor terhadap kemampuan going concern perusahaan,

sehingga semakin besar pula kemungkinan auditor memberikan

opini “tak wajar” (adverse) atau “tidak berpendapat”

(disclaimer), and vice-versa.
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4. Variabel Arus Kas terhadap Liabilitas – Arus kas (cash

flow) termasuk faktor utama yang dipertimbangkan oleh

auditor dalam menilai kemampuan perusahaan untuk going

concern. Rasio yang paling penting untuk digunakan adalah

rasio “Cash Flow to Total Debt”—rasio yang mengukur

kemampuan perusahaan menutup liabilitasnya dengan

menggunakan kas yang berasal dari aktivitas operasional. Rasio

ini dihitung dengan cara membandingkan “Arus Kas Bersih

dari Aktivitas Operasional” dengan “Total Liabilitas.” Semakin

tinggi skor rasio ini, semakin bagus. Hasil Penelitian: Variabel

arus kas terhadap liabilitas berpengaruh negatif terhadap

pemberian opini going concern oleh auditor. Artinya: semakin

tinggi rasio ini, semakin rendah kesangsian substansial auditor

terhadap kemampuan going concern perusahaan, sehingga

semakin kecil pula kemungkinan auditor memberikan opini

“tak wajar” (adverse) atau “tidak berpendapat” (disclaimer),

and vice-versa.

5. Variabel Altman z-score/Bankruptcy Model – “Altman Z-

score” atau “bankruptcy model” dipergunakan sebagai alat

kontrol terukur terhadap status keuangan suatu perusahaan

yang sedang mengalami “kesulitan keuangan“ (=financial

distress) dan berada diambang kebangkrutan. Altman Z-score

dinyatakan dalam bentuk persamaan linear yang terdiri dari 4



37

hingga 5 koefision “T” yang mewakili rasio-rasio keuangan

tertentu, yakni “Z = 1.2T1 + 1.4T2 + 3.3T3 + 0.6T4 + 0.99T5”

dimana T1 = Modal Kerja /Total Aset; T2 = Laba

Ditahan/Total Aset; T3 = Laba Sebelum Bunga dan Pajak

(EBIT)/Total Aset; T4 = Nilai Pasar Ekuitas/Total Nilai Buku

Libilitas; dan T5 = Penjualan/Total Aset. Scoring pada model

ini disebut “Zone Diskriminan” (dinyatakan dengan symbol

“Z”) yang berbeda antara bidang usaha manufaktur dengan

non-manufaktur. Rentang skor berkisar antara 2.9 ( Zone

“Aman”) hingga 1.22 (zone “Distress”). Sehingga, semakin

tinggi skor (diantara rentang ini), semakin bagus atau semakin

aman dari potensi kebangkritan. Hasil Penelitian: Variabel

Altman’s Z-Score berpengaruh negatif terhadap pemberian

opini going concern oleh auditor. Artinya: Semakin tinggi

score (diantara rentang score) ini semakin kecil kesangsian

substansial auditor terhadap kemampuan perusahaan untuk

going concern, sehingga semakin kecil pula kemungkinan

auditor memberikan opini “tak wajar” (adverse) atau “tidak

berpendapat” (disclaimer), and vice-versa.

6. Variabel Ukuran/Skala Perusahaan – Ukuran perusahaan

dikelompokan menjadi 3 ukuran skala, yakni perusahaan

berskala besar, menengah dan kecil—yang diukur berdasarkan

total nilai aset atau total rata-rata omzet (penjualan bruto).
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Logika umumnya, semakin besar skala perusahaan semakin

banyak peluang bisnis yang bisa digarap, thus mestinya, (a)

semakin besar peluangnya menghasilkan laba; (b) semakin

tinggi arus kas dari aktivitas operasionalnya; dan (c) semakin

tinggi tingkat likuiditasnya. Pun demikian dari hasil

penelusuran JAK, penelitian dengan variabel ini menunjukkan

keragaman anatara yang dilakukan pada perusahaan-

perusahaan yang listing di AS dan di Indonesia (baik JSX

maupun IDX). Hasil Penelitian: (a) di AS cenderung konsisten

menununjukkan pengaruh positif antara skala perusahaan

dengan opini going concern; (b) di Indonesia cenderung tak

konsisten (ada yang berpengaruh positif, tak berpengaruh,

bahkan ada yang negatif). Rupanya, banyak perusahaan

berskala besar di Indonesia yang didanai dengan pinjaman

jangka panjang, sehingga menimbulkan biaya bunga yang

tinggi pula, thus arus kas dari aktivitas operasionalnya tak

cukup untuk mengembalikan utang-utangnya.

