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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  LATAR BELAKANG 

Perusahaan-perusahaan di Indonesia saat ini semakin bekembang pesat. 

Banyaknya perusahaan menunjukan semakin banyak pula dibutuhkan seorang 

auditor yang profesional. Saat ini banyak perusahaan yang sudah go public maka 

semakin banyak pula permintaan audit akan laporan keuangan. Syarat utama untuk 

meningkatkan harga saham perusahaan go public adalah dengan ketepatan waktu 

penyajian laporan keuangan. Tidak mudah untuk melakukan suatu pengauditan 

laporan keuangan, karena pengauditan merupakan suatu proses yang sistematis 

yang membutuhkan waktu, dan harus sesuai standar akuntansi keuangan yang 

sudah berlaku sehingga mengakibatkan terjadinya penundaan pengumuman laba 

dan penerbitan laporan keuangan. 

Auditor menyatakan suatu pendapat mengenai apakah laporan keuangan 

historis suatu entitas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, 

posisi keuangan dan hasil usaha entitas sesuai dengan prinsip PABU (Prinsip 

Akuntansi Berterima Umum) (Hersugondo dan Kartika, 2013). Hal ini 

berdasarkan pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), Kompartemen 

Akuntan Publik, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2001) 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 
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bukti-bukti kompeten yang diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan 

pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan 

keuangan (Hersugondo dan Kartika, 2013). 

Berdasarkan peraturan Pasar Modal No.KEP 80/PM/1996 mengenai 

penyampaian laporan keuangan menyatakan bahwa perusahaan yang terdaftar 

dalam pasar modal wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah 

diaudit kepada Bapepam selambat-lambatnya 120 hari terhitung sejak tanggal 

berakhirnya tahun buku. Peraturan tersebut kemudian diperbaharui dengan 

dikeluarkannya keputusan No.KEP 36/PM/2003 oleh Ketua Bapepam tentang 

kewajiban penyampaian laporan keuangan secara berkala yang mulai berlaku 

untuk laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2003. Laporan keuangan 

harus disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga 

setelah tanggal laporan keuangan tahunan atau 90 hari (Puspitasari dan Sari, 

2012). 

Keuangan yang di dalamnya berisi laporan laba perusahaan sering 

dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh para investor untuk menjual 

atau membeli kepemilikan saham. Informasi laba dari laporan keuangan yang 

dipublikasikan akan menyebabkan kenaikan dan penurunan harga saham. 

Keterlambatan informasi ini dapat diartikan oleh investor sebagai sinyal buruk 

bagi perusahaan (Fiatmoko dan Anisykurillah, 2015). 

  Menurut Irham Fahmi dalam Pitaloka dan Suzan (2015), laporan 

keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu 
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perusahaan, dimana selanjutnya itu akan menjadi suatu informasi yang 

menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan. Laporan keuangan menjadi 

dasar pengambilan keputusan dan kebijakan bagi para pemilik, calon investor, dan 

pengguna lainnya. Dengan adanya laporan keuangan yang berkualitas, keputusan 

yang dihasilkan pun akan berkualitas. Hasil audit atas perusahaan publik 

mempunyai konsekuensi dan tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab yang 

besar ini memicu auditor bekerja lebih profesional.   Ketepatan waktu (timeliness) 

penyajian laporan keuangan merupakan syarat utama bagi peningkatan harga pasar 

saham perusahaan-perusahaan go public tersebut. Dengan demikian, 

perkembangan pengauditan perusahaan go public menjadi tidak mudah. Hal ini 

disebabkan oleh pengauditan yang merupakan aktivitas atau suatu proses 

sistematis yang membutuhkan waktu sehingga mengakibatkan terjadinya 

penundaan pengumuman laba dan penerbitan laporan keuangan. Fenomena 

lamanya proses audit dalam terminologi penelitian pengauditan dikenal dengan 

audit delay. 

