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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
 

2.1 Opini Audit Kelangsungan Hidup 

Opini audit kelangsungan hidup merupakan opini yang dikeluarkan 

auditor untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan 

kelangsungan hidupnya (SPAP, 2001). Menurut Arens (1997), terdapat beberapa 

faktor yang menimbulkan ketidakpastian mengenai kelangsungan hidup 

perusahaan yaitu: 

1. Kerugian usaha yang besar secara berulang atau kekurangan modal kerja. 

2. Ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya pada saat 

jatuh tempo dalam waktu jangka pendek. 

3. Kehilangan pelanggan utama, terjadinya bencana yang tidak 

diasuransikan seperti gempa bumi atau banjir. 

4. Perkara pengadilan, gugatan hukum atau masalah serupa yang sudah 

terjadi yang dapat membahayakan kemampuan perusahaan untuk 

beroperasi. 

Hani dan Mukhlasin (2003) menyatakan adanya kelangsungan hidup 

maka suatu badan usaha dianggap akan mampu mempertahankan kegiatan 

usahanya dalam jangka waktu panjang dan tidak akan dilikuidasi dalam jangka 

waktu pendek. Kelangsungan hidup dipakai sebagai asumsi dalam pelaporan 

keuangan sepanjang tidak terbukti adanya informasi yang menunjukkan hal 

berlawanan. Biasanya informasi yang secara signifikan dianggap berlawanan 

dengan asumsi kelangsungan hidup satuan usaha adalah berhubungan dengan 

ketidakmampuan satuan usaha dalam memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo 
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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. 

 

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan 

merupakan hubungan kontrak antara pemberi wewenang dan agen untuk 

melakukan pelayanan sesuai kepentingan pemberi wewenang. Pemberi wewenang 

(principal) diartikan sebagai pemilik perusahaan atau pemegang saham, 

sedangkan pihak yang diberi wewenang (agen) diartikan sebagai manajemen yang 

mengelola perusahaan. Masalah agensi timbul karena adanya konflik kepentingan 

antara pemberi wewenang dan agen. Masalah agensi telah menarik perhatian yang 

cukup besar dari para peneliti di bidang akuntansi keuangan (Fuad, 2005). 

Berdasarkan teori, dijelaskan bahwa pihak manajemen dalam menjalankan 

perusahaan harus mengutamakan kesejahteraan pemilik perusahaan. 

Agen secara moral memiliki tanggung jawab terhadap kelangsungan 

hidup perusahaan yang dipimpinnya, pemilik memberi wewenang kepada agen 

untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan sehingga informasi lebih 

banyak diketahui oleh agen dibandingkan pemilik. Agen akan takut 

mengungkapkan informasi yang tidak diharapkan oleh pemilik sehingga terdapat 

kecenderungan memanipulasi laporan keuangan perusahaan. Mengatasi terjadinya 

manipulasi laporan keuangan, maka diperlukan pihak ketiga yang independen 

yaitu auditor. Tugas dari auditor adalah memberikan jasa untuk menilai kewajaran 
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laporan keuangan yang dibuat oleh agen dan mempertimbangkan kelangsungan 

hidup perusahaan (Setiadamayanthi & Wirakusuma, 2016).  

Vanstraelen (1999) meneliti mengenai pengaruh kondisi keuangan 

perusahaan, submission delay for annual report, submission lag for annual report, 

pertukaran auditor, hubungan auditor dengan perusahaan, dan ukuran perusahaan 

terhadap opini audit kelangsungan hidup. Menggunakan dependen yang sama, 

Hani dan Mukhlasin (2003) juga melakukan penelitian untuk meneliti pengaruh 

rasio keuangan terhadap penerimaan opini audit kelangsungan. Variabel yang 

digunakan berupa rasio likuiditas, rasio profitabilitas, interest margin of losses, 

banking ratio, rasio kas, dan capital adequacy ratio pada perusahaan perbankan di 

Bursa Efek Indonesia. 

Ramadhany (2004) meneliti pengaruh variabel independensi komite 

audit, default utang, kondisi keuangan, opini audit tahun sebelumnya, ukuran 

perusahaan dan ukuran auditor terhadap kemungkinan penerimaan opini audit 

kelangsungan hidup perusahaan. Penelitian tersebut dilakukan pada 86 perusahaan 

manufaktur Indonesia yang mengalami kesulitan keuangan (financial distress). 

