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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Laporan keuangan merupakan peranan yang sangat penting dalam 

proses pengukuran dan penilaian kinerja suatu perusahaan. Menurut Kieso 

(2007:2), laporan keuangan merupakan sarana yang digunakan untuk 

mengkomunikasikan informasi keuangan suatu perusahaan kepada pihak-

pihak diluar perusahaan. Informasi keuangan  tersebut haruslah memberikan 

manfaat bagi penggunanya. Perusahaan-perusahaan besar yang bersaing untuk 

menjadi perusahaan multinasional yaitu dibutuhkan modal yang cukup besar 

untuk berinvestasi dengan mendaftarkan sahamnya di pasar modal.  

Perusahaan publik yang terdaftar di pasar modal diharuskan untuk 

menyampaikan laporan keuangan sebagai wujud tanggung jawab manajemen 

kepada investor.  

Seiring pesatnya perkembangan perusahaan-perusahaan yang go 

public, makin tinggi pula permintaan atas audit laporan keuangan yang 

menjadi sumber informasi bagi investor. Investor memerlukan informasi 

keuangan yang bermanfaat yang memenuhi karakteristik kualitas yaitu 

relevan, andal, memliki daya banding, kecepatan dan ketepatan laporan 

keuangan. Investor menggunakan kinerja keuangan sebagai dasar 

pengambilan keputusan untuk membeli atau menjual kepemilikan investor. 

Perusahaan membutuhkan akuntan publik untuk menjamin kebenaran laporan 
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keuangan sesuai dengan kinerja perusahaan yang sesungguhnya. Kantor 

Akuntan Publik memiliki keahlian yang sangat diperlukan dalam melakukan 

audit laporan keuangan perusahaan publik. Peran KAP ini menjadi sangat 

penting, dimana laporan auditnya akan menjadi pengesahan akan kebenaran 

kinerja perusahaan yang tergambar di laporan keuangan perusahaan publik. 

KAP akan mengeluarkan pendapat atas kewajaran laporan keuangan 

perusahaan yang telah diaudit. 

Laporan keuangan tahunan dan laporan independen perusahaan publik 

paling lambat dilaporkan 90 hari setelah tanggal laporan keuangan tahunan 

pada Bapepam sesuai dengan lampiran Bapepam nomor keputusan 

80/PM/1996 yang diubah menjadi lampiran surat keputusan ketua Bapepam 

Nomor: KEP-36/PM/2003 yang menyatakan bahwa laporan keuangan disertai 

dengan laporan akuntan dengan pendapat yang lazim untuk disampaikan 

kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal 

laporan keuangan tahunan. Keterlambatan publikasi laporan keuangan bisa 

mengindikasikan adanya masalah dalam laporan keuangan emiten sehingga 

memerlukan waktu yang lebih lama dalam penyelesaian audit. 

Audit delay merupakan keterlambatan penyelesaian audit yang dapat 

dihitung melalui selisih antara tanggal ditandatanganinya laporan auditor 

independen dengan tanggal tutup buku laporan keuangan tahunan 

(Angruningrum dan Wirakusuma, 2013). Ketepatwaktuan publikasi informasi 

akuntansi dapat dipengaruhi oleh audit delay. Semakin lama auditor  

menyelesaikan pekerjaan auditnya, semakin lama pula  audit delay. Jika audit 
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delay semakin lama, kemungkinan keterlambatan penyampaian laporan 

keuangan akan semakin besar. 

Banyak faktor-faktor yang dapat memepengaruhi audit delay pada 

suatu perusahaan, salah satunya adalah ukuran perusahaan. Hasil penelitian 

Rondonuwu dan Pontoh (2010), menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap audit delay. Sebaliknya, penelitian Puspitasari dan Sari 

(2012) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit 

delay, yang berarti semakin besar ukuran perusahaan maka semakin pendek 

audit delay. 

Penelitian yang berkaitan dengan pengaruh antara anak perusahaan 

dengan audit delay juga memperoleh hasil yang berbeda-beda. Hasil 

penelitian Puspitasari dan Latrini (2014), anak perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap audit delay. Sementara penelitian Susilawati dan Prameswari (2012) 

menunjukkan bahwa anak perusahaan berpengaruh terhadap audit delay, yang 

berarti bahwa semakin banyak anak perusahaan yang dimiliki justru 

menurunkan terjadinya audit delay.  

Hasil berbeda terjadi antara profitabilitas dengan audit delay. 

