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BAB I  

PENDAHULUAN 

 
1.1  Latar Belakang Penelitian 

Krisis ekonomi dan politik yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 

yang berlanjut sampai sekarang berdampak pada perkembangan ekonomi dan 

bisnis di Indonesia. Perekonomian dan bisnis di Indonesia mengalami 

keterpurukan, banyak perusahaan di Indonesia yang mengalami pailit karena 

krisis ekonomi dan politik yang terjadi mendatangkan  menyebabkan kendala 

bisnis. Dampak negatif dari krisis ekonomi dan politik ini tidak hanya dirasakan 

oleh perusahaan kecil tetapi perusahaan besar pun tidak sedikit yang mengalami 

kegagalan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya bahkan tidak mampu 

meneruskan usahanya (Alichia, 2013). 

Dalam hal mengenai kelangsungan usaha, suatu informasi akan sangat 

diperlukan untuk mengetahui apakah suatu perusahaan masih layak untuk 

beroperasi atau tidak untuk waktu yang tidak terbatas. Hal itu berarti 

kelangsungan usaha perusahaan merupakan pertimbangan utama bagi para 

investor dalam pengambilan keputusan untuk menanamkan modalnya atau tidak 

dengan melihat kondisi keuangan perusahaan tersebut berdasarkan laporan 

keuangan perusahaan (Kurniati, 2012).  

Laporan keuangan merupakan laporan yang berisi informasi keuangan 

sebuah organisasi. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan 

merupakan hasil proses akuntansi yang dimaksudkan sebagai sarana 

mengkomunikasikan informasi keuangan terutama kepada pihak eksternal. Tujuan 

dari laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, 

Hani Susanti, Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Opini Audit Kelangsungan Usaha di Perusahaan yang 
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 2017 
UIB Repository©2017



2 
 

Universitas Internasional Batam 

 

kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi kalangan pengguna 

laporan dalam pembuat keputusan ekonomis (IAI, 2014).  

Dalam suatu laporan keuangan terdapat laporan auditor independen yang 

berisi pendapat auditor mengenai kelayakan dan ketepatan pernyataan suatu 

perusahaan bahwa laporan keuangan terlampir telah disajikan secara wajar sesuai 

dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Laporan keuangan 

perusahaan memiliki nilai lebih bagi penggunanya apabila laporan tersebut 

memiliki laporan auditor  independen (Junaidi dan Hartono, 2010). Salah satu 

asumsi yang digunakan dalam  menyusun  laporan  keuangan  adalah asumsi 

kelangsungan usaha (going concern) suatu perusahaan.  

Asumsi going concern adalah salah satu asumsi yang digunakan dalam 

menyusun laporan keuangan suatu entitas ekonomi. Asumsi ini mengharuskan 

entitas ekonomi secara operasional dan  keuangan memiliki kemampuan 

mempertahankan kelangsungan hidupnya atau going concern. Pada kondisi 

tertentu ada kalanya asumsi going concern tidak dapat dipertahankan oleh suatu 

entitas, dikarenakan suatu entitas tidak dapat mempertahankan aktivitas 

ekonominya. Kondisi ini bisa diakibatkan oleh adanya kegagalan bisnis yang 

disebabkan oleh banyak hal (Purba,2009).  

Adanya going concern maka suatu entitas dianggap akan mampu 

mempertahankan kegiatan usahanya untuk jangka panjang dan tidak akan 

melakukan likuidasi dalam jangka waktu pendek (Hani, Cleary & Mukhlasin, 

2003). Laporan audit dengan modifikasi mengenai going concern  merupakan 

suatu indikasi bahwa dalam penilaian auditor terdapat risiko auditee yang tidak 

dapat bertahan dalam bisnis. Dari sudut pandang auditor, keputusan tersebut 
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melibatkan beberapa tahap analisis. Auditor harus mempertimbangkan hasil dari 

operasi, kondisi ekonomi yang mempengaruhi perusahaan, kemampuan 

membayar utang, dan kebutuhan likuiditas di masa yang akan datang (Setyarno, 

Januarti & Faisal, 2006). 

Untuk mempertahankan kelangsungan hidup suatu usaha, auditor 

mempunyai peranan penting dalam menghubungkan antara kepentingan investor 

sebagai pengguna laporan keuangan dan kepentingan perusahaan dalam 

menyediakan laporan keuangan bagi para investor untuk mengambil keputusan. 