Fanny dan Saputra (2005) melakukan penelitian pengaruh variabel 

kondisi keuangan perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan reputasi KAP 

terhadap penerimaan opini audit kelangsungan hidup pada 93 perusahaan 

manufaktur di Indonesia. Pada tahun yang sama, Fanny dan Saputra (2005) 

melakukan penelitian mengenai opini audit kelangsungan hidup: kajian 

berdasarkan model prediksi kebangkrutan, pertumbuhan perusahaan, dan reputasi 

kantor akuntan publik. Penelitian dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Jakarta. 
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Setyarno, Januarti, dan Faisal (2006) meneliti tentang pengaruh kualitas 

audit, kondisi keuangan perusahaan, opini audit tahun sebelumnya, pertumbuhan 

perusahaan terhadap opini audit kelangsungan hidup. Sampel yang digunakan 

adalah 59 perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Jakarta dari 

tahun 2000 sampai dengan 2004. 

Wedari dan Santosa (2007) meneliti pengaruh variabel kualitas audit, 

kondisi keuangan perusahaan, opini audit tahun sebelumnya, pertumbuhan 

perusahaan, dan ukuran perusahaan terhadap penerimaan opini audit 

kelangsungan hidup. Penelitian tersebut dilakukan pada perusahaan yang terdaftar 

pada Bursa Efek Jakarta (BEJ) dari tahun 2001 sampai 2005. Sampel yang 

diperoleh dari penelitian tersebut sebanyak 310 sampel. 

Ryu dan Roh (2007) melakukan penelitian pengaruh tipe auditor terhadap 

opini kelangsungan hidup perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. 

Sampel data berupa perusahaan kertas Amerika yang terdaftar di Securities and 

Exchange Board of USA dari periode 1997 sampai dengan 1999. Variabel 

independen yang digunakan yaitu ukuran KAP, variabel opini auditor tahun 

sebelumnya, rasio lancar, perubahan rasio lancar, indikator kerugian dari kegiatan 

operasional, rasio arus kas dari operasional terhadap total kewajiban, rasio utang 

jangka panjang terhadap total aset, rasio laba bersih terhadap total aset, ukuran 

perusahaan, keterlambatan laporan auditor, dan indikator ketidaksanggupan dalam 

pembayaran utang dijadikan sebagai variabel kontrol dalam penelitian tersebut. 

Januarti dan Fitrianasari (2008) melakukan penelitian hubungan rasio 

keuangan dan rasio non keuangan terhadap penerimaan opini audit kelangsungan 

hidup perusahaan. Variabel keuangan yang digunakan diantaranya rasio likuiditas, 
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rasio profitabilitas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, pertumbuhan penjualan, dan 

nilai pasar. Variabel non keuangan yang digunakan diantaranya ukuran 

perusahaan, reputasi akuntan publik, opini audit tahun sebelumnya, audit client 

tenure, dan keterlambatan audit. Penelitian tersebut dilakukan dari tahun 2000-

2005 dengan menggunakan laporan keuangan dari 282 perusahaan yang terdaftar 

di Bursa Efek Jakarta. 

Susanto (2009) melakukan penelitian dari tahun 2005 sampai 2008 

dengan menggunakan laporan keuangan dari 65 perusahaan manufaktur di 

Indonesia. Penelitian yang dilakukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

penerimaan opini audit kelangsungan hidup dengan menggunakan variabel 

independen kondisi keuangan perusahaan, yaitu rasio likuiditas (rasio lancar & 

quick ratio), arus kas dari operasional, rasio profitabilitas, rasio solvabilitas (debt 

to equity dan debt to total assets), dan utang jangka panjang. 

Rudyawan dan Badera (2009) meneliti pengaruh variabel model prediksi 

kebangkrutan, pertumbuhan perusahaan, rasio solvablitas, dan reputasi auditor 

terhadap penerimaan opini audit kelangsungan hidup. Penelitian tersebut 

dilakukan pada perusahan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 

dari tahun 2003-2007. 

