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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan pesat yang terjadi pada perusahaan di Indonesia berdampak 

pada peningkatan jasa audit untuk laporan keuangan perusahaan. Badan Pengawas 

Pasar Modal (BAPEPAM) memiliki ketentuan yang harus ditaati oleh 

perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), salah 

satunya penyampaian oleh auditor independen tentang laporan keuangan yang 

telah diaudit. 

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang dapat 

digunakan sebagai media informasi untuk mengetahui kinerja perusahaan juga 

berguna sebagai pengambilan keputusan berbagai pihak, oleh sebab itu laporan 

keuangan harus dilaporkan tepat waktu dan berkala. Manajemen perusahaan 

adalah pihak yang menyajikan laporan keuangan tersebut (Jumingan, 2006). 

Ada beberapa golongan jenis audit, salah satunya adalah audit laporan 

keuangan. Audit yang sering dilakukan auditor independen adalah audit laporan 

keuangan. Hal ini dikarenakan audit laporan keuangan dapat menentukan apakah 

laporan keuangan yang akan diperiksa dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu 

yang telah ditetapkan oleh prinsip akuntansi berlaku umum.  

Menurut SFAC No.2 tentang karakteristik kualitatif dari informasi 

keuangan menyatakan bahwa informasi keuangan akan bermanfaat bila memenuhi 

karakteristik kualitas yaitu relevan, andal, memiliki daya banding dan konsistensi, 

sesuai dengan pertimbangan cost-benefit, dan materialitas. Kriteria relevansi yaitu 
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apabila nilai prediktif dan feedhack dapat dimiliki laporan keuangan, dan waktu 

penyajian laporan keuangan  yang tepat waktu (Angruningrum dan Made, 2013). 

 Kepercayaan pemakai laporan keuangan  juga akan meningkat sehubung 

dengan adanya hasil  laporan keuangan yang telah diaudit oleh perusahaan. 

Pembuat keputusan akan menggunakan laporan keuangan yang berkualitas untuk 

pembuatan keputusannya. Pemenuhan kriteria yang berkualitas bagi laporan 

keuangan yaitu laporan keuangan harus dapat dipercaya. Kriteria dapat dipercaya 

terpenuhi apabila laporan keuangan  netral, dapat diuji, dan jujur. Dengan melihat 

laporan auditor independen, para pemakail laporan keuangan audit dapat 

memastikan telah terpenuhinya kriteria tersebut (Setyawan. A, 2015). 

Laporan keuangan yang baik biasanya ditandai dengan keandalan, 

keakuratan dan salah satunya adalah ketepatan waktu. Laporan keuangan akan 

berkurang manfaatnya jika penyampaiannya tidak tepat waktu karena laporan 

keuangan menjadi kurang relevan dan andal. Seorang auditor memiliki kriteria 

profesionalisme, salah satunya ketepatan waktu dalam penyampaian hasil 

auditnya. Ketepatan waktu auditor dalam menyelesaikan tugasnya dapat juga 

mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan kepada 

masyarakat umum dan BAPEPAM. Perusahaan dalam pengambilan keputusan 

dan keterbukaan kepada masyarakat umum juga dipengaruhi dengan ketepatan 

waktu sebuah perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan (Karang, et.al, 

2015). 

 Pasar modal telah mengatur tentang ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar 
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Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-346/BL/2011 menyatakan laporan 

keuangan tahunan wajib disampaikan kepada BAPEPAM dan LK dan 

diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga (90 hari) 

setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Peraturan undang-undang menyatakan 

perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditnya akan 

dikenakan denda. Dengan dibuatnya peraturan ini diharapkan perusahaan publik 

dapat mempublikasikan laporan keuangan auditnya secara tepat waktu sehingga 

tidak ada pihak yang dirugikan. 

Lamanya waktu dalam penyampaian laporan keuangan yang diukur dari 

ditutupnya tahun buku laporan keuangan sampai diselesaikannya laporan 

keuangan yang telah di audit oleh auditor independen disebut audit delay. 

Lamanya waktu penyelesaian pekerjaan audit ditentukan oleh perbedaan waktu 

antara tanggal laporan keuangan dan laporan hasil audit (Aditya dan Indah, 2014).  

