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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan merupakan instrumen yang penting dalam sebuah 

perusahaan. Laporan keuangan bermanfaat sebagai sumber informasi penting 

tentang kinerja dan prospek perusahaan bagi pemegang saham dan masyarakat 

sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan investasi. 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 kemanfaatan laporan keuangan 

(Givoly dan Palmon, 1982 dalam Estrini, 2013), khususnya bagi perusahaan 

yang sudah go public dan tercatat di Bursa efek. Berdasarkan Undang- Undang 

Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, dijelaskan bahwa 

pasar modal merupakan suatu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran 

umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek 

yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. 

Sedangkan fungsi utama pasar modal sendiri sebagai sumber pendanaan bagi 

perusahaan serta sebagai sarana investasi yang beragam bagi para investor. 

Dewasa ini perkembangan pasar modal dan keuangan di Indonesia 

semakin mengalami peningkatan dari masa ke masa. Perusahaan yang tercatat 

pada bursa efek Indonesia (BEI) diwajibkan untuk mempublikasikan laporan 

keuangannya sebagai bentuk tanggung jawab manajemen kepada investor, hal 

ini dimaksudkan agar investor dapat menilai kinerja dari perusahaan publik. 
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Fungsi dari laporan keuangan tersebut akan membantu para pengguna laporan 

keuangan baik investor maupun manajemen dalam menentukan keputusan, 

maka dari itu laporan keuangan ini harus memuat informasi yang disajikan 

secara relevan (Bonson Ponte et al, 2008).  

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang kerap 

kali digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam rangka pengambilan suatu 

keputusan. Informasi dalam laporan keuangan akan mempunyai manfaat jika 

disampaikan secara akurat dan tepat waktu kepada pemakainya. Peruhasaan 

yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) diwajibkan untuk 

mempublikasikan laporan keuangannya sebagai bentuk tanggung jawab 

manajemen kepada investor, hal ini dimaksudkan agar investor dapat menilai 

kinerja dari perusahaan publik. 

Ketepatan waktu penyajian laporan keuangan dan laporan audit 

(timeliness) merupakan syarat utama bagi peningkatan harga pasar saham    

perusahaan-perusahaan go public. Pemenuhan standar audit oleh auditor dapat 

berdampak pada lamanya penyelesaian laporan audit. Menurut Boynton dan 

Kell  (dalam Estrini, 2013), Hambatan dalam penyampaian ketepatan waktu ini 

sesuai dengan Standar Pemeriksaan Akuntan Publik terutama pada standar 

ketiga yang menyatakan bahwa audit harus dilaksanakan dengan penuh 

kecermatan dan ketelitian serta pengumpulan alat-alat pembuktian yang cukup 

memadai. Dengan demikian permintaan akan audit laporan keuangan semakin 

meningkat serta memungkinkan akuntan publik membutuhkan waktu yang 

cukup lama untuk menyelesaikan proses audit sehingga sering terjadi 
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keterlambatan waktu dalam mempublikasikan laporan keuangan. Semakin 

cepat informasi laporan keuangan dipublikasikan ke publik, maka informasi 

tersebut semakin bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Begitu juga 

sebaliknya, Semakin lama auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya 

maka semakin panjang audit delay  (Dewi, 2013 dalam Putra, 2016).  

 Suwardjono (2011) menjelaskan bahwa ketepatwaktuan (timeliness) 

merupakan ketersediaan informasi bagi pembuat keputusan pada saat 

dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kemampuan untuk 

mempengaruhi sebuah keputusan. Hal tersebut mencerminkan begitu 

pentingnya ketepatwaktuan dalam penyajian laporan keuangan ke publik, 

sehingga diharapkan setiap perusahaan tidak menunda pelaporan keuangannya 

ke publik. Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-346/BL/2011 nomor 

X.K.2 menyatakan bahwa Laporan keuangan tahunan wajib disampaikan 

kepada Bapepam dan LK, dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat 

pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Kemudian 

dalam Undang-Undang No.8 tahun 1995 dan peraturan BAPEPAM nomor 

X.K.2 menjelaskan jika perusahaan tidak tepat waktu dalam menyampaikan 

laporan keuangannya maka akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Peraturan dari Bapepam dan LK mengenai 

penyampaian laporan keuangan tahunan belum menjamin seluruh perusahaan 

di pasar modal dalam mempublikasikan dan menyampaikan laporan keuangan 

tahunan secara tepat waktu. 
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Ada beberapa faktor yang memepengaruhi audit delay. Faktor yang 

pertama yaitu opini auditor. Opini yang dihasilkan oleh auditor dapat 

mempengaruhi lama dari keluarnya laporan audit, karena dalam proses 

pemberian opini tersebut melibatkan negosiasi dengan klien, konsultasi dengan 

partner auditor, dan lain sebagainya. Sehingga perusahaan dengan qualified 

opinion akan mempunyai waktu audit delay yang lebih lama dibandingkan 

dengan perusahaan dengan opini yang berbeda.  

Selain opini auditor, profitablitas juga diduga berpengaruh terhadap 

audit delay. Tingkat kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan yang 

dilaporkan, diperkirakan dapat mempengaruhi tepat atau tidaknya waktu 

penyajian laporan keuangan kepada publik. Hal ini diungkapkan oleh Carslaw 

dan Kaplan (1991 dalam Mahendra dan Putra, 2014) dimana perusahaan yang 

mengalami kerugian operasional telah meminta auditornya untuk 

menjadwalkan pengauditan lebih lambat dari biasanya, ini berarti profitabilitas 

mempengaruhi ketepatwaktuan pelaporan keuangan.  