Mastiyoh dan Adhariani (2010) meneliti pengaruh variabel likuiditas, 

solvabilitas, profitabilitas, arus kas, komite audit, dan ukuran perusahaan audit 

terhadap penerimaan opini audit kelangsungan hidup. Penelitian tersebut 

dilakukan dari tahun 2004 sampai 2005 pada 118 perusahaan manufaktur yang 

terdaftar pada Bursa Efek Jakarta. 
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Adiluglu dan Vuran (2011) meneliti pengaruh variabel ukuran 

perusahaan, rasio profitabilitas, laba ditahan per total aset, rasio solvabilitas, rasio 

likuiditas, arus kas dari operasional per total aset, rasio aktivitas, keterlambatan 

pelaporan, ukuran perusahaan auditor, dan kondisi keuangan perusahaan terhadap 

opini audit kelangsungan hidup. Penelitian tersebut dilakukan dengan 

menggunakan sampel sebanyak 33 perusahaan manufaktur yang terdaftar pada 

Istanbul Stock Exchange dari tahun 1998-2006. 

Foroghi dan Shahshahani (2012) melakukan penelitian untuk mengetahui 

ketepatan pengukuran opini audit kelangsungan hidup perusahaan dengan 

menggunakan beberapa variabel independen. Variabel independen yang 

digunakan diantaranya, ukuran perusahaan audit, ukuran perusahaan, kesulitan 

keuangan, bankruptcy lag, arus kas dari operasional, arus kas dari operasional per 

utang jangka pendek, dan arus kas dari operasional per total utang. Penelitian 

tersebut dilakukan pada 54 perusahaan yang terdaftar pada Tehran Stock 

Exchange dari tahun 2001-2010. 

Wibisono (2013) meneliti mengenai prediksi kebangkrutan, leverage, 

audit sebelumnya, ukuran perusahaan terhadap opini kelangsungan hidup. 

Penelitian tersebut dilakukan pada 14 perusahaan manufaktur yang terdaftar pada 

Bursa Efek Indonesia dari tahun 2009 sampai 2011. 

Suparmun (2014) melakukan penelitian mengenai variabel-variabel yang 

mempengaruhi penerimaan opini audit dengan paragraf kelangsungan hidup. 

Variabel yang digunakan diantaranya prediksi kebangkrutan, pertumbuhan 

perusahaan, rasio leverage, reputasi auditor, quick ratio dan tingkat pengembalian 

aset. Penelitian dilakukan dari tahun 2007 sampai 2011 dengan 24 perusahaan 

Pebriana, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Opini Audit Kelangsungan Hidup Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
repository.uib.ac.id @2017



14 
 

   Universitas Internasional Batam 

yang menjadi sampel yang dipilih secara purposive sampling pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Gallizo dan Saladrigues (2015) melakukan penelitian mengenai analisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi opini audit kelangsungan hidup pada 

perusahaan yang terdaftar di Spain Stock Exchange. Variabel independen yang 

digunakan berupa tingkat pengembalian aset, rasio utang jangka pendek, rasio 

lancar, ukuran perusahaan, rasio likuiditas, keterlambatan pelaporan, kerugian dan 

ukuran KAP. 

Penelitian yang dilakukan Harjito (2015) tentang analisis kecenderungan 

penerimaan opini audit kelangsungan hidup pada perusahaan manufaktur. 

Variabel independen yang digunakan berupa kualitas audit, kondisi keuangan 

perusahaan, opini audit tahun sebelumnya, pertumbuhan perusahaan, ukuran 

perusahaan, dan leverage. Penelitian dilakukan dari tahun 2008-2012 dengan 

populasi 145 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Krissindiaastuti dan Rasmini (2016) meneliti mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi opini audit kelangsungan hidup. Penelitian ini memfokuskan 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variable 

independen yang digunakan berupa audit tenure, pertumbuhan perusahaan, 

ukuran perusahaan, reputasi KAP, pergantian auditor dan opini audit tahun 

sebelumnya selama periode 2010 sampai dengan 2013. 
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2.3 Hubungan Variabel Independen dan Variabel Dependen 

2.3.1 Pengaruh Tingkat Pengembalian Aset Terhadap Opini Audit 

Kelangsungan Hidup 

Tingkat pengembalian aset merupakan salah satu rasio profitabilitas yang 

dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva 

yang digunakan (Winata & Marlinah, 2015). Melania et al. (2016) menyatakan 

bahwa perusahaan yang memiliki rasio profitabilitas yang tinggi, menunjukkan 

perusahaan mempunyai potensi-potensi untuk mempertahankan perusahaannya di 

masa mendatang, sehingga auditor tidak akan memberikan opini audit 

kelangsungan hidup pada perusahaan yang memiliki laba tinggi. 

