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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Kelangsungan hidup perusahaan merupakan hal yang penting bagi pihak-

pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan terutama pemegang saham. 

Keberadaan entitas bisnis dalam jangka panjang bertujuan untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaan. Kondisi dan peristiwa yang dialami oleh suatu 

perusahaan dapat memberikan indikasi kelangsungan usaha perusahaan, seperti 

kerugian operasi yang signifikan dan berlangsung secara terus-menerus sehingga 

menimbulkan keraguan atas kelangsungan hidup perusahaan (Foroghi & 

Shahshahani, 2012). 

Informasi bisnis yang akurat sangat diperlukan bagi para pelaku bisnis. 

Informasi-informasi yang akurat akan digunakan berbagai pihak dalam 

mengambil keputusan. Pihak-pihak yang menggunakan informasi tersebut 

diantaranya pemegang saham, kreditur, pemerintah, dan pihak lain yang 

berkepentingan. Informasi bisnis yang paling sering digunakan yaitu laporan 

keuangan. Laporan keuangan merupakan informasi penting dalam 

mengomunikasikan keadaan perusahaan dan sebagai dasar untuk dapat 

menentukan atau menilai posisi serta kegiatan keuangan dari suatu perusahaan 

(Setiawan, 2006). 

Auditor mempunyai peranan penting dalam menghubungkan kepentingan 

pemegang saham dan kepentingan perusahaan sebagai pemakai dan penyedia 

laporan keuangan. Data-data perusahaan akan lebih mudah dipercaya oleh 

pemegang saham dan pemakai laporan keuangan lainnya apabila laporan 
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keuangan yang mencerminkan kinerja dan kondisi keuangan perusahaan telah 

mendapat pernyataan wajar dari auditor (Maspupah, 2013). 

Opini audit atas laporan keuangan merupakan salah satu pertimbangan 

yang penting bagi pemegang saham dalam mengambil keputusan berinvestasi. 

Berdasarkan hal ini, auditor yang berkualitas sangat dibutuhkan agar dapat 

memberikan informasi yang menyangkut kondisi keuangan dan kelangsungan 

hidup  suatu perusahaan (Ardiana, 2012). 

Auditor dalam memberikan opini audit kelangsungan hidup harus 

mempertimbangkan apakah perusahaan yang diaudit akan mengalami 

kebangkrutan atau tidak. Kebangkrutan ini terjadi karena suatu kondisi dimana 

perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan akan 

menyebabkan kegagalan untuk membayar kewajiban, yang pada akhirnya akan 

menyebabkan kelangsungan usaha perusahaan diragukan. Hal ini membuat 

auditor mempertaruhkan reputasi dalam memberikan opini audit kepada 

perusahaan yang diaudit, sehingga banyak perusahaan yang mengalami kesulitan 

keuangan pada tahun sebelumnya menerima laporan audit berupa opini 

kelangsungan hidup perusahaan yang tidak diungkapkan (Mutcher, 1985). 

Kondisi ekonomi merupakan sesuatu hal yang tidak pasti, maka dari itu 

para pemegang saham mengharapkan auditor memberikan peringatan dini akan 

keberlangsungan hidup perusahaan (Fanny & Saputra, 2005). Auditor sangat 

diandalkan dalam memberikan informasi laporan keuangan yang baik bagi 

pemegang saham sehingga auditor dapat memberikan opini modifikasi mengenai 

keberlangsungan hidup perusahaan jika ada temuan menyangkut keraguan 

perusahaan dalam menjalankan kelangsungan usahanya. Pemberian opini 
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kelangsungan hidup pada perusahaan bukanlah suatu tugas yang mudah (Koh & 

Tan, 1999). 

Masalah kelangsungan hidup perusahaan merupakan hal yang rumit dan 

terus ada, sehingga diperlukan penelitian mengenai faktor-faktor yang 

menentukan status kelangsungan hidup perusahaan. Konsistensi faktor-faktor 

tersebut juga harus terus diuji agar dalam keadaan ekonomi yang fluktuaktif, 

status kelangsungan hidup tetap dapat di prediksi (Praptitorini & Januarti, 2001). 