Menurut Ashton dalam Angruningrum dan Wirakusuma (2013) ketepatan 

waktu publikasi informasi akuntansi dapat dipengaruhi oleh audit delay. Audit 

delay merupakan keterlambatan penyelesaian audit yang dapat dihitung melalui 

selisih antara tanggal ditandatanganinya laporan auditor independen dengan 

tanggal tutup buku laporan keuangan tahunan. Ketelitian dan kecermatan disertai 

dengan mengumpulkan alat bukti yang cukup dan memadai harus dilakukakn 

dalam proses audit. Hal ini didasarkan pada Standar Pemeriksaan Akuntan Publik 
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yaitu pada standar ketiga, sehingga menyebabkan dapat terjadinya perpanjangan 

masa pekerjaan lapangan dan negosiasi dengan pihak manajemen atas temuannya 

sehingga auditor dapat menunda publikasi atas laporan keuangan dan laporan 

auditor independen (Angruningrum dan Wirakusuma, 2013) 

Menurut Febrianty (2011) dampak dari keterlambatan diterbitkannya 

laporan audit tidak hanya menjadi tertundanya penyampaian laporan keuangan dan 

berkurangnya relevansi laporan keuangan, tetapi juga berdampak kepada penilaian 

terhadap good corporate governance perusahaan karena dapat merugikan para 

investor dan pemegang saham bila harus mengambil keputusan secara cepat 

karena infornasi yang mereka butuhkan tidak tersedia pada saat itu. Audit delay 

yang melewati batas waktu ketentuan akan berakibat pada keterlambatan publikasi 

laporan keuangan. Keterlambatan publikasi laporan keuangan bisa 

mengindikasikan adanya masalah dalam laporan keuangan, sehingga memerlukan 

waktu yang lebih lama dalam penyelesaian audit. 

Penelitian dengan tema audit delay, sudah pernah dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya. Penelitian Sulistiyanto dan Yuniarto ( 2012) menyebutkan bahwa, 

profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Tingkat profitabilitas 

yang tingggi mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut mengalami keuntungan, 

dengan hal tersebut berarti kemungkinan akan meminta auditornya agar 

menjadwalkan waktu audit lebih cepat. Sebaliknya perusahaan yang mendapatkan 

profitabilitas rendah atau mendapatkan kerugian memacu kemunduran publikasi 

laporan keuangan. Sehingga perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi 



5 
 

 

mempunyai audit delay yang lebih pendek karena itu merupakan berita baik yang 

harus segera disampaikan kepada para investor dan pihak yang berkepentingan 

lainnya. 

Terdapat sejumlah penelitian yang mengungkap faktor –faktor yang 

berkaitan dengan audit delay yaitu, Penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari dan 

Sari (2012) membuktikan bahwa laba/rugi operasi berpengaruh terhadap audit 

delay. Hersugondo dan Kartika (2013), menyatakan bahwa laba/rugi  tidak 

mempengaruhi audit delay. Ini berati perusahaan yang mendapatkan laba 

cenderung mengalami audit delay yang lebih pendek. Sebaliknya perusahan yang 

menderita kerugian cenderung mengalami audit delay yang lebih panjang. 

Penelitian dari Hersugondo dan Kartika (2013), membuktikan bahwa 

solvabilitas berpengaruh terhadap audit delay. Suatu perusahaan dikatakan 

solvable apabila perusahaan tersebut mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup 

untuk membayar semua hutangnya. Namun begitu pula sebaliknya apabila 

proporsi hutang lebih besar dari aktivanya akan meningkatkan kecenderungan 

kerugian dan dapat meningkatkan kehati-hatian dari auditor terhadap laporan 

keuangan yang akan diaudit. Oleh karena hal tersebut, maka akan terjadi pula 

keterlambatan dalam menyampaikan kabar buruk kepada publik. Sedangkan 

penelitian Pratama (2015)  leverage tidak memiliki pengaruh terhadap audit delay.  

Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit juga diperkiraan 

mempengaruhi audit delay. Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu bentuk 
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organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan, yang berusaha di bidang pemberian jasa professional dan 

dalam praktek akuntan publik. Pengukuran KAP dibagi menjadi dua yaitu KAP 

the big four dan KAP non big four. Hal ini juga menunjukkan dari kualitas KAP 

terssebut. Kualitas KAP dikatakan dapat berpengaruh siginifikan terhadap audit 

delay, karena sebagian besar perusahaan sudah menggunakan jasa audit KAP the 

big four yang dapat melakukan auditnya dengan cepat dan efisien  (Febriyanti, 

2011) 

Penelitian dari Prabowo dan Marsono (2013), membuktikan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap audit delay. Kartika (2011) juga menyatakan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay. Perusahaan yang 

besar diduga akan menyelesaian proses auditnya lebih cepat dibandingkan 

perusahaan kecil. Ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu manajemen 

perusahaan yang berskala besar cenderung lebih diberikan inisiatif untuk 

mengurangi audit delay dikarenakan perusahaan-perusahaan tersebut dimonitori 

secara ketat oleh investor, pengawas, dan pemerintah. Hal ini berbeda dengan 

penelitian Ningsih (2013) dan Pratama (2015) yaitu membuktikan bahwa ukuran 

perusahaan tidak perpengaruh terhadap audit delay. 

