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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Kondisi perekonomian di Indonesia dapat dilihat dari kondisi pasar 

modalnya dan perusahaan-perusahaan yang menggerakan ekonomi. 

Perusahaan-perusahaan besar bersaing untuk menjadi perusahaan 

multinasional. Untuk mencapainya, dibutuhkan modal 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. Investor pada 

pasar modal memerlukan laporan keuangan yang handal, relevan, mudah 

dipahami dan diperbandingkan dan membutuhkan kecepatan dan ketepatan 

laporan keuangan. (Puspitasari dan Lartini, 2014).   

Suatu perusahaan yang menggunakan media informasi dalam 

melaporkan keadaan dan posisi keuangan perusahaan. Apabila suatu 

informasi tersebut dilaporkan secara terlambat atau tidak tepat waktu maka 

informasi tersebut menjadi tidak relevan atau tidak akurat dan kehilangan 

kesempatan untuk mempengaruhi keputusan (Carbaja dan Yadnyana, 2015). 

BAPEPAM-LK mempunyai aturan dimana paling lambat setiap akhir bulan 

ketiga dari akhir tahun buku perusahaan segera melaporkan keuangannya ke 

pasar modal. Apabila perusahaan tidak tepat waktu dalam menyampaikan 

laporan keuangannya akan dikenakan sangsi dan denda yang cukup besar 

sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh BAPEPAM.   
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Laporan keuangan merupakan salah satu alat penting yang digunakan 

untuk mengukur maupun menilai kinerja perusahaan serta mendukung 

keberlangsungan suatu perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang 

sudah go public. Peningkatan  jumlah perusahaan go public diikuti dengan 

tingginya permintaan atas audit laporan keuangan yang menjadi sumber 

informasi bagi investor. Laporan keuangan yang baik harus memenuhi 

karakteristik kualitatif  laporan keuangan yakni, dapat dipahami, relevan, 

keandalan, dan dapat diperbandingkan. Selain itu asprk yang paling penting 

agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi 

secara relevan adalah ketepatan waktu (timeliness). Informasi yang tersedia 

tepat waktu merupakan informasi yang relevan bagi pengambil keputusan. Ini 

menjelaskan bahwa ketepatan waktu penyajian laporan keuangan merupakan 

hal yang krusial bagi publik (Widhiasari dan Budiartha, 2016). 

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. 

Ketepatan waktu penyajian laporan keuangan (timeliness) dan lamanya 

penyelesaian audit (audit delay) sebagai tolak ukur keberhasilan suatu 

perusahaan merupakan prasyarat utama bagi peningkatan kualitas perusahaan. 

Ketepatan waktu penyajian laporan keuangan auditan kepada masyarakat 

merupakan sinyal adanya informasi yang bermanfaat bagi para investor dan 

pengguna laporan keuangan lainnya untuk prmbuatan keputusan (Puspitasari 

dan Sari, 2012). 
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Penerbitan laporan keuangan perusahaan seringkali bervariasi. 

Perusahaan dengan kondisi yang baik biasanya menerbitkan laporan 

keuangan lebih cepat dibandingkan dengan waktu yang ditentukan 

BAPEPAM. Selisih tanggal antara akhir tahun buku dengan tanggal 

penandatanganan laporan keuangan dapat mengindikasikan adanya 

keterlambatan dalam penyajian laporan keuangan ke publik yang dapat 

memperlambat proses penerbitan laporan keuangan sehingga tidak sesuai 

dengan peraturan yang diberlakukan oleh BAPEPAM. Panjangnya waktu 

penerbitan laporan keuangan tersebut sering disebut drngan istilah audit 

delay. 

Menurut Puspitasari dan Lartini (2014)  Audit delay adalah senjang 

waktu audit, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh auditor untuk menghasilkan 

laporan audit atas kinerja laporan keuangan suatu perusahaan. Senjang waktu 

audit ini dihitung dari selisih tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan 

sampai dengan tanggal laporan audit yang dikeluarkan oleh KAP. Puspitasari 

dan Sari (2012) mengungkapkan bahwa  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 membutuhkan waktu yang 

lebih lama dalam penyelesaian audit.  

Terdapat sejumlah penelitian yang memngungkap faktor-faktor yang 

berkaitan dengan audit delay, yaitu Widhiasari dan Budiartha (2016) 

menyebutkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit delay. 
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Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian Puspitasari dan sari (2012), 

Ningsih dan Widhiyani (2015),  Ariyani dan Budiartha (2014) menyatakan 

bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap audit delay. 

Sistem pengendalian intern dalam perusahaan yang besar akan menghabiskan 

lebih sedikit waktu dalam melakukan proses pengauditan. Selain itu, para 

investor dan pemilik perusahaan juga akan menjaga reputasi perusahaan 

dengan memberikan pengawasan yang ketat sehingga memperkecil 

kemungkinan terjadinya keterlambatan dalam pempublikasian laporan 

keuangannya.  

 Selanjutnya menurut Che-Ahmed (2008) apabila profitabilitas 

perusahaan rendah, maka auditor akan melakukan tugas auditnya dengan 

lebih hati-hati karena adanya resiko bisnis yang lebih tinggi sehingga akan 

memperlambat proses audit dan menyebapkan penerbitan laporan auditan 

yang lebih panjang. Penelitian tersebut sesuai dengan penelitian Carbaja dan 

Yadnyana (2015) menyatakan bahwa variabel profitabilitas memiliki 

pengaruh pada tingkat ketidaktepatwaktuan pelaporan keuangan auditan. 