7. Variabel Opini audit Sebelumnya – Sudah merupakan

sesuatu yang lumrah bahwa kecil kemungkinan auditee yang

memperoleh opini WTP sebelumnya akan memperoleh opini

adverse atau disclaimer di periode berikutnya. Premise ini,

tentunya juga berlaku pada aspek going concern. Hasil

Penelitian: Variabel opini audit sebelumnya berpengaruh



39

positif terhadap opini going concern yang diberikan oleh

auditor. Artinya: Jika pada sesi audit periode sebelumnya

perusahaan memperoleh WTP, termasuk untuk aspek going

concern, maka kemungkinan besar auditor akan memberikan

opini yang tak jauh berbeda di periode berjalan. Kecuali,

mungkin, telah terjadi perubahan yang sangat signifikan atau

perusahaan memang sudah memasuki fase titik-balik yang

menurun (down turn).

2.1.4 Kualitas Audit

Istilah “kualitas audit” mempunyai arti yang berbeda-beda bagi

setiap orang. Para pengguna laporan keuangan berpendapat bahwa

kualitas audit yang dimaksud terjadi jika auditor dapat memberikan

jaminan bahwa tidak ada salah saji yang material (no material

misstatements) atau kecurangan (fraud) dalam laporan keuangan audit.

Kualitas hasil pekerjaan auditor bisa juga dilihat dari kualitas

keputusan-keputusan yang diambil. Menurut Edwards, et al. dalam

Bedard dan Michelene (1993) ada dua pendekatan yang digunakan

untuk yaitu outcome oriented dan process oriented. Pendekatan

outcome oriented digunakan jika solusi dari sebuah masalah atau hasil

dari sebuah pekerjaan sudah dapat dipastikan. Untuk menilai kualitas

keputusan yang akan diambil dilakukan dengan cara membandingkan

solusi atau hasil yang dicapai dengan standar hasil yang telah

ditetapkan sebelumnya. Sedangkan pendekatan process oriented
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digunakan jika solusi sebuah permasalahan atau hasil dari sebuah

pekerjaan sangat sulit dipastikan. Maka untuk menilai kualitas

keputusan yang akan diambil auditor dilihat dari kualitas tahapan/

proses yang telah ditempuh auditor selama menyelesaikan pekerjaan

dari awal hingga menghasilkan sebuah keputusan.

a. Penilaian Kualitas Audit Berdasarkan Ukuran KAP

Menurut DeAngelo sebagaimana dikutip Ebrahim (2001)

dalam Putri (2012), kualitas audit yang dilakukan oleh akuntan

publik dapat dilihat dari ukuran KAP yang melakukan audit. KAP

besar (big four accounting firms) dipersepsikan akan melakukan

audit dengan lebih berkualitas dibandingkan dengan KAP kecil

(non big four accounting firm). Hal tersebut karena KAP besar

memiliki lebih banyak sumber daya dan lebih banyak klien

sehingga mereka tidak tergantung pada satu atau beberapa klien

saja, selain itu karena reputasinya yang telah dianggap baik oleh

masyarakat menyebabkan mereka akan melakukan audit dengan

lebih berhati-hati.

b. Penilaian Kualitas Audit Berdasarkan Biaya Auditp

Menurut Titman dan Trueman sebagaimana dikutip

Widiastuti dan Febrianto (2010), ketepatan informasi yang

dihasilkan oleh auditor yang diturunkan dari laporan keuangan

tergantung pada kualitas auditor. Dalam hal ini, diasumsikan
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bahwa auditor yang berkualitas lebih tinggi akan mengenakan

audit fee yang lebih tinggi pula.

Menurut Hogan dan Wilkins (2008) dalam Putri

(2012), biaya audit sangat berhubungan dengan risiko bawaan

(inherent risk) dan risiko informasi (information risk). Kedua hal

ini merupakan dampak dari adanya masalah pengendalian yang

dilakukan oleh auditor internal di dalam perusahaan, yang

kemudian menyebabkan biaya yang ditetapkan oleh auditor

eksternal, misalnya The Big Four, juga meningkat. Selain itu dalam

penelitiannya tentang diktonomi kualitas antara The Big Four dan

Non-Big Four, Sirois (2009) dalam dalam Putri (2012), juga

menemukan adanya bukti bahwa audit fee telah menjadi dasar

munculnya audit yang berkualitas.