Melania et al. (2016) menemukan hasil bahwa tingkat pengembalian aset 

berpengaruh signifikan negatif terhadap opini audit kelangsungan hidup. Hasil 

yang sama ditemukan oleh Gallizo dan Saladrigues (2015), Susanti dan Bunandi 

(2014), Izzati dan Sularto (2014), Muttaqin dan Sudarno (2012), serta Putra dan 

Suryandari (2010). Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Benny dan 

Dwirandra (2016) menyatakan bahwa tingkat pengembalian aset tidak 

berpengaruh terhadap pemberian opini audit kelangsungan hidup. Hasil serupa 

dikemukan oleh Winata dan Marlinah (2015), Saifudin dan Trisnawati (2015), dan 

Wulandari (2014). Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dikembangkan 

adalah: 

H1: tingkat pengembalian aset berpengaruh signifikan negatif terhadap opini audit 

kelangsungan hidup. 
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2.3.2 Pengaruh Rasio Utang Jangka Pendek Terhadap Opini Audit 

Kelangsungan Hidup 

Rasio utang jangka pendek merupakan salah satu rasio leverage yang 

mengukur seberapa jauh kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban 

keuangannya. Leverage mengacu pada jumlah pendanaan yang berasal dari utang 

perusahaan kepada kreditur (Benny & Dwirandra, 2016). 

Penelitian yang dilakukan oleh Benny dan Dwirandra (2016), Gallizo dan 

Saladrigues (2015), Suparmun (2014), Santoso dan Wiyono (2014), serta 

Octaviana dan Kurniawati (2013) menemukan bahwa rasio utang jangka pendek 

berpengaruh positif terhadap opini audit kelangsungan hidup. Semakin tinggi 

rasio ini, semakin menunjukkan kinerja perusahaan yang buruk dan dapat 

menimbulkan ketidakpastian mengenai kelangsungan hidup perusahaan. Hal ini 

menyebabkan perusahaan lebih berpeluang mendapatkan opini audit 

kelangsungan hidup. 

Sejumlah penelitian menemukan bahwa tidak terdapat hubungan antara 

variabel leverage terhadap opini audit kelangsungan hidup perusahaan. Penelitian 

yang menemukan hasil tersebut adalah Nursasi dan Maria (2015), Izzati dan 

Sularto (2014), Wulandari (2014), Wibisono (2013), Sari (2013), serta Adiloglu 

dan Vuran (2011). Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan 

adalah: 

H2: Rasio utang jangka pendek berpengaruh signifikan positif terhadap opini audit 

kelangsungan hidup. 
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2.3.3 Pengaruh Rasio Lancar Terhadap Opini Audit Kelangsungan Hidup 

Rasio lancar merupakan salah satu rasio likuiditas yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya 

dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki (Agustina & Zulaikha, 2013). 

Kecilnya likuiditas menunjukkan perusahaan kurang likuid karena banyaknya 

kredit macet, sehingga auditor cenderung memberikan opini audit kelangsungan 

hidup. Sebaliknya, semakin besar likuiditas perusahaan, maka semakin mampu 

perusahaan dalam membayar kewajiban-kewajiban jangka pendeknya dengan 

tepat waktu (Melania et al., 2016). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Saifudin dan trisnawati (2015), 

Susanti dan Bunandi (2014), Sari (2010), Putra dan Suryandari (2010), dan 

Warnida (2009) menemukan hasil bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap 

pemberian opini audit kelangsungan hidup. Perusahaan yang memiliki rasio lancar 

yang tinggi, menunjukkan kemampuannya dalam membayar utang-utang jangka 

pendeknya dengan tepat waktu, sehingga auditor tidak akan memberikan opini 

audit kelangsungan hidup pada perusahaan yang mampu menjalankan 

perusahaannya untuk periode selanjutnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Benny dan Dwirandra (2016) menemukan 

bahwa Likuiditas tidak berpengaruh terhadap opini audit kelangsungan hidup. 

