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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu sumber informasi yang berperan penting dalam bisnis 

investasi di pasar modal adalah laporan keuangan yang disediakan oleh setiap 

perusahaan yang Go Public. Laporan keuangan mempunyai peranan penting 

dalam proses pengukuran dan penilaian kinerja perusahaan. Tujuan laporan  

keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi kinerja 

keuangan perusahaan, perubahan posisi keuangan, serta arus kas perusahaan. 

Informasi ini bermanfaat untuk pengambilan keputusan karena banyak pihak 

yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Investor membutuhkan 

informasi laporan keuangan untuk mendukung keputusan agar dapat 

memaksimalkan utilitas investasinya. Informasi dapat bermanfaat bilamana 

disajikan secara akurat dan tepat pada saat dibutuhkan oleh investor namun 

informasi menjadi usang bila tidak dapat lagi memberi manfaat. Hal ini 

menceminkan betapa pentingnya ketepatan waktuan penyajian laporan 

keuangan kepada publik, dan perusahaan diharapkan untuk tidak menunda 

penyajian laporan keuangan yang dapat menyebabkan manfaat informasi 

disajikan menjadi berkurang. Semakin lama waktu tertunda dalam penyajian 

laporan keuangan suatu perusahaan ke publik maka semakin banyak 

kemungkinan berkembangnya rumor-rumor maupun kemungkinan 

terdapatnya insider information mengenai perusahaan tersebut. Apabila hal ini 
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sering terjadi maka akan mengarahkan pasar tidak dapat lagi bekerja dengan 

baik. Untuk itu, regulator memandang perlu menentukan suatu regulasi yang 

mengatur batas waktu penerbitan laporan keuangan yang harus dipenuhi oleh 

setiap emiten (Made Gede W, 2004). 

Ketepatan waktu penyajian laporan keuangan merupakan atribut 

kualitatif penting dalam laporan keuangan yang menghasilkan informasi 

disediakan tepat waktu bagi pemakainya. Ketepatan waktu penyusunan 

maupun pelaporan suatu laporan keuangan tersebut Kenley & Stubus dalam 

Bandi & Hananto (2002) menyatakan bahwa nilai laporan keuangan 

berbanding secara berkebalikan dengan waktu penyelesaian, penyusunan atau 

penerbitannya, karena ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan adalah 

hal yang cukup penting, maka keterlambatannya dapat mengurangi manfaat 

dari isi atau informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut. 

Berdasarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan 

keuangan standar akuntansi keuangan, laporan keuangan harus memenuhi 4 

karakteristik kualitas yang merupakan ciri khusus yang membuat informasi 

laporan keuangan berguna Bagi para pemakainya. Ke empat karakteristik 

tersebut yaitu: dapat dipahami relevan, handal dan dapat diperbandingkan. 

Untuk mendapatkan informasi yang relevan tersebut, terdapat beberapa 

kendala, salah satunya adalah kendala ketepatan waktu. Hal ini sesuai dengan 

PSAK No 1 Paragraf 48, yaitu bahwa jika terdapat penundaan yang tidak 

semestinya dalam pelaporannya, maka informasi yang dihasilkan akan 

kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu mengembangkan manfaat 
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relatif antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan informasi andal. Untuk 

menyediakan informasi tepat waktu, seringkali perlu melaporkan sebelum 

seluruh aspek transaksi atau peristiwa lainnya diketahui, sehingga mengurangi 

keandalan informasi. Sebaliknya, jika pelaporan ditunda sampai seluruh aspek 

diketahui informasi yang dihasilkan mungkin sangat andal tetapi kurang 

bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Dalam usaha mencapai 

keseimbangan antara relevan dan keandalan kebutuhan pengambilan 

keputusan merupakan pertimbangan yang menentukan (IAI, 2007). 

Semakin singkat jarak waktu antara akhir periode akuntansi dengan 

tanggal publikasi laporan keuangan maka semakin banyak keuntungan yang 

diperoleh dari laporan keuangan publikasi tanpa diaudit dahulu oleh auditor 

independen yang bergabung dalam KAP. Di lain pihak, kita tahu bahwa 

auditing merupakan kegiatan yang memakan waktu dan diperlukan ketelitian, 

sehingga kadang-kadang publikasi laporan keuangan tersebut menjadi tertunda 

(Harumi, 2006). 

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dari Ikatan Akuntan 

Indonesia, khususnya tentang standar pekerjaan lapangan mengatur tentang 

prosedur dalam penyelesaian pekerjaan lapangan seperti perlu adanya 

perencanaan atas aktivitas yang akan dilakukan, pemahaman yang memadai 

atas struktur pengendalian intern dan pengumpulan bukti-bukti kompeten yang 

diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengetahuan pertanyaan dan 

konfirmasi sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. 

