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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan bermanfaat bagi pengguna bila disajikan secara akurat 

dan tepat waktu pada saat dibutuhkan, karena laporan keuangan memiliki unsur 

penting dalam hal penyediaan dan perolehan informasi. Nilai dari informasi 

tersebut tidak lagi bermanfaat jika laporan keuangan yang disampaikan tidak tepat 

waktu dan akurat, karena nilai ketepatan waktu pelaporan keuangan sangat 

penting bagi manfaatan laporan keuangan ( Estrini dan Laksito, 2013) khususnya 

bagi perusahaan yang sudah go public dan tercatat di Bursa efek.

Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam penyajian 

laporan keuangan kepada publik di Indonesia telah diatur dalam UU No.8 Tahun 

1995 tentang Pasar Modal. Tanggal 5 Juli 2011, Bapepam mengeluarkan lampiran 

Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-345/BL/2011 Tentang kewajiban 

Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik yang 

menyatakan Laporan Keuangan tahunan wajib disertai dengan laporan Akuntan 

dalam rangka audit atas laporan keuangan. Laporan keuangan tahunan wajib 

disampaikan kepada Bapepam dan LK dan diumumkan kepada masyarakat paling 

lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. 

Ketepatan waktu penyusunan atau pelaporan suatu laporan keuangan suatu 

perusahaan dapat berpengaruh pada nilai laoran keuangan tersebut. Keterlambatan 

informasi akan menimbulkan reaksi negative dari perilaku pasar modal. Informasi 

yang disajikan oleh laporan keuangan mengandung sebuah good news dan bad 

news yang dapat mempengaruhi keputusan investasi. (Dewi dan Pamudji, 2013)
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Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) mengenakan sanksi 

keterlambatan kepada emiten yang terlambat menyampaikan laporan hasil audit 

berupa denda sebesar Rp. 1.000.000 per hari dihitung sejak tanggal jatuh tempo 

yaitu pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Denda 

maksimal yang dikenakan untuk emiten yang terlambat menyampaikan laporan 

hasil audit adalah Rp. 500.000.000, ketentuan ini diatur sesuai dengan UU RI 

No.8/1995 Bab XIV pasal 102 dan diperjelas dalam PP.No.45/1995 bab XII pasal 

63. (Setiawan, 2013)

Lamanya waktu penyelesaian audit oleh auditor dilihat dari perbedaan 

waktu tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan 

keuangan disebut audit delay. Makin lama auditor menyelesaikan pekerjaan 

auditnya, semakin lama pula audit delay. Namun bisa jadi auditor memperpanjang 

masa auditnya dengan menunda penyelesaian audit laporan keuangan karena alas 

an tertentu, sensual pemenuhan stnadar untuk meningkatkan kualitas audit oleh 

auditor yang akhirnya menuntut waktu lebih lama. Sebagaimana tercantum dalam 

Standar Profesional Akuntansi Publik (SPAP) dai Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 

tentang Standar Pekerjaan Lapangan yang mengatur prosedur dalam penyelesaian 

pekerjaan lapangan bagi auditor, bahwa auditor perlu memiliki perencanaan atas 

aktivitas yang akan dilakukan. Juga perlu pemahaman yang memadai atas struktur 

pengendalian internal, diikuti dengan pengumpulan bukti-bukti kompeten yang 

diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi 

sebagai dasara dalam menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Menurut 

Subekti dan Wijayanti (2004) pelaksanaan audit yang makin sesuai dengan 
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standar membutuhkan waktu lebih lama, sebaliknya makin tidak sesuai dengan 

standar makin pendek pula waktu yang diperlukan.

Berdasarkan paparan tersebut, penelitian ini bermaksud mengkaji 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi lama singkatnya audit delay. 

Penelitian ini merupakan replikasi dan kelanjutan dari penelitian-penelitian 

terdahulu yang telah memperoleh simpulan mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi audit delay. Beberapa faktor yang diperkirakan mempengaruhi 

audit delay telah dikaji dalama beberapa penelitian sebelumnya. Faktor-Faktor 

tersebut antara lain:

Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya suatu perusahaan yang diukur 

dari besarnya total asset atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. 

Courtist (1976) dalam Kartika (2011) menyatakan bahwa jenis perusahaan 

financial mengalami audit delay  yang lebih pendek dibandingkan dengan 

perusahaan dalam jenis industri lain. Hal ini dikarenakan perusahaan-perusahaan 

financial tidak memiliki saldo perusahaan yang cukup signifikan sehingga audit 

yang dilakukan cenderung tidak membutuhkan waktu yang lama. Hasil penelitian 

ini didukung oleh penelitian Dewi dan Pamudji (2013) yang menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap audit delay. Semakin besar suatu 

perusahaan maka perusahaan tersebut akan lebih tepat waktu dalam 

menyampaikan laporan keuangan, karena semakin besar perusahaan maka 

perusahaan juga akan lebih tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan 

untuk menjaga image atau citra.
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Debt to asset ratio adalah indikasi kesehatan perusahaan karena 

menujukkan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek 

maupun hutang jangka panjang.Selain itu, debt to asset ratio juga mempengaruhi 

liquidasi perusahaan terkait dengan kelangsungan hidup suatu perusahaan. Hal ini 

menyebabkan auditor membutuhkan kecermatan yang lebih dalam audit hutang 

perusahaan (Sunaningsih dan Rohman, 2014).Teori ini didukung oleh hasil 

penelitian Lucyanda dan Sabrina (2011) yang membuktikan bahwa debt to asset 

ratio berpengaruh positif terhadap audit delay, karena Apabila perusahaan 

memiliki proporsi debt to asset ratio yang tinggi maka perusahaan tersebut 

cenderung memiliki audit delay yang lebih lama daripada perusahaan yang 

mempunyai proporsi debt to asset ratio yang rendah.

