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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan merupakan salah satu instrumen penting dalam 

menggambarkan kinerja suatu perusahaan khususnya perusahaan go public. 

Seiring pesatnya perkembangan perusahaan-perusahaan yang go public, maka 

makin tinggi pula permintaan atas audit laporan keuangan yang menjadi 

sumber informasi bagi para pengguna laporan keuangan. Informasi dalam 

laporan keuangan dapat bermanfaat jika disajikan secara akurat dan tepat 

waktu, yakni tersedia saat dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan 

(Santoso, 2012). Nilai dari ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan 

faktor penting bagi kemanfaatan laporan keuangan tersebut (Givoly dan 

Palmon, 1982) dalam (Puspitasari dan Sari, 2012). 

Hal tersebut diperjelas dengan pernyataan Keputusan Ketua 

BAPEPAM No. Kep-36/PM/2003, No. 1 Peraturan X.K.2 tentang Kewajiban 

Penyampaian Laporan Keuangan Berkala, menyatakan laporan keuangan 

berkala disertai dengan laporan akuntan disampaikan kepada BAPEPAM 

selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan 

tahunan. Hasil audit atas perusahaan wajib diumumkan ke publik paling tidak 

melalui 2 surat kabar harian berbahasa Indonesia, secara periodik dan tepat 

waktu. (Kartika, 2011). 
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Audit delay pun juga sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

disekitarnya, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor-faktor 

tesebut yang pada akhirnya akan membuat atau mempengaruhi audit delay. 

Kajian atas audit delay dapat dilakukan dengan melihat kondisi atau faktor-

faktor seperti ukuran perusahaan, laba rugi perusahaan, solvabilitas, opini 

auditor, umur perusahaan, reputasi auditor, profitabilitas, ukuran KAP, 

keberadaan komite audit, dan lain-lain. 

Beberapa penelitian mengenai faktor-faktor yang berpengaruh pada 

audit delay telah dilakukan. Penelitian ini bertujuan menguji kembali faktor-

faktor yang mempengaruhi audit delay. Faktor-faktor yang diuji dalam 

penelitian ini adalah ukuran perusahaan, laba rugi perusahaan, profitabilitas, 

solvabilitas, opini auditor dan ukuran KAP. 

Terdapat sejumlah penelitian yang mengungkapkan faktor-faktor 

yang berkaitan dengan ukuran perusahaan, yaitu Kartika (2011) menyebutkan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap audit 

delay. Penelitian tersebut menemukan bahwa jenis perusahan finansial 

mengalami audit delay yang lebih pendek dibandingkan dengan perusahaan-

perusahaan dalam jenis industri lain yang dikarenakan perusahaan finansial 

tidak memiliki saldo perusahaan yang cukup signifikan sehingga audit yang 

dilakukan cenderung tidak membutuhkan waktu yang lama. Selanjutnya 

Saemargani dan Mustikawati (2015) menyebutkan bahwa ukuran perusahaan 

tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap audit delay dikarenakan 

semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diawasi oleh 
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investor, pengawas permodalan, dan pemerintah. Oleh sebab itu, perusahaan 

dengan total aset besar maupun kecil mempunyai kemungkinan yang sama 

dalam menghadapi tekanan atas penyampaian laporan keuangan. Hal serupa 

diungkapkan Santoso (2012), Rahardja (2012), Pratama dan Adiwibowo 

(2014) serta Sari dkk (2014)  menyebutkan bahwa ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap audit delay. Sedangkan Puspitasari dan Sari (2012) 

serta Marsono (2013) menyebutkan bahwa total asset mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan terhadap audit delay. Semakin besar total asset yang 

dimiliki oleh suatu perusahaan, maka semakin besar audit delay-nya. Hal 

tersebut juga didukung oleh penelitian Darmawan dan Kusbandiyah (2014) 

serta Febrianty (2011) yang menyebutkan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap audit delay. 

Faktor lainnya yaitu laba rugi perusahaan diungkapkan oleh Kartika 

(2011) serta Marsono (2013) bahwa laba rugi perusahaan secara signifikan 

tidak berpengaruh terhadap audit delay. Hal tersebut berkaitan dengan 

ketidakstabilan kondisi ekonomi saat ini dimana kebanyakan perusahaan yang 

mengalami kerugian diabaikan dalam laporan keuangannya karena kerugian 

dianggap sebagai hal yang biasa. Sedangkan menurut Puspitasari dan Sari 

(2012) mengungkapkan bahwa laba rugi perusahaan berpengaruh secara 

negatif dan signifikan terhadap audit delay. Semakin perusahaan memperoleh 

laba yang tinggi, maka audit delay-nya akan semakin pendek. 