Dalam penyajian laporan keuangan ada hal penting yang harus di 

perhatikan yaitu ketepatan waktu dan ketidak terlambatan, serta tidak ada 

kebocoran kerahasiaan informasi kepada pihak luar yang tidak berkompetensi 

untuk ikut memberi pengaruh. Tetapi manfaat informasi yang disajikan akan 

berkurang dan tidak akurat apabila hal tersebut terjadi. Permintaan audit laporan 

keuangan akan meningkat apabila pemenuhan kebutuhan informasi disajikan 

secara akurat dan tepat waktu. Berangkat dari beberapa keterangan diatas 

penelitian ini bermaksud untuk meneliti tentang pengaruh faktor internal dan 

eksternal terhadap audit delay. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Beberapa faktor yang 
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diperkirakan mempengaruhi audit delay telah dikaji dalam beberapa penelitian 

sebelumnya. Faktor-Faktor tersebut antara lain: 

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran kinerja perusahaan, yaitu 

kemampuan laba yang dihasilkan perusahaan selama periode tertentu pada tingkat 

penjualan, aset dan modal saham tertentu. Indikator yang digunakan untuk 

mengetahui tingkat profitabilitas suatu perusahaan dalam penelitian ini adalah 

return on asset (ROA), rasio yang mengukur efektifitas pemakaian total sumber 

daya alam oleh perusahaan (Putri dan Nur F, 2015). Sedangkan Carslaw dan 

Kaplan (1991) dalam penelitian Sugiarto (2012) menyatakan bahwa perusahaan 

yang mengalami rugi cenderung memerlukan auditor untuk memulai proses 

pengauditan lebih lambat dari biasanya. Oleh karena itu, akan terjadi pula 

keterlambatan dalam penyampaian kabar buruk kepada publik. Hasil penelitian ini 

didukung oleh penelitian Prabowo dan Marsono (2013) yang membuktikan bahwa 

profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Maka tingkat 

profitabilitas rendah ditengarai berpengaruh terhadap audit delay. Semakin besar 

profitabilitas dapat memudahkan auditor dalam mengaudit. Dengan demikian 

semakin cepat pula penyampaian laporan audit oleh auditor. 

Ukuran perusahaan dapat menunjukkan seberapa besar informasi yang 

terdapat di dalamnya, sekaligus mencerminkan kesadaran dari pihak manajemen 

mengenai pentingnya informasi, baik bagi pihak internal maupun eksternal 

perusahaan (Almilia dan Setiadi, 2006 dalam penelitian Sugiarto, 2012). 

Kepemilikan aset yang besar oleh suatu perusahaan, akan memiliki banyak 

sumber informasi, lebih banyak staf akuntansi, maka perusahaan dalam hal ini 
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memungkinkan untuk melaporkan laporan keuangan auditannya lebih cepat. 

Semakin besar perusahaan, maka perusahaan tersebut akan memiliki pengendalian 

internal yang baik sehingga tingkat kesalahan dalam penyajian laporan keuangan 

dapat diminimalisir, dan auditor dapat dengan mudah melakukan pengauditan 

laporan keuangan. ukuran perusahaan diproksi dengan menggunakan logaritma 

dari total aset. 

Laporan laba rugi adalah pelaporan akuntansi yang meliputi pendapatan-

pendapatan dan biaya-biaya dan diringkas dalam satu periode. Auditor akan 

diminta mengatur waktu auditnya lebih lama dibandingkan biasanya jika 

perusahaan akan melaporkan kerugian. Sedangkan jika perusahaan melaporkan 

laba maka perusahaan akan mempercepat auditnya, sehingga good news tersebut 

dapat segera disampaikan kepada investor, dan pihak-pihak yang berkepentingan. 

Perusahaan yang melaporkan kerugian akan meminta auditor untuk mengatur 

waktu auditnya. Arti penting laba-rugi digambarkan dalam fakta diamana 

pencatatan akuntansi suatu kejadian memilih prosedur yang di distorsi oleh neraca 

atau laporan laba-rugi, biasanya mereka tidak memilih untuk mendistorsi laporan 

laba-rugi (Setyawan. A, 2015). 

Opini auditor merupakan pendapat yang disampaikan oleh auditor atas 

kewajaran suatu laporan keuangan. opini auditor digunakan oleh pengguna intern 

dan ekstern untuk mengetahui kewajaran laporan keuangan. Hasil penelitian dari 

Shulthoni (2012), bagi auditor sebuah opini audit adalah kewenangan yang 

dimiliki auditor sendiri dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan, dengan 

opini selain unqualified menuntut auditor untuk lebih berhati-hati dalam 
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melakukan prosedur auditnya sehingga waktu pelaporan keuangannya akan lebih 

lama. 