Pemenuhan standar audit oleh auditor dapat berdampak lamanya penyelesaian 
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laporan audit, tetapi juga berdampak peningkatan kualitas auditnya. 

Pelaksanaan audit semakin sesuai dengan standar pekerjaan audit semakin 

pendek waktu yang diperlukan. Kondisi ini dapat menimbulkan suatu dilema 

bagi auditor. 

Ketepatan waktuan penerbitan laporan keuangan auditan merupakan 

hal yang sangat penting. Khususnya perusahaan-perusahaan publik yang 

menggunakan pasar modal sebagai salah satu sumber pendanaan. Namun 

auditor memerlukan waktu yang cukup untuk dapat mengumpulkan bukti-

bukti yang kompeten yang dapat mendukung opininya. Ketepatan waktu 

publikasi laporan keuangan tidak akan berdampak pada reaksi pasar dan 

mempengaruhi tingkat kepastian keputusan yang didasarkan pada informasi 

yang dipublikasi (Faurina, 2006). 

Namun tidak mungkin suatu laporan keuangan dipublikasikan tanpa 

diaudit terlebih dahulu oleh auditor independen yang tergabung dalam kantor 

akuntan publik. Di lain pihak, kita tahu bahwa auditing merupakan kegiatan 

yang memakan waktu dan diperlukan ketelitian sehingga kadang-kadang 

publikasi laporan keuangan tersebut menjadi tertunda (Harumi, 2006) 

Pendanaan namun auditor memerlukan waktu yang cukup untuk dapat 

mengumpulkan bukti-bukti yang kompeten yang dapat mendukung opininya. 

Ketepatan waktu publikasi laporan keuangan akan berdampak pada reaksi 

pasar dan mempengaruhi tingkat ketidakpastian keputusan yang didasarkan 

pada informasi yang dipublikasikan (Faurina, 2006). 
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Menurut GAAS (Generally Accepted Auditing Standars) khususnya 

standar umum ketiga menyatakan bahwa audit harus dilaksanakan dengan 

penuh kecermatan dan ketelitian dan standar pekerjaan lapangan menyatakan 

bahwa audit harus dilaksanakan dengan perencanaan yang malang dan 

pengumpulan alat-alat pembuktian yang cukup memadai (Boyton dan Kell, 

2001). Hal ini yang kadang menyebabkan lamanya suatu proses pengauditan 

dilakukan, sehingga publikasi laporan keuangan yang diharapkan secepat 

mungkin menjadi terlambat. Kondisi ini sering disebut juga audit delay. 

Semakin panjang audit delay maka semakin lama auditor dalam 

menyelesaikan pekerjaan auditnya. (Halim, 2000). 

Perhatian yang besar terhadap timeliness pengungkapan informasi 

kepada publik telah memotivasi beberapa investasi mengenai audit delay, 

hampir semua kasus tentang timelinnes selalu berkaitan dengan audit delay. 

Audit delay dapat didefinisikan sebagai perbedaan waktu antara tanggal 

laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan yang 

mengindikasi tentang lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh 

auditor. Dalam penelitian-penelitian lain, audit delay disebut juga dengan 

istilah durasi audit, audit terpenting leadtime (Owusu-Ansah, 2000) dan audit 

report lag (Kneechel dan Payne, 2001). 

Di Indonesia sejak 30 September 2003 BAPEPAM semakin 

memperketat peraturan dengan dikeluarkannya Lampiran Surat Keputusan 

Ketua BAPEPAM, Nomor: Kep-36/PM 2003 yang menyatakan bahwa 

laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan auditor independen 
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harus disampaikan kepada BAPEPAM selambat-lambatnya pada akhir bulan 

ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan. Apabila ketetapan ini 

dilanggar, maka BAPEPAM akan mengenakan sanksi bagi perusahaan yang 

tidak mematuhinya, peraturan ini memaksa perusahaan-perusahaan publik 

untuk mempercepat audit delay dari batas maksimal 120 hari (Kep-

80/PM/1996) menjadi 90 hari. 

Audit delay yang terjadi di Indonesia menurut hasil penelitian Halim 

(2000) rata-rata 84,5 hari. Hanipah (2001) melakukan penelitian tentang audit 

delay di Indonesia pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ pada 

tahun 1999 menunjukkan bahwa rata-rata audit delay yang terjadi di Indonesia 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ tahun 1999 menunjukkan 

bahwa rata-rata audit delay yang terjadi di Indonesia adalah 89,96 hari. 

