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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kondisi perekonomian di Indonesia dapat dilihat dari kondisi pasar 

modalnya dan perusahaan-perusahaan yang menggerakkan ekonomi. 

Perusahaan-perusahsaan besar bersaing untuk menjadi perusahaan 

multinasional. Untuk mencapainya, dibutuhkan modal untuk berinvestasi 

dengan mendaftarkan sahamnya di pasar modal. Perusahaan publik yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) diharusakan menaati ketentuan yang 

telah ditetapkan Badan Pengawas Pasar Modal, yaitu salah satunya 

menyampaikan laporan keuangan yang telah di audit oleh auditor yang 

independen sebagai wujud tanggung jawab manajemen kepada investor.. 

Laporan keuangan yang baik harus memenuhi beberapa syarat seperti relevan, 

andal, akurat, dan salah satunya adalah ketepatan waktu.  

Menurut penelitian Fachriyah (2011), profesionalisme seorang auditor 

dapat ditandai berdasarkan ketepatan waktu auditor tersebut dalam 

menyampaikan laporan auditnya. Ketertundaan dalam mempublikasikan 

laporan keuangan dapat disebabkan oleh lamanya auditor dalam menyelesaikan 

pekerjaan auditnya. Rentang waktu lamanya penyelesaian audit dapat diukur 

melalui jarak waktu terbitnya laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit 

dengan tanggal laporan keuangan tutup buku. Ketertundaan penyampaian 

laporan keuangan dapat diukur berdasarkan lamanya penerbitan laporan 
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keuangan setelah batas akhir penyampaian laporan keuangan menurut Badan 

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). 

Bapepam-LK mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor: 

KEP-36/PM/2003 yang menyatakan bahwa laporan keuangan disertai dengan 

laporan akuntan dengan pendapat yang lazim untuk disampaikan kepada 

Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal 

lasporan keuangan tahunan. Di Bursa Efek Indonesia masih terdapat 

perusahaan-perusahaan yang terlambat menyerahkan laporan keuangannya. Hal 

ini sebagian besar disebabkan oleh lamanya waktu penyelesaian audit. 

Peningkatan akan kebutuhan informasi yang akurat dan tepat waktu ini 

telah mempengaruhi permintaan akan audit laporan keuangan. Hal ini serupa 

dengan simpulan dari Dyer dan McHugh (1975), menyatakan bahwa ketepatan 

waktu pelaporan keuangan merupakan elemen pokok bagi catatan laporan 

keuangan. Menurut penelitian Owusu dan Ansah (2000), ketepatwaktuan 

(timeliness) penyajian laporan keuangan akan memberikan andil bagi kinerja 

yang efisien di pasar saham yaitu sebagai fungsi evaluasi dan pricing, 

mengurangi tingkat insider trading dan kebocoran serta rumor-rumor di pasar 

saham. 

Proses dalam mencapai ketepatwaktuan terutama dalam penyajian 

laporan auditor independen menjadi semakin tidak mudah, mengingat semakin 

meningkatnya perkembangan perusahaan publik yang ada di Indonesia. 

Penelitian Boynton dan Kell (1996) menyatakan bahwa hambatan dalam 

ketepatwaktuan ini juga terlihat dari Standar Pemeriksaan Akuntan Publik pada 
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standar ketiga yang menyatakan bahwa audit harus dilaksanakan dengan penuh 

kecermatan dan ketelitian serta pengumpulan alat-alat pembuktian yang cukup 

memadai. Menurut penelitian Givoly dan Palmon (1982), nilai kemanfaatan 

dari informasi yang terkandung dalam laporan keuangan akan bernilai, jika 

disajikan secara akurat dan tepat waktu, yaitu tersedia pada saat yang 

dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan. Nilai dari ketepatan waktu 

pelaporan keuangan merupakan faktor penting bagi kemanfaatan laporan 

keuangan tersebut.  

Keinginan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu sering 

dihadapkan dengan berbagai kendala. Salah satu kendala adalah adanya 

keharusan laporan keuangan untuk di audit oleh akuntan publik. Tujuan audit 

adalah untuk memberikan opini tentang kewajaran laporan keuangan, artinya 

bahwa laporan keuangan yang disajikan manajemen perlu diverifikasi apakah 

telah sesuai dengan standar pelaporan yang berterima umum. Proses dalam 

mencapai ketepatwaktuan terutama dalam penyajian laporan auditor 

independen menjadi semakin tidak mudah, mengingat semakin meningkatnya 

perkembangan perusahaan publik yang ada di Indonesia.  