Hasil serupa ditemukan juga oleh Gallizo dan Saladrigues (2015), Winata dan 

Marlinah (2015), Sari (2013), Agustina dan Zulaikha (2013), serta Muttaqin dan 

Sudarno (2012). Hipotesis variabel ini adalah: 

H3: Rasio lancar berpengaruh signifikan negatif terhadap opini audit 

kelangsungan hidup. 
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2.3.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Opini Audit Kelangsungan 

Hidup 

Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset yang menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya (Junaidi 

& Hartono, 2010). Total aset yang besar dalam suatu perusahaan menunjukkan 

perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan, karena dalam tahap ini 

arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik 

dalam jangka waktu yang panjang. Perusahaan besar juga dianggap memiliki 

kemampuan yang lebih baik dalam mengelola perusahaan dan menghasilkan 

laporan keuangan yang berkualitas (Junaidi & Hartono, 2010). Penelitian Melania 

et al. (2016), Arsianto (2013), Muttaqin dan Sudarno (2012), Foroghi dan 

Shahshahani (2012), Mastiyoh dan Adhariani (2010), serta Sari (2010) 

menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap opini audit 

kelangsungan hidup. 

Penelitian Utama dan Badera (2016) menemukan hasil bahwa ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap opini audit kelangsungan hidup. Hasil 

yang serupa ditemukan oleh Gallizo dan Saladrigues (2015), Saifudin dan 

Trisnawati (2015), Harjito (2015), dan Maspupah (2013). Kecilnya skala 

perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan yang lebih kecil dalam 

pengelolaan usahanya, hal ini menyebabkan perusahaan lebih berpeluang 

mendapatkan opini audit kelangsungan hidup, sehingga hipotesis yang diajukan 

adalah: 

H4: Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap opini audit 

kelangsungan hidup. 
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2.3.5 Pengaruh Keterlambatan Pelaporan Terhadap Opini Audit 

Kelangsungan Hidup 

Keterlambatan pelaporan audit muncul karena adanya kebutuhan 

informasi dan pengumpulan alat-alat pembuktian yang cukup memadai. 

Keterlambatan pelaporan audit yang melewati batas waktu ketentuan BAPEPAM, 

90 hari, akan berakibat pada keterlambatan publikasi laporan keuangan. 

Keterlambatan publikasi laporan keuangan akan mengindikasikan adanya masalah 

dalam laporan pihak yang diaudit, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama 

dalam penyelesaian audit (Agustina & Zulaikha, 2013). 

Hipotesis ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Utama dan Badera 

(2016), Ratzinger-Sakel (2013), Astuti dan Darsono (2012), Li (2009), Basioudis, 

Papakonstantinou, dan Geiger (2008), Januarti dan Fitrianasari (2008), 

Praptitorini dan Januarti (2007), serta Vanstraelen (1999) menemukan bahwa 

keterlambatan pelaporan berpengaruh positif terhadap opini audit kelangsungan 

hidup. Semakin lama keterlambatan audit, auditor dapat menggali informasi lebih 

banyak lagi, sehingga besar kemungkinan untuk auditor menemukan bukti-bukti 

untuk menerbitkan opini audit kelangsungan hidup. 

Hasil yang ditemukan Dura dan Nuryatno (2015) mengatakan bahwa 

tidak terdapat signifikansi mengenai keterlambatan pelaporan terhadap opini audit 

kelangsungan hidup. Gallizo dan Saladrigues (2015), Muthahiroh (2013), serta 

Adiloglu dan Vuran (2011) menemukan hasil yang serupa dengan Dura dan 

Nuryatno (2015). Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang dpt diajukan adalah 

sebagai berikut: 
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H5: Keterlambatan pelaporan berpengaruh signifikan positif terhadap opini audit 

kelangsungan hidup. 

2.3.6 Pengaruh Kerugian Terhadap Opini Audit Kelangsungan Hidup 

Perusahaan dapat dikatakan mengalami kesulitan keuangan jika 

perusahaan mengalami kerugian operasi secara terus menerus. Kerugian operasi 

perusahaan dapat mengindikasikan kondisi keuangan yang sedang memburuk. 

Kondisi ini akan mempengaruhi auditor dalam menerbitkan opini audit 

kelangsungan hidup (Agustina & Zulaikha, 2013). 