2.1.5 Pengertian Gender

Kata “gender” berasal dari bahasa inggris, gender,  berarti

jenis  kelamin.  Dalam Webster’s  New  World,  gender  diartikan

sebagai  perbedaan  yang  tampak  antara  laki-laki dan perempuan

dilihat dari segi nilai dan tingkah  laku.  Sedangkan  dalam  Women’s

Studies  Encyclopedia  dijelaskan  bahwa gender  adalah  suatu

konsep  kultural  yang berupaya  membuat  pembedaan  (distinction)

dalam  hal  peran,  perilaku,  mentalitas  dan karakteristik  emosional

antara  laki-laki  dan perempuan  yang  berkembang  dalam masyarakat

(Yendrawati, 2015).
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Pengertian gender menurut Fakih (2003) adalah sifat yang

melekat pada kaumlaki-laki  maupun  perempuan  yang  dikonstruksi

secara  sosial  maupun kultural. Menurut Ruegger dan King (1992)

dalam Jamilah, dkk., (2007) menemukan bahwa wanita  pada

umumnya  memiliki  tingkat  pertimbangan  moral  yang  lebih  tinggi

daripada  pria.  Pertimbangan  moral  yang  dimaksudkan  adalah

sebagai  langkah pengambilan keputusan dan informasi dalam

mengaudit perusahaan klien.

Menurut  Robbins  (2006) dalam Tuanakotta (2011) antara  pria

dan  wanita  berbeda  pada  reaksi  emosional  dan kemampuan

membaca  orang  lain.  Wanita  menunjukkan  ungkapan  emosi  yang

lebih  besar daripada pria, mereka mengalami emosi yang lebih hebat,

mereka menampilkan ekspresi dari emosi  baik  yang  positif  maupun

negatif,  kecuali  kemarahan.  Wanita  lebih  baik  dalam membaca

isyarat-isyarat  non  verbal  dibandingkan  pria.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel II.1

No. Peneliti/ Tahun Judul Hasil Penelitian
1 Kris Hardies,

Diane Breesch,
and Joël Branson
(2014)

Do (Fe)Male
Auditors Impair
Audit Quality?
Evidence from
Going-Concern
Opinions

Penelitian ini menunjukan
bahwa ada hubungan  auditor
laki-laki dan perempuan
terhadap kualitas audit melalui
bukti dari opini going concern

2 Reni
Yendrawati,
Dheane Kurnia
Mukti (2015)

Pengaruh Gender,
Pengalaman
Auditor,
Kompleksitas

Hasil penelitian ini
menyimpulkan bahwa: (1)
gender tidak berpengaruh
signifikan audit judgetment.
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Tugas Tekanan
Ketaatan,
Kemampuan Kerja
Dan Pengetahuan
Auditor Terhadap
Audit Judgement

(2) pengalaman auditor
berpengaruh  signifikan
terhadap audit judgetment.  (3)
Kompleksitas Tugas
berpengaruh signifikan
terhadap audit judgetment. (4)
tekanan ketaatan berpengaruh
signifikan terhadap audit
judgetment. (5) kemampuan
kerja berpengaruh signifikan
terhadap audit judgetment. (6)
pengetahuan auditor
berpengaruh signifikan
terhadap audit judgetment.

3 Venny Yusnita
Tan, Wirawan
E.D. Radianto
dan Vierly
Ananta U (2013)

Analisis Perbedaan
Kualitas Audit
Berdasarkan
Perspektif Gender
(Studi Kasus pada
Auditor KAP di
Surabaya)

Hasil penelitian ini
menyimpulkan bahwa gender
tidak memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap kualitas
audit.

4 Widiarta (2013) Pengaruh Gender,
Umur Dan
Kompleksitas
Tugas
Auditor Pada
Kualitas Audit
Kantor Akuntan
Publik Di Bali

Hasil  penelitian  menunjukkan
bahwa  secara  simultan
variabel  gender,  umur  dan
kompleksitas tugas auditor
berpengaruh signifikan
terhadap kualitas audit. Tetapi
secara parsial, hasil penelitian
menunjukan bahwa variabel
umur dan kompleksitas tugas
auditor berpengaruh signifikan
terhadap  kualitas  audit,
sedangkan  variabel  gender
tidak  berpengaruh  signifikan
terhadap kualitas audit.

5 O'Donnell,   Ed.
dan   Johnson,
E.N.   (2001)

The Effects   Of
Auditor   Gender
And   Task
Complexity On
Information
Processing
Efficiency.

Hasil  penelitian  ini
menunjukkan  bahwa adanya
perbedaan pemrosesan
informasi    dalam   suatu
kompleksitas tugas antara
auditor pria dan wanita

Sumber: Data olahan dari berbagai penelitian terdahulu.
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2.3 Pandangan Islam Mengenai Audit

Di dalam Al-Qur’an, telah dijelaskan bahwa seorang auditor harus

bersikap adil dan bijaksana dalam melakukan profesionalnya sebagai audit tanpa

melihat apa dan siapa yang di audit. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur’an

sebagai berikut :

Qs. Al-Baqarah 42 :

َوَال تَْلبُِسوا اْلَحقَّ بِاْلبَاِطِل َوتَْكتُُموا اْلَحقَّ َوأَنتُْم تَْعلَُموَن 
Artinya : “Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil

dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu[*], sedang kamu

mengetahui”

[*] Di antara yang mereka sembunyikan itu ialah: Tuhan akan mengutus

seorang Nabi dari keturunan Ismail yang akan membangun umat yang besar di

belakang hari, yaitu Nabi Muhammad s.a.w.