Perusahaan yang memiliki laba tinggi berdampak positif terhadap penilaian 

kinerja keuangan dan lebih lebih cepat dalam menyampaikan laporan 

keuangan, sedangkan perusahaan yang memiliki laba rendah berdampak 

negatif dan terjadi penurunan terhadap penilaian kinerja keuangan dan 

menyebapkan keterlambatan.  

Selanjutnaya menurut penelitian Agruningrum dan wirakusuma 

(2013) menunjukan bahwa rasio leverage  berpengaruh terhadap 
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keterlambatan audit. Apabila perusahaan memiliki rasio leverage yang tinggi 

maka resiko kerugian perusahaan tersebut akan bertambah. Oleh sebab itu, 

untuk memperoleh keyakinan akan laporan keuangan perusahaan maka 

auditor akan meningkatkan kehati-hatiannya sehingga rentang audit delay 

akan lebih panjang. Sedangkan menurt penelitian Puspitasari dan Lartini 

(2014) mengungkapkan bahwa rasio leverage tidak memiliki pengaruh 

terhadap audit delay.  

Selain itu, Ariyani dan Budiartha (2014), Che-Ahmed (2008) 

mengungkapkan bahwa kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap audit delay. Karena perusahaan yang memiliki unit 

operasi (cabang)   lebih banyak akan memerlukan waktu yang lebih lama bagi 

auditor untuk melakukan pekerjaan auditnya. Apabila perusahaan memiliki 

anak cabang perusahaan maka transaksi yang dimiliki klien makin rumit 

karena terdapat laporan konsolidasi yang perlu di audit oleh auditor sehingga 

akan memerlukan waktu yang cukup lama bagi auditor untuk melakukan 

pekerjaan auditnya.   

Pada penelitian Puspitasari dan Sari (2012) mengungkapkan bahwa 

ukuran KAP mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap audit 

delay. Auditor yang mempunyai reputasi yang baik (KAP the big four) akan 

memberikan kualitas pekerjaan audit yang efektif dan efisien, sehingga audit 

dapat diselesaikan secara tepat waktu. KAP the big four memperoleh insentif 

lebih tinggi untuk menyelesaikan pekerjaan audit lebih cepat dibandingkan 
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KAP lainnya. Waktu audit yang lebih cepat juga merupakan cara KAP the big 

four mempertahankan reputasinya. 

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay 

telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu yaitu: Puspitasari dan Latrini 

(2014) yang meneliti tentang pengaruh ukuran perusahan, anak perusahaan, 

leverage, dan Ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap audit delay. Penelitian 

ini merupakan pengembangan dari penelitian diatas. Sedangkan yang 

membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti 

menambahkan variabel independen Profitabilitas karena dalam beberapa 

jurnal pendukung menunjukan bahwa variabeel profitabilitas memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap audit delay, dan mengganti variabel anak 

perusahaan dengan variabel kompleksitas operasi, serta pada penelitian ini 

menggunakan analisis regresi logistik dengan periode penelitian tahun 2013-

2015. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan mengambil judul “PENGARUH UKURAN 

PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, LEVERAGE, KOMPLEKSITAS 

OPERASI DAN UKURAN KAP TERHADAP AUDIT DELAY (Studi 

Empiris Pada Perusahan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 

2013-2015)” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

penelitian ini akan menganalisa tentang pengaruh ukuran perusahaan, 

profitabilitas, leverage, kompleksitas operasi dan ukuran KAP terhadap audit 

delay perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2013-2015. Sehingga dalam penelitian ini rumusan masalahnya sebagai 

berikut: 

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay? 

2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap audit delay? 

3. Apakah leverage berpengaruh terhadap audit delay?     

4. Apakah kompleksitas operasi berpengaruh terhadap audit delay? 

5. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap audit delay? 

C.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut:  

1. Untuk menganalisa pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit delay? 

2. Untuk menganalisa pengaruh profitabilitas terhadap audit delay? 

3. Untuk menganalisa pengaruh leverage  terhadap audit delay?     

4. Untuk menganalisa pengaruh kompleksitas operasi terhadap audit delay? 

5. Untuk menganalisa pengaruh ukuran KAP terhadap audit delay? 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

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. 

2. Bagi Auditor 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pedoman, bahan 

pertimbangan, bahan informasi dan refrensi dalam melakukan 

perencanaanaudit yang lebih baikdalam upaya meningkatkan efesiensi dan 

efektifitas pelaksanaan audit dengan mengetahui faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi audit delay. 

3. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi audit delay.  

4. 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. 
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E. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sitematika penulisan disusun untuk memberikan gambaran mengenai 

penelitian yang dilakukan. Sistematika penulisan ini berisi penjelasan 

informasi secara singkat mengenai materi yang dibahas dalam tiap-tiap bab. 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan memberikan penjelasan tentang latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab tinjauan pustaka memberikan penjelasan tentang landasan teori 

yang berkaitan dengan penelitian ini, uraian tentang penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran teoritis untuk memberi penjelasan 

secara logis maksud dari penelitian, dilanjutkan dengan penjelasan 

hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab metode penelitian memberikan penjelasan tentang desain 

penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, 

populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan 

data dan metode analisis. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab hasil dan pembahasan memberikan penjelasan tentang 

deskripsi objek penelitian, analisis data yang menjelaskan hasil 
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olahan data sesuai alat dan teknik analisis yang digunakan dan 

interpretasi hasil penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Bab penutup memberikan penjelasan tentang simpulan dari hasil 

pengolahan data, keterbatasan penelitian, serta saran untuk 

penelitian selanjutnya 

 

 

 

 