Opini audit adalah pendapat yang diberikan oleh auditor independen atas 

laporan keuangan perusahaan. Hasil penelitian Saputri (2012)membuktikan bahwa 

opini audit memiliki pengaruh yang positif terhadap audit delay. Hal ini terjadi 

karena perusahaan yang memiliki opini selain wajar tanpa pengecualian akan 

mengalami audit delay yang lebih lama. Hasil penelitian Carslaw (1991) dalam 

penelitian Kartika (2011), membuktikan bahwa perusahaan yang tidak menerima 

opini audit standar unqualified opinion diperkirakan mengalama audit delay yang 

lebih panjang. Hal ini disebabkan perusahaan yang menerima opini tersebut 

memandang sebagai bad news dan akan memperlambat proses audit.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba. 

Kartika (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang mampu menghasilkan profit 

akan cenderung mengalami audit delay yang lebih pendek, sehingga good news 
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tersebut segera disampaikan kepada para investor dan pihak-pihak yang 

berkepentingan lainnya. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Estrini dan 

Laksito (2013) yang membuktikan bahwa profitabilitras berpengaruh terhadap 

audit delay. Semakin besar profitabilitas perusahaan dapat menjadi kemudahan 

bagi auditor dalam melakukan proses audit. Dengan demikian proses penyelesaian 

audit dapat dilakukan secepatnya oleh KAP.

Faktor lain yang diperkirakan berpengaruh adalah Reputasi Kantor 

Akuntan Publik. Kantor Akuntan Publik (KAP) yaitu lembaga yang memiliki izin 

dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam menjalankan 

pekerjaannya.Dalam penelitian Estrini dan Laksito (2014) menyatakan bahwa 

perusahaan yang diaudit oleh KAP Big 4 cenderung melaporkan laporan 

keuangannya lebih cepat. Hal ini dikarenakan KAP Big 4 adalah KAP yang 

memiliki reputasi yang baik, sehingga KAP tersebut memiliki sumberdaya yang 

baik dan perusahaan yang memilih KAP Big 4  akan meningkatkan kepercayaan 

terhadap investor. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Kartika (2011) yang membuktikan bahwa reputasi KAP berpengaruh 

terhadap audit delay.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut dan mengingat pentingnya 

ketepatan waktu pelaporan keuangan bagi para pengguna laporan keuangan dalam 

pengambilan keputusan, penulis termotivasi untuk menguji 

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay ini telah 

dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Penelitian ini mereplikasi dari 

penelitianEstrini dan Laksito (2013) serta Kartika (2011) dan melakukan 
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pengembangan pada variabel dengan menambah satu variabel independen 

yaituDebt to Asset Ratio, karena dalam penelitian Kartika (2011) menyarankan 

untuk menambahkan faktor lain yang dapat mempengaruhi audit delay.Dengan 

harapan untuk dapat memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

Sehubungan dengan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk dengan 

mengutarakan judul: “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit 

Delay (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 

Tahun 2012-2014)”

B. RumusanMasalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, pokok bahasan yang menjadi 

permasalahan adalah :

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay?

2. Apakah Debt To Equity Ratio berpengaruh terhadap audit delay?

3. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap audit delay?

4. Apakah Opini Audit berpengaruh terhadap audit delay?

5. Apakah Reputasi KAP berpengaruh terhadap audit delay?

C. TujuanMasalah

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui secara empiris:

1. Untuk menguji apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay.

2. Untuk menguji apakah debt to equiy ratio berpengaruh terhadap audit delay.

3. Untuk menguji apakah profitabilitas berpengaruh terhadap audit delay.

4. Untuk menguji apakah opini audit berpengaruh terhadap audit delay.
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5. Untuk menguji apakah reputasi KAP berpengaruh terhadap audit delay.

D. ManfaatPenelitian

1. Bagi Peusahaan

Hasil penelitian dapat dijadikan pedoman dalam melakukan pekerjaan audit 

sehingga mempersingkat rentang waktu audit, meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas dengan mencermati faktor-faktor yang dominan mempengaruhi 

audit delay. 

2. Bagi Auditor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan oleh 

auditor dalam melaksanakan auditnya agar dapat menyelesaikan laporan 

auditnya tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh 

BAPEPAM.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wahana yang bermanfaat dalam 

mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang auditing dan laporan 

keuangan serta Audit Delay.
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E. SistematikaPenelitian

Sebagai upaya menjelaskan alur penyusunan laporan penelitian, maka 

selanjutnya disajikan sistematik asebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang latar belakang masalah, 

Perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas tentang landasan teori, penelitian 

terdahulu, perumusan hipotesis dan kerangka teoritis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang desain penelitian, definisi 

operasional dan pengukuran variable, populasi dan sampel, data 

dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis 

data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas tentang hasil pengumpulan data, analisis 

data dan pembahasan

BAB V PENUTUP

Penutup terdiri atas kesimpulan, keterbatasan, dan saran mengenai 

penelitian yang telah dilakukan.


