
 
 

1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi 

keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan 

adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja 

serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi 

sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

Laporan keuangan yang telah di audit oleh akuntan independen 

harus di sampaikan tepat waktu agar manfaat dari laporan keuangan 

tersebut dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

tepat. 

Nilai kemanfaatan dari informasi yang terkandung dalam laporan 

keuangan akan bernilai, jika disajikan secara akurat dan tepat waktu, yakni 

tersedia pada saat yang dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan. 

Nilai dari ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan faktor penting 

bagi kemanfaatan laporan keuangan. 

Laporan audit merupakan hasil akhir dari proses audit. Untuk 

menyelesaikan laporan audit, auditor tentu memerlukan waktu. Lamanya 

auditor menyelesaikan laporan audit (audit delay atau audit report lag) 

diukur dari tanggal laporan keuangan hingga tanggal laporan audit 
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(Asthon, et.all.,1987; Hosaindan Taylor, 1990; Lambert, et.all.,2007; 

Asthana,2012) dalam Tias dan Triani, 2014. 

 Jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses audit 

akan memengaruhi lamanya proses pengumuman laporan keuangan 

perusahaan. Semakin lama jangka waktu antara penerbitan dan 

pengumuman laporan keuangan maka akan berkurang manfaat dari 

laporan keuangan tersebut. Pada kasus seperti ini, proses audit bias 

menjadi suatu penghambat dalam ketepatan waktu pengumuman dan 

penyampaian laporan keuangan. 

Fenomena kelambatan proses audit dalam terminology penelitian 

pengauditan dikenal dengan audit delay. Audit delay sebenarnya adalah 

rentang waktu antara tanggal penutupan tahun buku dan tanggal laporan 

audit. Dengan kata lain, audit delay adalah lamanya waktu dari tanggal 

tutup tahun fiscal perusahaan sampai dengan tanggal laporan auditor. 

Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui variable-

variabel yang berpengaruh pada audit delay dan pengaruh audit delay 

terhadap reaksi pasar modal. 

Keterlambatan informasi akan menimbulkan reaksi negatif dari 

pelaku pasar modal. Karena laporan keuangan auditan yang di dalamnya 

memuat informasi laba yang dihasilkan oleh perusahaan bersangkutan 

dijadikan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan untuk membeli 

atau menjual kepemilikan yang dimiliki investor. Artinya informasi laba 

dari laporan keuangan yang dipublikasikan akan menyebabkan kenaikan 
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atau penurunan harga saham. Keterlambatan pelaporan, secara tidak 

langsung juga diartikan oleh investor sebagai pertanda yang buruk bagi 

perusahaan. 

Penelitian mengenai pengaruh faktor-faktor terhadap audit delay 

ini telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, salah satunya adalah 

ukuran perusahaan. Hasil penelitian Kartika (2009) menemukan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit delay. Hasil 

penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian Ahmad dan Kamarudin 

(2003), Utami (2006), serta Iskandar dan Trisnawati (2010) dalam Saputri 

dan Yuyetta (2012), yang menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap audit delay.  

Hasil penelitian Ahmad dan Kamarudin (2003), Utami (2006), dan 

Iskandar Trisnawati (2010) dalam Saputri (2012), menunjukkan hasil 

bahwa laba/rugi berpengaruh positif terhadap audit delay, yang artinya 

bahwa perusahaan yang mengumumkan rugi cenderung mengalami audit 

delay yang lama dibandingkan dengan perusahaan yang mengumumkan 

laba. Sementara itu, menurut hasil penelitian Kartika (2009) bahwa 

laba/rugi berpengaruh negatif terhadap audit delay. 

Hasil penelitian Subekti dan Widiyanti (2004), Utami (2006), dan 

Petronila (2007) dalam Saputri (2008), opini auditor berpengaruh positif 

terhadap audit delay, yang artinya bahwa audit delay yang relative lama 

pada perusahaan yang menerima qualified opinion. Sedangkan menurut 
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hasil Meiden (2007) dan Kartika (2009), bahwa opini audit berpengaruh 

negatif terhadap audit delay.  

Berikutnya faktor reputasi KAP menurut hasil penelitian 

Rachmawati (2008), faktor reputasi KAP berpengaruh negatif terhadap 

audit delay. Artinya, perusahaan yang menggunakan jasa KAP Big Four 

akan mengalami audit delay yang lebih pendek. Sedangkan hasil dari 

penelitian Kartika (2009) menemukan bahwa reputasi KAP tidak 

berpengaruh terhadap audit delay. 

Pentingnya dilakukan penelitian ini, Karena hasil penelitian antara 

variabel ukuran perusahaan, laba/rugi operasi, opini auditor dan reputasi 

auditor berpengaruh terhadap audit delay menunjukkan adanya perbedaan 

hasil penelitian atau ketidak konsistenan antara penelitian satu dengan 

penelitian yang lain. Akibat timbulnya perbedaan hasil penelitian ini 

membuat peneliti tertarik untuk meneliti variabel-variabel tersebut 

kembali. 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran 

perusahaan, laba/rugi operasi, opini auditor, dan reputasi auditor terhadap 

audit delay karena terdapat sejumlah perbedaan hasil dari variabel-variabel 

dalam penelitian-penelitian tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan 

mampu memberi manfaat bagi pihak auditor untuk membantu 

mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay, sehingga 

dapat mengoptimalkan kinerja yang berimbas pada tepatnya waktu 

pelaporan keuangan. 
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Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan mengambil judul “PENGARUH UKURAN 

PERUSAHAAN, LABA / RUGI OPERASI, OPINI AUDITOR DAN 

REPUTASI AUDITOR TERHADAP AUDIT DELAY (STUDY EMPIRIS 

PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI 

TAHUN 2010-2014 )” . 

 

B. Rumusan Masalah 

Masalah-masalah penelitian yang dapat dirumuskan berdasarkan 

latar belakang diatas adalah sebagai berikut: 

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay? 

2. Apakah laba/rugi operasi berpengaruh terhadap audit delay? 

3. Apakah opini auditor berpengaruh terhadap audit delay? 

4. Apakah reputasi auditor berpengaruh terhadap audit delay? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit delay. 

2. Untuk menganalisis pengaruh laba/rugi operasi terhadap audit delay. 

3. Untuk menganalisis pengaruh opini auditor terhadap audit delay. 

4. Untuk menganalisis pengaruh reputasi auditor terhadap audit delay. 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang diharapkan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Auditor 

Membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 

audit delay sehingga dapat mengoptimalkan kinerja yang berimbas 

pada tepatnya waktu pelaporan keungan. 

2. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti dan dapat 

lebih mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay. 

3. Bagi Pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah pengetahuan 

pembaca dengan memberikan gambaran dan bukti empiris mengenai 

lamanya waktu penyelesaian audit (audit delay) dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi audit delay. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sebagai upaya menjelaskan alur penyusunan laporan penelitian, 

maka selanjutnya disajikan sistematika sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN  

Dalam bab ini akan dibahas tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan skripsi.  
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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, ,populasi 

dan sampel penelitian, data dan sumber data, pengukuran variabel, 

dan metode analisis data.  

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini akan dibahas tentang deskriptif objek penelitian, 

analisis data dan pembahasan.  

BAB V PENUTUP  

Penutup terdiri atas kesimpulan, keterbatasan, dan saran mengenai 

penelitian yang telah dilakukan. 

 