Meskipun telah banyak dilakukan penelitian tentang audit delay pada 

perusahaan yang terdaftar di BEI, namun masih banyak perbedaan hasil. Hasil 

penelitian tersebut beragam, mungkin dikarenakan perbedaan sifat variabel 

independen dan variabel dependen yang diteliti, perbedaan periode pengamatan 
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atau perbedaan dalam metodologi statistik yang digunakan. Berdasarkan penelitian 

sebelumnya masih terjadi research gap yang menunjukkan adanya 

keanekaragaman dari hasil penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

audit delay membuat peneliti ingin melakukan penelitian kembali dan 

mengembangkan dari (Puspitasari dan Sari, 2012) yang melakukan pengamatan 

pada perusahaan manufaktur yang listing di BEI tahun 2007-2010 . penelitian ini 

berbeda dari penelitian sebelumnya dengan menambah satu variabel yaitu 

profitabilitas dan periode waktu 2012-2014. Penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengambil judul “PENGARUH KARAKTERISTIK 

PERUSAHAAN  TERHADAP LAMANYA WAKTU PENYELESAIAN AUDIT 

(AUDIT DELAY) (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI Tahun  2012-2014”. 

B.  RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka 

penelitian ini akan menganalisa tentang pengaruh ukuran perusahaan, solvabilitas, 

laba/rugi perusahaan, ukuran KAP, dan profitabilitas terhadap audit delay 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 

2012-2014. Sehingga dalam penelitian ini rumusan masalahnya sebagai berikut: 

1. Apakah ukuran perusahaan akan berpengaruh terhadap audit delay? 

2. Apakah solvabilitas akan berpengaruh terhadap audit delay? 

3. Apakah laba/rugi perusahaan akan berpengaruh terhadap audit delay? 

4. Apakah ukuran KAP akan berpengaruh terhadap audit delay? 
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5. Apakah profitabilitas akan berpengaruh terhadap audit delay? 

C.  TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan sebagai 

berikut: 

1. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan  terhadap audit delay. 

2. Untuk menguji pengaruh solvabilitas terhadap audit delay. 

3. Untuk menguji pengaruh laba/rugi perusahaan terhadap audit delay. 

4. Untuk menguji pengaruh ukuran KAP terhadap audit delay. 

5. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap audit delay. 

D.  MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi Peneliti,  Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti dan 

dapat lebih mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay di 

perusahaan. 

b. Bagi peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai tambahan referensi dalam penelitian berikutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Auditor, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

acuan agar dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam 

melaksanakan audit, sehingga dapat mengurangi audit delay. 

b. Bagi Regulator, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan 

dan pertimbangan ketika merancang kebijakan dan peraturan mengenai 
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batas waktu penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit dengan 

memperhatikan faktor audit delay. 

c. Bagi Perusahaan, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

masukan dan pertimbangan agar Perusahaan dapat menyajikan laporan  

keuangannya secara tepat waktu. 

E. SISTEMATIKA PENULISAN 

Agar penulisan skripsi ini sesuai dengan tujuan penelitian, maka dibuat 

sistematika sebagai berikut: 

Bab 1 Pendahuluan, dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang 

menggambarkan garis besar pokok pembahasan skripsi secara menyeluruh. 

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini berisi teori-teori yang diperlukan 

untuk menunjang penelitian dan konsep yang relevan untuk membahas rumusan 

masalah penelitian, review penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta 

rumusan hipotesis. 

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini berisi tentang metode atau 

langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian, yaitu meliputi jenis penelitian, 

objek penelitian, populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, data dan 

sumber data, variabel penelitian dan pengukurannya, teknik pengumpulan data 

serta teknik analisis data yang digunakan. 
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Bab IV Analisis Data dan Pembahasan, dalam bab ini berisi tentang 

gambaran umum objek penelitian deskripsi data hasil penelitian, menggunakan 

uji analiais regresi berganda. 

Bab V Penutup, dalam bab ini berisi tentang simpulan dari hasil 

penelitian. Saran-saran yang dapat dijadikan bahan masukan penelitian 

selanjutnya dan keterbatasan penelitian. 

 