Profitabilitas yang diungkapkan oleh Saemargani dan Mustikawati 

(2015) mengungkapkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap 
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audit delay. Hal serupa diungkapkan oleh Marsono (2013) yang 

mengungkapkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap audit 

delay. Profitabilitas menunjukan keberhasilan perusahaan dalam memeproleh 

keuntungan. Sehingga profitabilitas rendah ditengarai berpengaruh terhadap 

audit delay. Sugiarto (2012) mengungkapkan bahwa profitabilitas 

mencerminkan tingkat efektivitas yang dicapai oleh operasional perusahaan. 

Perusahaan yang mengalami laba, cenderung melaporkan laporan 

keuangannya lebih cepat daripada yang tingkat profitabilitasnya rendah. 

Sedangkan Kartika (2011) dan Santoso (2012) mengungkapkan bahwa 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap audit delay. Hal tersebut disebabkan 

karena tingkat profitabilitas yang lebih rendah memacu kemunduran publikasi 

laporan keuangan perusahaan yang melaporkan kerugian mungkin akan 

meminta auditor untuk mengatur waktu auditnya lebih lama dibandingkan 

biasanya. Hal serupa diungkapkan oleh Witjaksono dan Silvia (2014), 

Pratama dan Adiwibowo (2014) serta Darmawan dan Kusbandiyah (2014) 

yang menyatakan bahwa profitabilitas secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap audit delay. 

Selanjutnya menurut Kartika (2011), Witjaksono dan Silvia (2014), 

Pratama dan Adiwibowo (2014), Aryaningsih dan Budiartha (2014) serta 

Puspitasari dan Sari (2012) mengungkapkan bahwa solvabilitas berpengaruh 

positif signifikan terhadap audit delay. Rasio solvabilitas yang tinggi 

mengakibatkan panjangnya waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian audit. 

Hal serupa diungkapkan oleh Marsono (2013) menyatakan bahwa aktivitas 
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solvabilitas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap audit delay. Hasil 

penelitian solvabilitas yang merupakan proporsi total hutang atas total asset 

memiliki pengaruh signifikan. Sedangkan Saemargani dan Mustikawati 

(2015) serta Darmawan dan Kusbandiyah (2014) mengungkapkan bahwa 

solvabilitas perusahaan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap audit 

delay. 

Faktor lainnya yaitu opini auditor yang diteliti oleh Saemargani dan 

Mustikawati (2015) serta Santoso (2012) menyatakan bahwa opini auditor 

tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap audit delay. Hal serupa 

diungkapkan oleh Kartika (2011) yang mengungkapkan bahwa opini auditor 

tidak berpengaruh terhadap audit delay. Hal tersebut dikarenakan kondisi 

laporan keuangan antara tahun yang diaudit sekarang dengan yang lalu itu 

sama. Selain itu auditor juga akan bekerja secara professional dalam 

menghadapi setiap kondisi perusahaan. Sedangkan Sugiarto (2012) 

mengungkapkan pengaruh jenis opini auditor dengan audit delay, yang 

menunjukan bahwa perusahaan yang menerima non unqualified opinion 

menunjukan audit delay yang lebih panjang dibanding yang menerima 

unqualified opinion. Selain itu Rahardja (2012), Kusumawardhani (2013) dan 

Marsono (2013) mengungkapkan bahwa pengungkapan opini auditor 

berpengaruh positif terhadap audit delay.  

Faktor terakhir yang diteliti adalah ukuran KAP (Kantor Akuntan 

Publik) yang sebelumnya diteliti oleh Saemargani dan Mustikawati (2015), 

Pratama dan Adiwibowo (2014) serta Witjaksono dan Silvia (2014) 
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menunjukan bahwa ukuran KAP tidak mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap audit delay. Penelitian lain yakni Sugiarto (2012) mengungkapkan 

bahwa tingginya kualitas KAP diperlihatkan oleh tingginya kualitas hasil 

jasa, yang berikutnya akan berimbas pada jangka waktu penyelesaian audit. 