Auditor yang berkualitas juga mempengaruhi kualitas audit yang 

dihasilkan seorang auditor. Kredibilitas sebuah laporan keuangan terhadap audit 

delay dapat juga ditentukan dengan kualitas auditor. Dalam melakukan audit 

laporan keuangan, sebuah perusahaan ditutut memilih seorang auditor dengan 

reputasi yang baik. Dengan memilih auditor bereputasi baik diharapkan 

perusahaan dapat menyampaikan hasil laporan keuangan secara efisien dan 

fleksibel. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari 

dan Sari (2012) dalam penelitian Putri dan Nur (2015) yang menyatakan bahwa 

reputasi auditor yang baik seperti yang dimiliki oleh KAP Big Four mampu 

meyelesaikan audit dengan tepat waktu. Reputasi KAP yang baik mampu menjaga 

citra KAP di mata publik sehingga hal ini memicu auditor untuk segera 

menyelesaikan laporan audit supaya tidak kehilangan kliennya. 

  Berdasarkan penjelasan penelitian tersebut dan mengingat 

pentingnya ketepatan waktu dalam pelaporan laporan keuangan maka penulis 

termotivasi untuk menguji penelitian tentang audit delay. Penelitian ini 

merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Karang.,et al 

(2015) dengan menambahkan variabel reputasi auditor dan laba rugi perusahaan 

serta mengurangi beberapa variabel. Berdasarkan latar belakang diatas, maka 

peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH FAKTOR 

INTERNAL DAN EKSTERNAL TERHADAP AUDIT DELAY PADA 
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PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 

2013-2015”. 

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

penelitian ini rumusan masalahnya sebagai berikut : 

1. Apakah faktor internal yang meliputi profitabilitas, ukuran perusahaan, dan laba 

rugi perusahaan berpengaruh terhadap audit delay ? 

2. Apakah  faktor eksternal yang meliputi opini auditor dan reputasi auditor 

berpengaruh terhadap audit delay ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai 

berikut : 

1. Untuk menganalisis pengaruh faktor eksternal yang meliputi opini auditor dan 

reputasi auditor terhadap audit delay. 

2. Untuk menganalisis pengaruh faktor internal yang meliputi profitabilitas, ukuran 

perusahaan, dan laba rugi perusahaan terhadap audit delay. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

 Penjabaran manfaat penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi Auditor: membantu mengidentifikasi pengaruh faktor internal dan eksternal 

terhadap audit delay sehingga kinerja dapat dioptimalkan yang berimbas pada 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. 
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2. Bagi Akademisi: memberi deksripsi tentang pengaruh faktor internal dan 

eksternal terhadap audit delay. Dengan harapan bahwa bukti empiris tersebut 

dapat menambah wawasan pada penelitian selanjutnya. 

3. Bagi Praktisi: penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam melakukan pekerjaan 

audit, sehingga pelaporan keuangan dapat dilaporkan dengan efektif dan efisien 

serta mempersingkat  rentan waktu audit dengan mencermati pengaruh faktor 

internal dan eksternal terhadap audit delay. 

E. SISTEMATIKA PENULISAN 

 Penulisan dalam skripsi ini dilakukan secara teratur dari bab per bab 

yang masing-masing bab dibagi kedalam sub bab, dengan tujuan mempermudah 

pembahasan serta untuk mempermudah pembaca memahami garis besar 

penelitian ini. Isi dan bahasan ini disajikan dalam bentuk sistematika sebagai 

berikut: 

 BAB I merupakan PENDAHULUAN, dalam bab ini akan dijelaskan 

mengenai latar belakang masalahyang berisi tentang masalah-masalah yang 

melandasi penelitian. Selanjutnya akan dinahas mengenai perumusan masalah 

yaitu masalah-masalah yang akan diteliti. Dalam bab ini juga dipaparkan tentang 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

 BAB II merupakan TINJAUAN PUSTAKA. Dalam bab ini membahas 

mengenai teori keagenan dan penjabaran dari variabel-variabel independennya 

yaitu opini auditor, reputasi auditor, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan laba 

rugi perusahaan. Kemudian pengertian dari variabel dependennya yaitu audit 
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delay. Selain itu di dalamnya juga berisi penelitian terdahulu, hubungan antar 

variabel yang digambarkan dalam kerangka pemikiran dan hipotesis. 

 BAB III merupakan METODOLOGI PENELITIAN. Dalam bab ini 

berisi tentang jenis dan sumber data, populasi dan sampel penelitian, definisi 

operasional variabel dan pengukurannya serta metode analisis data yang terdiri 

dari uji kualitas data dan analisis data. 

 BAB IV merupakan ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN. Dalam 

bab ini peneliti mencoba menganalisa dan membehas berdasarkan opini auditor, 

reputasi auditor, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan laba rugi perusahaan 

mempengaruhi variabel dependennya yaitu audit delay, serta penjelasan mengenai 

hasil analisis data dan pembahasannya. 

 BAB V merupakan PENUTUP. Dalam bab ini berisi tentang simpulan 

dan hasil penelitian yang dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan, dan 

saran-saran sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