Penelitian yang dilakukan oleh Gallizo dan Saladrigues (2015), Hao, 

Zhang, Wang, Yang, dan Zhao (2011), Omer, Sharp, dan Wang (2010), serta Ryu 

dan Roh (2007) menemukan bahwa kerugian berpengaruh signifikan positif 

terhadap opini audit kelangsungan hidup perusahaan. Semakin besar laba yang 

dihasilkan perusahaan, semakin kecil kemungkinan auditor menerbitkan opini 

audit kelangsungan hidup. Sebaliknya perusahaan yang mengalami kerugian 

berkemungkinan besar akan menerima opini audit kelangsungan hidup, sehingga 

hipotesis yang diajukan untuk variabel ini adalah: 

H6: Kerugian berpengaruh signifikan positif terhadap opini audit kelangsungan 

hidup. 

2.3.7 Pengaruh Ukuran KAP Terhadap Opini Audit Kelangsungan Hidup 

Auditor diperlukan untuk mencegah diterbitkannya laporan keuangan 

yang menyesatkan sehingga perusahaan cenderung memilih auditor berkualitas 

untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangannya. Hal ini dilakukan agar 

mampu menyakinkan pasar mengenai kemampuan perusahaan dalam 

mempertahankan kelangsungan hidupnya (Hernawati, 2011). Auditor yang berasal 
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dari kantor akuntan publik yang besar (Big Four) memiliki kualitas yang lebih 

tinggi dalam pelatihan dan pengakuan internasional, sehingga akan mempertinggi 

skala kantor akuntan tersebut dibandingkan dengan kantor akuntan non Big Four 

(Fanny & Saputra, 2005). 

Penelitian Krissindiaastuti dan Rasmini (2016), Khaddafi (2015), Ginting 

dan Suryana (2014), Ardiana, Nur, dan Azlina (2012), Junaidi dan Hartono 

(2010), serta Noverio (2011) menemukan bahwa ukuran KAP berpengaruh 

signifikan positif terhadap opini audit kelangsungan hidup. KAP besar akan lebih 

berani memberikan opini audit kelangsungan hidup, jika memang ditemukan 

adanya masalah pada perusahaan yang di audit. 

Suparmun (2014) menemukan hasil bahwa ukuran KAP berpengaruh 

negatif terhadap opini audit kelangsungan hidup, sedangkan Utama dan Badera 

(2016) mengemukakan hasil bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap opini 

audit kelangsungan hidup. Hasil yang serupa ditemukan oleh Izzati dan Sularto 

(2014), Ginting dan Suryana (2014), Tjahjani dan Novianti (2014), serta 

Wibisono (2013). Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan 

adalah: 

H7: Ukuran KAP berpengaruh signifikan positif terhadap opini audit 

kelangsungan hidup. 

 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

2.4.1 Model Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel dependen dalam 
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penelitian ini adalah opini audit kelangsungan hidup dan variabel independen 

adalah tingkat pengembalian aset, rasio utang jangka pendek, rasio lancar, ukuran 

perusahaan, keterlambatan pelaporan, kerugian, dan ukuran KAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Model Penelitian Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Opini 

Audit Kelangsungan Hidup Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 

sumber: Data diolah, 2017. 

 

2.4.2 Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan kerangka model di atas, maka hipotesis untuk penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

H1 : Tingkat pengembalian aset berpengaruh signifikan negatif terhadap 

opini audit kelangsungan hidup. 

H2 : Rasio utang jangka pendek berpengaruh signifikan positif terhadap 

opini audit kelangsungan hidup. 

Opini Audit 

Kelangsungan 

Hidup 

Rasio Lancar 

Tingkat Pengembalian Aset 

Ukuran Perusahaan 

Rasio Utang Jangka Pendek 

Keterlambatan Pelaporan 
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H3 : Rasio lancar berpengaruh signifikan negatif terhadap opini audit 

kelangsungan hidup. 

H4 : Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap opini 

audit kelangsungan hidup. 

H5 : Keterlambatan pelaporan berpengaruh signifikan positif terhadap 

opini audit kelangsungan hidup. 

H6 : Kerugian berpengaruh signifikan positif terhadap opini audit 

kelangsungan hidup. 

H7 : Ukuran KAP berpengaruh signifikan positif terhadap opini audit 

kelangsungan hidup. 
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