Dan waktu audit yang cepat merupakan salah satu cara KAP dengan kualitas 

tinggi untuk mempertahankan reputasi dari KAP tersebut. Sedangkan 

Puspitasari dan Sari (2012) mengungkapkan bahwa ukuran KAP berpengaruh 

secara signifikan terhadap audit delay. Hal tersebut menunjukan bahwa 

auditor yang mempunyai reputasi yang baik (KAP the big four) akan 

mempengaruhi 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 KAP lainnya. Waktu audit yang lebih cepat juga merupakan 

cara KAP the big four mempertahankan reputasinya. Hal serupa juga 

diungkapkan Santoso (2012) bahwa ukuran KAP memiliki pengaruh yang 

sigifikan terhadap audit delay. Hal ini berarti bahwa KAP big four telah 

dipercaya oleh perusahaan dalam melaksanakan audit karena KAP big four 

berusaha menjaga reputasi KAP dan kualitas auditor agar tidak sampai terjadi 

audit delay. Peneliti lain seperti Kusumawardani (2013) serta Darmawan dan 

Kusbandiyah (2014) juga mengungkapkan bahwa ukuran KAP berpengaruh 

terhadap audit delay. 

Pada kenyataannya, ketepatan waktu pelaporan keuangan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan faktor eksternal. Ketepatan 
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waktu pelaporan keuangan dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan 

merupakan faktor yang ada di dalam perusahaan yang terdiri dari 

profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan, dan lain-lain. Sedangkan 

ketepatan waktu pelaporan keuangan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal 

yaitu faktor yang berada diluar perusahaan yang terdiri dari ukuran KAP 

(Kantor Akuntan Publik), opini auditor, dan lain-lain. Masing-masing faktor 

tersebut yang mengakibatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

Penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan, laba rugi 

perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, opini auditor dan ukuran KAP 

terhadap audit delay ini telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, 

diantaranya yaitu : Kartika (2011), Saemargani dan Mustikawati (2015), dan 

Puspitasari dan Sari (2012). Penelitian ini mereplikasi dari penelitian 

diatas. Dalam penelitian tersebut dibahas tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi audit delay. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “PENGARUH 

UKURAN PERUSAHAAN, LABA RUGI PERUSAHAAN, 

PROFITABILITAS, SOLVABILITAS, OPINI AUDITOR DAN UKURAN 

KAP TERHADAP AUDIT DELAY”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, 

maka penelitian ini akan menganalisa tentang pengaruh ukuran perusahaan, 

laba rugi perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, opini auditor dan ukuran 
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KAP terhadap audit delay. Sehingga dalam penelitian ini rumusan 

masalahnya sebagai berikut : 

1. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Audit Delay? 

2. Apakah Laba Rugi Perusahaan berpengaruh terhadap Audit Delay? 

3. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Audit Delay? 

4. Apakah Solvabilitas berpengaruh terhadap Audit Delay? 

5. Apakah Opini Auditor berpengaruh terhadap Audit Delay? 

6. Apakah Ukuran KAP berpengaruh terhadap Audit Delay? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit delay. 

2. Menganalisis pengaruh laba rugi perusahaan terhadap audit delay. 

3. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap audit delay. 

4. Menganalisis pengaruh solvabilitas terhadap audit delay. 

5. Menganalisis pengaruh opini auditor terhadap audit delay. 

6. Menganalisis pengaruh ukuran KAP terhadap audit delay. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang diharapkan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan atau Klien 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan 

informasi dan sebagai bahan pertimbangan kepada pihak perusahaan atau 
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klien mengenai hal-hal yang mempengaruhi audit delay. Selain itu 

sebagai bahan evaluasi kinerja perusahaan secara berkala agar dapat 

mengendalikan faktor-faktor dominan yang dapat mempengaruhi audit 

delay. 

2. Bagi Auditor 

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pedoman, bahan 

pertimbangan maupun bahan referensi bagi auditor untuk memperhatikan 

terhadap apa yang mempengaruhi audit delay sehingga para auditor dapat 

mengendalikan faktor-faktor dominan yang mempengaruhi audit delay. 

3. Bagi Peneliti 

Penelitian dapat menambah pengetahuan atau wawasan bagi peneliti 

serta dapat lebih mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi audit 

delay baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. 

4. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan atau 

wawasan bagi para pembaca maupun peneliti selanjutnya. Serta dapat 

menjadi salah satu bahan referensi atau bahkan sebagai pertimbangan 

untuk penelitian selanjutnya. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sebagai arahan dalam memahami skripsi ini, penulis menggunakan 

sistematika sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini mebahas mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, 

perumusan hipotesis, dan kerangka teoritis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

  Bab ini membahas tentang desain penelitian, definisi operasional 

dan pengukuran variabel, populasi dan sampel, data dan sumber 

data, eknik pengumpulan data, dan metode analisis data. 

BAB IV ANALISI DATA DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini membahas tentang hasil pengumpulan data, analisis data, 

dan pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

  Bab ini terdiri dari simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran 

atas hasil analisis data yang telah dilakukan. 