Faktor lainnya yaitu likuiditas yang dapat berpengaruh terhadap audit 

delay. Tidak banyak penelitian yang mengambil likuiditas sebagai faktor audit 

delay. Menurut Mahendra dan Putra (2014) Perusahaan yang memiliki tingkat 

likuiditas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki 

kemampuan yang tinggi dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya, 

sehingga hal ini akan menjadi berita baik dan perusahaan akan cenderung tepat 

waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya. 
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Faktor terakhir yang dapat mempengaruhi audit delay yaitu ukuran 

perusahaan. Mengenai ukuran perusahaan, perusahaan besar lebih konsisten 

untuk tepat waktu dibandingkan perusahaan kecil dalam menginformasikan 

laporan keuangannya (Dyer dan Mc Hugh (1975) dalam Putra (2016). 

Pengaruh ini ditunjukkan dengan semakin besar nilai aktiva perusahaan maka 

semakin pendek audit delay dan sebaliknya Hal ini disebabkan karena 

manajemen perusahaan berskala besar cenderung diberikan insentif untuk 

mengurangi audit delay dikarenakan perusahaan-perusahaan tersebut 

dimonitor secara ketat oleh investor dan pemerintah.   

Pasar properti Asia Tenggara mengalami pertumbuhan tinggi pada 

tahun 2014 yang disebabkan oleh kekuatan fundamental di makro ekonomi. 

Bahakan Indonesia memimpin Asia Tenggara (ASEAN) dalam daftar negara 

dengan pertumbuhan properti tertinggi sepanjang 2013. Negara Indonesia 

mengalami pertumbuhan di sektor properti yang didorong oleh pesatnya 

pertumbuhan kelas menengah pada tahun 2013 yang mengalami peningkatan 

sebesar 37% dari tahun 2004 menjadi 56,7%. Adanya program MP3EI (Master 

Plan Percepatan dan Pengembangan Ekonomi Indonesia) merupakan program 

andalan pemerintah Indonesia di bidang property dan real estate, hal tersebut 

mendukung ketertarikan investor untuk menanamkan sahamnya di bidang 

property dan real estate. Menurut Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Real 

Estate Indonesia, saat ini Indonesia masih menjadi negara tujuan untuk 

investasi di bidang properti, dilihat dari banyaknya investor dari negara lain 

yang berminat menanamkan modalnya dalam bidang properti di Indonesia. 
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Pertumbuhan di bidang property dan real estate di Indonesia semakin pesat, 

maka kebutuhan investor akan laporan keuangan secara tepat waktu juga 

semakin meningkat serta audit delay diharapkan akan semakin kecil. 

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian terdahulu yang tidak 

konsisten, hal ini yang mendasari dilakukannya penelitian mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi lamanya audit delay. Berdasarkan latar belakang 

masalah diatas, peneliti tertarik mengambil judul “ANALISIS FAKTOR-

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDIT DELAY (Studi Empiris 

pada Perusahaan Real Estate dan Property yang Terdaftar di BEI Periode 

2013-2015)” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil 

pertanyaan dalam rumusan masalah. Antara lain: 

1. Apakah terdapat pengaruh opini auditor terhadap audit delay pada 

perusahaan real estate dan property yang terdaftar di BEI periode 2013-

2015? 

2. Apakah terdapat pengaruh profitabilitas terhadap audit delay pada 

perusahaan real estate dan property yang terdaftar di BEI periode 2013-

2015? 

3. Apakah terdapat pengaruh likuiditas terhadap audit delay pada perusahaan 

real estate dan property yang terdaftar di BEI periode 2013-2015? 
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4. Apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit delay pada 

perusahaan real estate dan property yang terdaftar di BEI periode 2013-

2015? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh opini auditor terhadap audit delay pada perusahaan 

real estate dan property yang terdaftar di BEI periode 2013-2015 

2. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap audit delay pada perusahaan 

real estate dan property yang terdaftar di BEI periode 2013-2015 

3. Menganalisis pengaruh likuiditas terhadap audit delay pada perusahaan real 

estate dan property yang terdaftar di BEI periode 2013-2015 

4. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit delay pada 

perusahaan real estate dan property yang terdaftar di BEI periode 2013-

2015 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi penulis, sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara 

teoritis telah dipelajari di bangku perkuliahan. 

2. Bagi pembaca, dapat menambah wawasan mengenai faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi audit delay. 

3. Bagi dunia akademik, sebagai pengembangan penelitian mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi audit delay pada perusahaan sektor dagang di 
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Indonesia, dimana bukti empiris tersebut dapat menjadi salah satu referensi 

yang terus dikembangkan dalam penelitian selanjutnya. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk mempermudah 

pembahasan dalam penulisan. Secara garis besar, penelitian ini dijabarkan 

dalam lima bab. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut. 

Bab I    Pendahuluan 

Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka 

Bab ini mengkaji mengenai landasan teori dan penelitian terdahulu, 

mengembangkan kerangka pemikiran, dan memaparkan hipotesis. 

Bab III Metode Penelitian 

Bab ini akan membahas mengenai variabel penelitian dan definisi 

operasional, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data, serta metode analisis data. 

Bab IV  Hasil dan Pembahasan 

Bab ini berisi deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi 

hasil statistik. 

Bab V Penutup 

Pada bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan, keterbatasan 

penelitian, dan saran mengenai penelitian yang dilakukan 