Menurut penelitian Karim dan Ahmed (2005) mendefinisikan 

ketepatanwaktu dalam dua cara yaitu : (1) ketepatan waktu didefinisikan 

sebagai keterlambatan waktu penyampaian laporan keuangan dari tanggal 

laporan keuangan sampai tanggal melaporkan, (2) ketepatan waktu ditentukan 

dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan relatif atas tanggal 

penyampaian laporan keuangan yang diharapkan. Ada beberapa faktor yang 
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mempengaruhi timeliness, yaitu: ukuran perusahaan, solvabilitas, laba/rugi 

perusahaan, leverage, dan ukuran KAP. Beberapa faktor tersebut memiliki 

hubungan dan pengaruh terhadap nilai perusahaan yang tidak konsisten.  

Penelitian yang dilakukan oleh Iyoha (2012), menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap timeliness. Namun 

penelitian tersebut tidak sejalan dengan Fagbemi dan Uadiale (2011) yang 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap timeliness.  

Peneltian yang dilakukan oleh Juanita dan Satwiko (2012) menunjukkan  

bahwa pelaporan laba rugi berpengaruh terhadap timelines, sedangkan ukuran 

perusahaan, ukuran KAP, struktur kepemilikan, profitabilitas, DER, dan DTA 

tidak berpengaruh terhadap timeliness.  

Ketidakkonsistenan dari hasil penelitian tersebut memberikan motivasi 

untuk meneliti kembali ukuran perusahaan, solvabilitas, laba/rugi perusahaan, 

leverage, dan ukuran KAP sebagai variabel independen, sedangkan timeliness 

sebagai variabel dependen. Populasi penelitian di ambil pada perusahaan 

manufaktur subsektor otomotif. Periode penelitian diambil dari tahun 2010 

sampai dengan 2014. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Karakteristik Perusahaan 

Terhadap Waktu Penyelesaian Audit (Timeliness) Pada Perusahaan 

Manufaktur Subsektor Otomotif Yang Terdaftar di BEI Periode 2010-

2014.” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang tersebut, terdapat beberapa 

masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap waktu penyelesaian audit 

(timeliness)? 

2. Apakah solvabilitas berpengaruh terhadap waktu penyelesaian audit 

(timeliness)? 

3. Apakah laba/rugi perusahaan berpengaruh terhadap waktu penyelesaian 

audit (timeliness)? 

4. Apakah leverage berpengaruh terhadap waktu penyelesaian audit 

(timeliness)? 

5. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap waktu penyelesaian audit 

(timeliness)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap waktu 

penyelesaian audit (timeliness). 

2. Untuk mengetahui pengaruh solvabilitas terhadap waktu penyelesaian audit 

(timeliness). 

3. Untuk mengetahui pengaruh laba/rugi perusahaan terhadap waktu 

penyelesaian audit (timeliness). 
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4. Untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap waktu penyelesaian audit 

(timeliness). 

5. Untuk mengetahui pengaruh ukuran KAP terhadap waktu penyelesaian 

audit (timeliness). 

 

D. Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat yang diharapkan dari hasil peneltian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan sumbangan pikiran terhadap pengembangan ilmu 

pengetahuan ekonomi mengenai pengaruh ukuran perusahaan, solvabilitas, 

laba/rugi perusahaan, leverage dan ukuran KAP terhadap waktu 

penyelesaian audit (timeliness) serta dapat digunakan sebagai dasar acuan 

perluasan penelitian yang berkaitan dengan waktu penyelesaian audit 

(timeliness) pada penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat  Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan 

kepada perusahaan  manufaktur subsektor otomotif agar dapat 

meningkatkan timeliness perusahaan serta menjadi pertimbangan terhadap 

kebijakan yang diambil dengan melihat pengaruh ukuran perusahaan, 

solvabilitas, laba/rugi perusahaan, leverage dan ukuran KAP terhadap 

waktu penyelesaian audit (timeliness). 
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E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bentuk ringkas dari keseluruhan isi penelitian 

dan gambaran permasalahan yang diangkat, yang berisi latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini dibahas mengenai penjabaran dari variabel-variabel 

yang digunakan dalam penelitian. Bab ini juga berisi penelitian 

terdahulu, hubungan antar variabel yang digambarkan dalam 

kerangka pemikiran, serta hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang ruang lingkup penelitian, jenis 

penelitian, populasi dan prosedur penentuan sampel, jenis dan 

sumber data variabel penelitian dan pengukurannya, serta metode 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMABAHASAN 

Bab ini mengemukakan tentang analisis data, temuan empiris yang 

diperoleh dalam penelitian, hasil pengujian hipotesis, dan 

pembahasan hasil penelitian. 
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BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi simpulan dari penelitian yang dilakukan, keterbatasan 

penelitian, serta saran-saran bagi penelitian selanjutnya. 