Pengungkapan informasi mengenai masalah kelangsungan usaha suatu perusahaan 

menjadi hal yang penting bagi pihak eksternal.  

Seorang investor sebelum mengambil keputusan untuk berinvestasi 

dalam suatu entitas, investor tersebut harus memiliki informasi yang cukup 

mengenai kelangsungan usaha entitas tersebut. Oleh karena itu, auditor 

mempunyai tanggung jawab untuk menilai apakah terdapat kesangsian besar 

terhadap kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan 

usahanya dalam periode waktu pantas (Hani, Cleary & Mukhlasin, 2003). 

Selama ini terdapat beberapa penelitian yang dilakukan untuk melihat 

faktor yang dapat mempengaruhi penerbitan suatu opini audit kelangsungan 

usaha. Faktor yang biasa diteliti adalah faktor keterlambatan audit, auditor, 

probabilitas kebangkrutan, umur perusahaan, rasio utang, arus kas operasional, 

kerugian ditahun berjalan, penjualan, ukuran perusahaan, opini audit 

kelangsungan usaha tahun sebelumnya, dan kegagalan membayar kewajiban pada 

saat jatuh tempo. 
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun bermaksud untuk 

mengkaji tentang faktor-faktor karakteristik perusahaan yang berpengaruh 

terhadap penerimaan opini audit kelangsungan usaha pada perusahaan Indonesia. 

Dengan demikian judul yang diambil dalam penelitian ini adalah: “Analisis 

Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Opini Audit Kelangsungan 

Usaha di Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. 

 

1.2     Perumusan Masalah Penelitian 

Permasalahan mengenai opini audit kelangsungan usaha yang diberikan 

oleh auditor dilampirkan dalam  laporan  keuangan perusahaan apabila terdapat 

indikasi bahwa perusahaan memiliki masalah keuangan maupun non keuangan. 

Menurut Ramadhany (2004), tingkat kesehatan perusahaan dapat dilihat 

dari kondisi keuangan perusahaan bahwa sebuah perusahaan yang memiliki 

kondisi keuangan yang baik maka auditor cenderung tidak menerbitkan opini 

audit kelangsungan usaha dikarenakan auditor hanya memberikan opini audit 

kelangsungan usaha apabila sebuah perusahaan mengalami kesulitan melanjutkan 

kelangsungan usahanya. 

Menurut Petronela (2004), bahwa rasio utang yang tinggi mencerminkan 

tingginya risiko keuangan perusahaan. Risiko keuangan perusahaan yang tinggi 

mengindikasikan bahwa perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Hal ini 

merupakan suatu informasi yang buruk dimana akan mempengaruhi kondisi 

keuangan perusahaan dimata masyarakat. Rasio utang yang tinggi menjadi 

perhatian auditor karena rasio utang yang tinggi mengindikasikan bahwa 

perusahaan tidak dapat melanjutkan usahanya. 
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Menurut Mutchler (1985) auditor lebih sering mengeluarkan opini audit 

going concern pada perusahaan kecil karena auditor mempercayai bahwa 

perusahaan besar dapat menyelesaikan kesulitan-kesulitan keuangan yang 

dihadapinya daripada perusahaan kecil. Perusahaan besar memiliki akses yg lebih 

mudah dalam mendapatkan dana baik itu berupa pinjaman dari kreditur atau dana 

investasi dari investor, maupun dari sumber dana eksternal lainnya. Kemudahan 

ini dikarenakan trust yang didapat oleh perusahaan besar dari calon sumber dana. 

Menurut Chen & Church (1996), sebuah perusahan yang dikategorikan 

akan menerima status debt default, yaitu perusahaan tidak dapat atau lalai dalam 

membayar utang pokok dan bunganya yang telah jatuh tempo, persetujuan 

perjanjian utang dilanggar jika pelanggaran perjanjan tersebut tidak dituntut oleh  

kreditor dalam masa kurang dari satu tahun, perusahaan sedang dalam proses 

negoisasi restrukturisasi utang yang jatuh tempo, hal-hal tersebut dapat menjadi 

pertimbangan bagi seorang auditor untuk memberikan opini audit kelangsungan 

usaha bagi suatu perusahaan. 