Beberapa penelitian yang ada menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mendorong 

auditor untuk mengeluarkan opini audit kelangsungan hidup berbeda-beda dan 

hasilnya tidak konklusif. 

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian yang dilakukan Gallizo 

dan Saladrigues (2016) yang meneliti “An Analysis of Determinants of Going 

Concern Audit Opinion: Evidence from Spain Stock Exchange”. Penelitian ini 

mengangkat topik opini audit kelangsungan hidup dengan judul “Analisis 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Opini Audit Kelangsungan Hidup 

Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah tingkat pengembalian aset mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap opini audit kelangsungan hidup? 

2. Apakah rasio utang jangka pendek mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap opini audit kelangsungan hidup? 
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3. Apakah rasio lancar mempunyai pengaruh signifikan terhadap opini audit 

kelangsungan hidup? 

4. Apakah ukuran perusahaan mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

opini audit kelangsungan hidup? 

5. Apakah keterlambatan pelaporan mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap opini audit kelangsungan hidup? 

6. Apakah kerugian mempunyai pengaruh signifikan terhadap opini audit 

kelangsungan hidup? 

7. Apakah ukuran KAP mempunyai pengaruh signifikan terhadap opini 

audit kelangsungan hidup? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah tingkat pengembalian aset mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap opini audit kelangsungan hidup. 

2. Untuk mengetahui apakah rasio utang jangka pendek mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap opini audit kelangsungan hidup. 

3. Untuk mengetahui apakah rasio lancar mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap opini audit kelangsungan hidup. 

4. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap opini audit kelangsungan hidup. 

5. Untuk mengetahui apakah keterlambatan pelaporan mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap opini audit kelangsungan hidup. 
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6. Untuk mengetahui apakah kerugian mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap opini audit kelangsungan hidup. 

7. Untuk mengetahui apakah ukuran KAP mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap opini audit kelangsungan hidup. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak 

sebagai berikut: 

a. Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak 

manajemen perusahaan. Pihak manajemen dapat menggunakannya untuk 

menentukan langkah-langkah yang perlu diambil agar dapat meneruskan 

kelangsungan hidup perusahaan sehingga tujuan yang ingin dicapai 

perusahaan dapat diraih. 

b. Pemegang Saham 

Penelitian ini dapat memberikan informasi yang akan digunakan sebagai 

penilaian terhadap suatu prospek perusahaan di masa yang akan datang. 

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan pemegang saham sebagai suatu 

pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk menanam dan 

mengalokasikan dana yang dimiliki dengan tepat. 

c. Kalangan Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi temuan-temuan empiris 

di bidang akuntansi. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan serta referensi tambahan mengenai faktor-faktor yang 
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mempengaruhi penerimanaan opini audit kelangsungan hidup untuk 

pengembangan penelitian selanjutnya. 

 

1.4 Sistematika Pembahasan 

Bagian ini akan mengemukakan sistematika pembahasan secara 

menyeluruh agar mempermudah penyampaian hasil penelitian ini. Adapun 

susunannya adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, permasalahan penelitian, pertanyaan 

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penelitian. 

BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini berisi penjelasan mengenai model penelitian terdahulu, 

definisi variabel dependen, hubungan antar variabel, model penelitian 

dan perumusaan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Menguraikan tentang rancangan penelitian, objek penelitian, definisi 

operasional variabel, teknik pengumpulan data, dan metode analisis 

data. 

BAB IV ANALSIS DAN PEMBAHASAN 

Menguraikan pembahasan terhadap hasil uji data yang diperoleh, 

analisis deskriptif, hasil uji outlier, hasil uji asumsi klasik beserta 

penjelasan hasil pengujian hipotesis. 
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BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab ini mengemukakan secara singkat kesimpulan yang diperoleh dari 

penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan, dan rekomendasi bagi 

penelitian di masa mendatang. 
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