Dan juga terdapat dalam surat An-Nisaa ayat 135 yang berbunyi :

آَمُنوا ُكونُوا قـَوَّاِميَن بِاْلِقْسِط ُشَهَداَء لِلَِّه َوَلْو َعَلى أَنـُْفِسُكْم َأِو يَا أَيـَُّها الَِّذيَن 
اْلَواِلَدْيِن َواألقْـَربِيَن ِإْن َيُكْن َغِنيا َأْو َفِقيًرا فَاللَُّه َأْوَلى ِبِهَما َفال تـَتَِّبُعوا اْلَهَوى 

ِإنَّ اللََّه َكاَن ِبَما تـَْعَمُلوَن َخِبيًراَأْن تـَْعِدُلوا َوِإْن تـَْلُووا َأْو تـُْعِرُضوا فَ 

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan,

menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau

terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa)

kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan

(kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena

ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan

(kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah

Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.
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Dari ayat di atas dijelaskan bahwa setiap apa yang dilakukan akan dicatat

menurut amal perbuatannya, dan Allah akan membuat perhitungan setiap

perbuatan yang dilakukannya. Allah menyuruh berbuat adil, karena adil itu lebih

dekat dengan taqwa. Karena sesungguhnya Allah mengetahui apa yang dikerjakan

hambanya. Sebagai seorang auditor hendaknya selalu bersikap jujur dan adil serta

tegas di dalam menjalankan tugasnya sebab begitu banyak yang menggantungkan

kepercayaan terhadap hasil auditnya.

Auditor adalah profesi yang menjembatani dua kepentingan berbeda antara

pengguna laporan keuangan. Auditor dituntut untuk melayani klien tetapi hasilnya

untuk kepentingan masyarakat (pihak ketiga). Oleh karena itu seorang auditor

hendaknya selalu independen dan tidak memihak terhadap kepentingan siapapun.

Allah menyuruh untuk selalu menegakkan kebenaran dan Allah akan menjadi

saksi atas setiap perbuatan yang dilakukan. Seorang auditor yang

mempertahankan independensinya akan bertindak jujur, adil, dan tegas dalam

mempertimbangkan fakta-fakta dan terlepas kepentingan pribadi. Karena segala

yang ada dilangit dan dibumi kepunyaan Allah dan setiap yang ada dihatimu dan

kamu menyembunyikannya. Niscaya Allah akan membuat perhitungan tentang

setiap apa yang akan dikerjakan baik itu perbuatan baik maupun buruk.

2.4 Kerangka Pemikiran

Gambar 1: Kerangka Konseptual

Gender (X) Kualitas Audit (Y)

Melalui Opini Going
Concern (objek/kasus)
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2.5 Hipotesis Penelitian

Dari kerangka pemikiran yang digambarkan diatas, dapat diajukan

hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.5.1 Pengaruh gender terhadap kualitas audit melalui opini going

concern

Menurut  Schwartz (1996) dalam  Trianingsih  (2004)  profesi

sebagai  auditor  merupakan  salah  satu profesi  yang  paling  sulit

bagi perempuan  karena  intensitas pekerjaannya.  Dan  adanya

pendapat yang  menyatakan  bahwa  wanita mempunyai  keterikatan

(komitmen) pada  keluarga  yang  lebih  besar  dari pada  keterikatan

(komitmen)  terhadap karir.  Sedangkan  laki-laki  itu  lebih

berorientasi  pada  pekerjaan,  obyektif, indenpenden,  agresif,  dan

pada umumnya  mempunyai  kemampuan lebih  dibandingkan  wanita

dalam pertanggungjawaban  manajerial.

Menurut  Robbins  (2006) dalam Tuanakotta (2011) antara

pria  dan  wanita  berbeda  pada  reaksi  emosional  dan kemampuan

membaca  orang  lain.  Wanita  menunjukkan  ungkapan  emosi  yang

lebih  besar daripada pria, mereka mengalami emosi yang lebih hebat,

mereka menampilkan ekspresi dari emosi  baik  yang  positif  maupun

negatif,  kecuali  kemarahan.  Wanita  lebih  baik  dalam membaca

isyarat-isyarat  non  verbal  dibandingkan  pria. Chung  dan  Monroe

(2001)  membuktikan  bahwa auditor  wanita  lebih  akurat
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dibandingkan  dengan  auditor  pria  dalam  melakukan  penugasan

yang  kompleks.

Berdasarkan  uraian  di atas,  maka  hipotesis penelitian  ini

adalah sebagai berikut :

H1 : Gender berpegaruh terhadap kualitas audit melalui opini

going concern.