Menurut Carcello dan Neal (1997), Apabila pada tahun sebelumnya 

auditor telah menerbitkan opini audit going concern maka akan semakin besar 

kemungkinan auditor untuk menerbitkan kembali opini audit going concern pada 

tahun berikutnya. Karena adanya perbedaan kepentingan antara agen dan 

principal memungkinkan adanya ketakutan pada pihak agen untuk 

mengungkapkan informasi yang tidak diharapkan oleh pemilik sehingga ada 

kecenderungan untuk memanipulasi laporan keuangan, maka dibutuhkan pihak 

ketiga yang independen dalam hal ini adalah akuntan publik. 
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Menurut Agustina dan Zulaikha (2013), Tingkat penjualan perusahaan 

akan berpengaruh terhadap laba perusahaan. Semakin besar penjualan perusahaan 

maka akan semakin besar pula tingkat laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Hal 

ini akan mempengaruhi auditor dalam menerbitkan opini audit kelangsungan 

usaha. Rasio kecukupan arus kas adalah rasio yang membandingkan kas hasil 

operasi terhadap jumlah aset perusahaan. Semakin tinggi penjualan perusahaan, 

maka akan semakin tinggi pula kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi 

perusahaan. Dengan demikian semakin besar kemungkinan perusahaan dapat 

memenuhi asetnya setiap tahun, sehingga auditor akan kecil kemungkinannya 

untuk menerbitkan opini audit kelangsungan usaha. 

Perusahaan dapat dikatakan mengalami financial distress jika perusahaan 

mengalami kerugian operasi secara terus-menerus. Kerugian operasi perusahaan 

dapat mengindikasikan kondisi keuangan perusahaan yang sedang memburuk. 

Dengan demikian kondisi ini akan mempengaruhi auditor dalam menerbitkan 

opini audit going concern. Semakin besar penjualan perusahaan, akan semakin 

besar pula laba yang dihasilkan perusahaan, sehingga semakin kecil kemungkinan 

auditor menerbitkan opini audit going concern. 

Menurut Defond, Raghunadan & Subramanyam (2002) Suatu perusahaan 

yang baru berdiri beberapa tahun kemungkinan akan terjadi kegagalan dalam 

membutuhkan dana sehingga perusahaan tersebut berkemungkinan akan 

menerima audit opini kelangsungan usaha. Menurut Ryu dan Rho (2007) bahwa 

suatu perusahaan yang menggunakan jasa dari KAP Big 4 akan mengurangi 

kemungkinan untuk tidak menerima opini audit kelangsungan usaha, sebaliknya 

suatu perusahaan yang tidak menggunakan jasa dari KAP Big 4 akan lebih 

Hani Susanti, Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Opini Audit Kelangsungan Usaha di Perusahaan yang 
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 2017 
UIB Repository©2017



7 
 

Universitas Internasional Batam 

 

berkemungkinan dalam menerima opini audit kelangsungan usaha yang diberikan 

oleh suatu auditor.  

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi suatu perusahaan untuk 

menerima opini audit kelangsungan usaha adalah faktor keterlambatan audit. 

Menurut Mc Keown, et al. (1991) bahwa opini audit kelangsungan usaha lebih 

banyak ditemui dalam perusahaan yang terlambat mengeluarkan opini. Hal 

tersebut dikarenakan auditor melakukan lebih banyak tes, manager melakukan 

negosiasi yang panjang ketika terdapat ketidakpastian kelangsungan usaha suatu 

perusahaan atau auditor mengharapkan dapat memecahkan masalah yang dihadapi 

untuk menghindari dikeluarkan opini audit kelangsungan usaha.  

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah diuraikan, maka 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Apakah faktor keterlambatan pelaporan berpengaruh terhadap opini audit 

kelangsungan usaha? 

2. Apakah faktor auditor berpengaruh terhadap opini audit kelangsungan 

usaha? 

3. Apakah faktor  probabilitas kebangkrutan berpengaruh terhadap opini 

audit kelangsungan usaha? 

4. Apakah faktor umur perusahaan berpengaruh terhadap opini audit 

kelangsungan usaha? 

5. Apakah faktor rasio utang berpengaruh terhadap opini audit 

kelangsungan usaha? 