Angruningrum dan Wirakusuma (2013) menunjukkan bahwa profitabilitas 

tidak berpengaruh terhadap audit delay. Sementara hasil penelitian Toding dan 

Wirakusuma (2013) menunjukkan profitabilitas berpengaruh terhadap audit 

delay, yang berarti bahwa perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas 

yang tinggi akan menyampaikan informasi tersebut secara tepat waktu karena 
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adanya tuntutan untuk menyampaikan kabar baik tersebut secepatnya kepada 

publik. 

Hasil penelitian Toding dan Wirakusuma (2013),  menunjukkan bahwa 

leverage tidak berpengaruh terhadap audit delay. Penelitian tersebut berbeda 

dengan penelitian Angruningrum dan Wirakusuma (2013) yang menunjukkan 

bahwa leverage berpengaruh terhadap audit delay, yang berarti bahwa 

perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi maka resiko kerugian 

perusahaan tersebut akan bertambah. 

Penelitian yang dilakukan Puspitasari dan Sari (2012), menunjukkan 

bahwa ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) berpengaruh terhadap audit 

delay. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian Kartika (2011) 

menunjukkan tidak berpengaruh antara ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) 

dengan audit delay.  

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Ketut Dian 

Puspitasari dan Made Yeni Latrini (2014) yang meneliti tentang Pengaruh 

Ukuran Perusahaan, Anak Perusahaan, Leverage, dan Ukuran Kantor Akuntan 

Publik Terhadap Audit Delay dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan dan ukuran KAP berpengaruh terhadap audit delay, 

sedangkan anak perusahaan dan leverage tidak berpengaruh terhadap audit 

delay. Perbedaan penelitian ini dengan Ketut Dian Puspitasari dan Made Yeni 

Latrini (2014) adalah adanya penambahan variable independen yaitu 

profitabilitas dan data yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah 

Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2009-
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2011 sedangkan pada penelitian ini data yang digunakan adalah Perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2012-

2014. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui apakah profitabilitas juga 

berpengaruh terhadap audit delay dan untuk mempelajari lebih lanjut faktor-

faktor yang mempengaruhi audit delay.  

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik dan melakukan 

penelitian kembali dengan melakukan penambahan variable untuk mengetahui 

lebih jauh mengenai “PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, ANAK 

PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN UKURAN 

KANTOR AKUNTAN PUBLIK TERHADAP AUDIT DELAY PADA 

PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 

2012-2014. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay? 

2. Apakah anak perusahaan berpengaruh terhadap audit delay? 

3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap audit delay? 

4. Apakah leverage berpengaruh terhadap audit delay? 

5. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap audit delay? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit delay. 

2. Untuk menganalisis pengaruh anak perusahaan terhadap audit delay. 

3. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap audit delay. 

4. Untuk menganalisis pengaruh leverage terhadap audit delay. 

5. Untuk menganalisis pengaruh ukuran KAP terhadap audit delay. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, manfaat yang diharapkan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh ukuran perusahaan, anak 

perusahaan, profitabilitas, leverage, dan ukuran KAP terhadap audit delay. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Perusahaan Keuangan 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan bahan 

pertimbangan bagi manajemen agar penyajian laporan keuangan 

auditan dapat dihasilkan tepat waktu sehingga dapat bermanfaat bagi 

perusahaan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi. 

b. Bagi Auditor 
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Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pedoman, bahan 

pertimbangan, bahan informasi dan referensi dalam melakukan 

perencanaan audit yang lebih baik dalam upaya meningkatkan efisiensi 

dan efektivitas pelaksanaan audit dengan mengetahui faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi audit delay. 

c. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti dan dapat lebih 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay. 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para 

pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan 

pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan dapat memberikan 

kontribusi dalam pengembangan teori mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi audit delay. 

e. Manfaat Kebijakan 

Hasil penelitian ini, diharapkan perusahaan manufaktur untuk 

menerapkan pengungkapan informasi didalam laporan keuangan 

tahunan perusahaan yang mengenai tanggung jawab terhadap 

ketepatwaktuan penyampaian laporan keuangan. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sebagai arahan dalam memahami skripsi ini, penulis menggunakan 

sistematika sebagai berikut: 



8 
 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika 

penulisan skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas mengenai landasan teori, penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang desain penelitian, populasi, sampel, 

dan metoda pengambilan sampel, data dan sumber data, metoda 

pengumpulan data, definisi operasional variable, metoda analisis 

data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini membahas tentang hasil pengumpulan data, analisis 

data, dan pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini terdiri atas simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran 

atas hasil analisis data yang telah dilakukan. 

 

 

 

 

 