Menurut penelitian Ahmad dan Komarudin (2002) rata-rata audit delay yang 

terjadi di Malaysia adalah lebih dari 100 hari, ini merupakan sebagai 

permasalahan yang serius jika dibandingkan dengan rata-rata audit delay 

hanya 88-96 hari. Sedangkan menurut penelitian Nuraini (2003) pada tahun 

1998 sampai dengan tahun 2005 rata-rata waktu tunggu pelaporan ke 

BAPEPAM masih mencapai 125 hari di akhir tahun fiskal sampai hari 

penyerahan laporan keuangan rata-rata audit delay yang terjadi di Indonesia 

masih lebih panjang bila dibandingkan dengan di luar negeri. Penelitian ini 

merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan Ahmad 

dan Komarudin (2002) serta Imam dan Wulandari (2004), penelitian ini 

bertujuan untuk menguji konsistensi hasil penelitian sebelumnya dan 
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diharapkan dapat memperbaiki keterbatasan yang ada dalam penelitian 

tersebut.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

pertama, penulis akan menambahkan variabel independen, yatu variabel debt 

to equity ratio, rasio ini merupakan rasio hutang yang diukur dari 

perbandingan hutang dengan ekuitas pada akhir tahun akuntansi. Menurut 

Yuliana (2004), porsi debt to equity ratio  yang  merupakan sinyal perusahaan 

berada dalam kesulitan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan 

tersebut mengandung tingkat resiko tinggi sehingga meningkatkan 

kewaspadaan auditor, bahwa laporan keuangan kurang dapat dipercaya  maka 

perlu diaudit dengan lebih seksama sehinga dimungkinkan menambah panjang 

proses audit. Variabel berikutnya adalah komite audit, dimungkinkan 

perusahan yang mempunyai komite audit akan lebih cepat dalam proses 

auditnya karena diduga perusahaan yang mempunyai komite audit mempunyai  

sistem pengendalian intern yang baik sehingga memudahkan tugas auditor 

dalam proses audit atas laporan keuangan klien (Made Gede W, 2004). 

Kedua, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak 

pada perbedaan tahun penelitiannya, dimana pada penelitian sebelumnya 

hanya 2001 sedangkan pada penelitian ini akan diperluas tahun penelitiannya 

yaitu pada tahun 2003-2005 dan dibatasi pada perusahaan manufaktur. Alasan 

dipilihnya perusahaan manufaktur adalah karena jenis perusahaan ini 

mendominasi perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. 
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Mengingat begitu pentingnya ketapatan waktu pelaporan keuangan 

tersebut maka penulis tertarik untuk mengambil topik penelitian di bidang 

akuntansi khusunya auditing dengan judul “PENGARUH UKURAN 

PERUSAHAAN, DEBT TO EQUITY RATIO, KUALITAS AUDITOR,  

JENIS OPINI AUDITOR DAN KOMITE AUDIT TERHADAP AUDIT 

DELAY PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK 

INDONESIA.” 

 

B. Perumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang masalah yang telah disampaikan 

dimuka, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Berapakah rata-rata lamanya audit delay pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

2. Apakah faktor-faktor ukuran perusahaan, debt to equity ratio, kualitas 

auditor, jenis opini auditor dan komite audit berpengaruh terhadap audit 

delay di Indonesia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang 

hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui rata-rata audit delay pada perusahaan-perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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2. Untuk dapat memberikan bukti empiris bahwa ukuran perusahaan, debt  to 

equity ratio, kualitas auditor, jenis opini auditor dan komite audit 

berpengaruh terhadap audit delay di Indonesia. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Kontribusi teoritis 

Menambah pengetahuan gambaran data dan bukti-bukti empiris tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay pada perusahaan publik di 

Indonesia, terutama untuk perusahaan manufaktur dan sebagai referensi 

untuk penelitian dimasa yang akan datang. 

2. Kontribusi praktis 

Membantu profesi auditing dan KAP dalam upaya meningkatkan efesiensi 

dan efektivitas proses audit dengan mengendalikan faktor-faktor dominan 

yang dapat mempengaruhi audit delay. Selain itu bagi auditor dapat 

membantu dalam mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi 

audit delay, sehingga audit delay dpat ditekan seminimial mungkin dalam 

usaha memperbaiki ketepatan waktu (timeliness) atau mempercepat 

penerbitan laporan keuangan kepada publik. 

 

E. Sistematika Penulisan  

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian. 



 10 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini berisi pendapat turunun hasil-hasil penelitian terdahulu dan 

informasi yang lain yang akan membentuk kerangka teori yang 

berguna untuk menyusun penelitian ini. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Bab ini menampilkan cara yang dipilih untuk memperoleh jawaban 

atas permasalahan yang diajukan populasi dan sampel data, tehnik 

pengambilan data, variabel dan pengukurannya, pengujian asumsi 

klasik, analisis data dan pengujian hipotesis. 

BAB IV  : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan analisis variabel independen dan variabel 

dependen, pengujian data, pengujian hipotesis, dan pembahasan 

hasil analisis. 

BAB V   : KESIMPULAN 

Bab ini merupakan bagian terakhir dari laporan penelitian yang 

berisi kesimpulan, keterbatasan dan implikasi hasil penelitian.  

 