6. Apakah faktor arus kas operasi berpengaruh terhadap opini audit 

kelangsungan usaha? 
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7. Apakah faktor kerugian berpengaruh terhadap opini audit kelangsungan 

usaha? 

8. Apakah faktor penjualan berpengaruh terhadap opini audit kelangsungan 

usaha? 

9. Apakah faktor ukuran perusahaan berpengaruh terhadap opini audit 

kelangsungan usaha? 

10. Apakah faktor kelangsungan usaha tahun sebelumnya berpengaruh 

terhadap opini audit kelangsungan usaha? 

11. Apakah faktor kegagalan membayar kewajiban berpengaruh terhadap 

opini audit kelangsungan usaha?  

 

1.3     Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1  Tujuan Penelitian  

Penelitian ini dirancang agar dapat mencapai beberapa tujuan sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah keterlambatan pelaporan memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap opini audit kelangsungan usaha. 

2. Untuk mengetahui apakah auditor memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap opini audit kelangsungan usaha. 

3. Untuk mengetahui apakah probabilitas kebangkrutan memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap opini audit kelangsungan usaha. 

4. Untuk mengetahui apakah umur perusahaan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap opini audit kelangsungan usaha. 
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5. Untuk mengetahui apakah rasio utang memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap opini audit kelangsungan usaha. 

6. Untuk mengetahui apakah arus kas operasi memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap opini audit kelangsungan usaha. 

7. Untuk mengetahui apakah kerugian memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap opini audit kelangsungan usaha. 

8. Untuk mengetahui apakah penjualan memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap opini audit kelangsungan usaha. 

9. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang  

signifikan  terhadap opini audit kelangsungan usaha. 

10. Untuk mengetahui apakah kelangsungan usaha tahun sebelumnya 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap opini audit kelangsungan 

usaha. 

11. Untuk mengetahui apakah kegagalan membayar kewajiban memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap opini audit kelangsungan usaha. 

 

1.3.2  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak 

manajemen perusahaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

opini audit kelangsungan usaha. Hasil penelitian dapat diterapkan oleh 

pihak manajemen perusahaan untuk menjaga kelangsungan usaha 

perusahaan. 
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2. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi tambahan kepada 

investor dalam pengambilan keputusan untuk menginvestasi di suatu 

perusahaan. 

3. Bagi Auditor 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi auditor 

dalam pemberian audit opini kelangsungan usaha perusahaan di masa 

akan datang. 

4. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi pada 

pengembangan teori serta masukan bagi peneliti lain yang berminat 

meneliti kembali mengenai opini audit kelangsungan usaha serta sebagai 

referensi dalam memperbanyak wawasan perkuliahan. 

 

1.4     Sistematika Pembahasan 

Secara keseluruhan penelitian ini disusun dalam lima bab, yaitu: 

BAB I    PENDAHULUAN 

Menjelaskan secara ringkas mengenai latar belakang penelitian, 

perumusan  masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 

penelitian. 

BAB II  KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini memuat konsep dari keterlambatan pelaporan, auditor, 

probabilitas kebangkrutan, umur perusahaan, rasio utang, arus kas 

operasi, kerugian, penjualan, ukuran perusahaan, kelangsungan usaha 
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tahun sebelumnya, kegagalan membayar kewajiban dan opini audit 

kelangsungan usaha sebagai kerangka teoritis. Pembahasan pada bagian 

ini memfokuskan pada literatur-literatur yang membahas konsep teoritis 

yang relevan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian serta 

perumusan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan rancangan penelitian yang digunakan, objek, 

penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data dan 

metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini berisi tentang analisa mengenai data penelitian yang 

bersangkutan dengan masalah penelitian dan membahas hasil analisa 

mengenai pengaruh keterlambatan pelaporan, auditor, probabilitas 

kebangkrutan, umur perusahaan, rasio utang, arus kas operasi, kerugian, 

penjualan, ukuran perusahaan, kelangsungan usaha tahun sebelumnya, 

kegagalan membayar kewajiban terhadap opini audit kelangsungan 

usaha.  

BAB V  KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI  

Bab ini menguraikan kesimpulan, keterbatasan serta rekomendasi untuk 

peneliti selanjutnya. 
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