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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Laporan keuangan merupakan media informasi bagi pengguna untuk 

menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Perusahaan tercatat di 

Bursa Efek Indonesia harus menyerahkan laporan keuangan disertai dengan 

opini auditor ke Bapepam-LK serta mengumumkannnya kepada publik sampai 

batas akhir bulan ketiga atau harus sudah diaudit dalam jangka waktu 90 hari 

(Sumartini dan Widhiyani, 2014). 

Laporan keuangan harus memenuhi empat  karakteristik yaitu dapat 

dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan. Informasi yang 

terkandung dalam laporan keuangan harus memiliki tingkat relevansi yang 

baik sehingga informasi yang disajikan harus tepat waktu guna  mendukung 

pengambilan keputusan. Sehingga informasi yang dihasilkan akan kehilangan 

relevansinya apabila terdapat penundaan dalam penyampaian laporan 

keuangan (Ariyani dan Budiartha, 2014). 

Tujuan dari laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 

2012:4) yaitu memberikan informasi yang memiliki manfaat untuk para 

pengguna laporan keuangan yang berkaitan dengan posisi keuangan, kinerja, 

dan arus kas perusahaan dan dapat menunjukkan hasil kinerja manajemen 

dalam mengelola sumber daya dalam perusahaan. Informasi tersebut diikuti 
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dengan catatan, sehingga akan membantu pengguna dalam memprediksi arus 

kas masa depan. 

Salah satu ukuran ketepatan dalam menyampaikan laporan keuangan 

adalah audit report lag yaitu jarak antara tanggal tahun tutup buku hingga 

tanggal diselesaikan laporan auditor independen. Apabila audit report lag 

melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh BAPEPAM, maka akan 

berdampak pada keterlambatan publikasi laporan keuangan. Keterlambatan ini 

bisa mencerminkan bahwa terdapat masalah dalam laporan keuangan 

perusahaan (Ariyani dan Budiartha, 2014). 

Audit report lag penting digunakan dalam menyelesaikan laporan 

audit, agar auditor dapat menyelesaikan pekerjaan lapangannya secara tepat 

waktu. Apabila laporan audit tidak disajikan tepat waktu maka lapoaran 

tersebut akan kehilangan nilai informasinya. Disisi lain, pengauditan 

membutuhkan waktu yang cukup dalam mengidentifikasi masalah-masalah 

yang terjadi dalam perusahaan serta membutuhkan suatu ketelitian dalam 

menemukan bukti-bukti audit. 

Ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan auditan merupakan hal 

yang sangat penting bagi perusahaan-perusahaan yang go public. Di 

Indonesia, batas waktu terbitnya laporan keuangan perusahaan yang go public 

diatur oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Nomor: KEP-

346/BL/2011. Perusahaan yang go public harus menyerahkan laporan 

keuangan tahunan yang disertai dengan opini auditor kepada BAPEPAM dan 
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mengumumkan kepada publik paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah 

tanggal laporan keuangan atau harus teraudit dalam jangka waktu 90 hari. 

Audit report lag dalam perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Faktor pertama yaitu profitabilitas, Lianto dan Kusuma (2010) mendefinisikan 

profitabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa profit merupakan berita 

baik bagi perusahaan. Perusahaan tidak akan menunda penyampaian informasi 

yang berisi berita baik. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang 

lebih tinggi membutuhkan waktu dalam pengauditan laporan keuangan lebih 

cepat dikarenakan keharusan untuk menyampaikan kabar baik secepatnya 

kepada publik. Mereka juga memberikan alasan bahwa auditor yang 

menghadapi perusahaan yang mengalami kerugian memiliki respon yang 

cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan proses pengauditan. 

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi audit report lag yaitu ukuran 

perusahaan. Ukuran perusahaan mencerminkan besarnya lingkup atau luas 

perusahaan dalam menjalankan operasinya. Semakin besar perusahaan, maka 

semakin besar transaksi yang terjadi didalamnya. Hal ini mengakibatkan 

semakin banyak jumlah sampel yang harus diambil dan semakin luasnya 

prosedur audit yang dilakukan. Perusahaan besar cenderung lebih cepat dalam 

menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit kepada publik dibanding 

perusahaan kecil (Harahap, Yusralaini, dan Kurnia, 2015).   

Faktor yang ketiga yang dapat mempengaruhi audit report lag yaitu 

kompleksitas operasi perusahaan yang merupakan akibat dari pembentukan 
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departemen dan pembagian pekerjaan yang memiliki fokus terhadap jumlah 

unit yang berbeda. Ketergantungan yang semakin kompleks terjadi apabila 

organisasi dengan berbagai jenis atau jumlah pekerjaan dan unit menimbulkan 

masalah manajerial dan organisasi yang lebih rumit. Menurut penelitian 

Ariyani dan Budiartha (2014) perusahaan yang memiliki unit operasi (cabang) 

lebih banyak akan memerlukan waktu yang lebih lama bagi auditor untuk 

melakukan pekerjaan auditnya. 

Faktor yang keempat yang dapat mempengaruhi hubungan antara 

kompleksitas operasi perusahaan dengan audit report lag adalah reputasi 

auditor. Oktariani dan Wiraksuma (2014) mengemukakan bahwa KAP dengan 

reputasi baik biasanya memiliki tenaga spesialis yang khusus menangani 

kewajiban perusahaan publik menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan 

regulasi Badan Pengawas Pasar Modal sehingga KAP the big four biasanya 

lebih tepat waktu dalam pelaporan keuangan dibandingkan dengan KAP non 

the big four. 

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian terhadap faktor-faktor 

diatas. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Lianto dan Kusuma (2010) 

bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap audit report lag. Hasil ini didukung 

oleh penelitian yang dilakukan Harahap, Yusralaini, dan Kurnia (2015). 

Sedangkan hasil Indriyani dan Supriyati (2012) menyebutkan bahwa 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap audit report lag. Faktor lain yaitu 

ukuran perusahaan, Indriyani dan Supriyati (2012) telah membuktikan melalui 

penelitiannya bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit report 
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lag. Hasil ini didukung oleh penelitian Harahap, Yusralaini, dan Kurnia 

(2015). Akan tetapi menurut penelitian Juanita dan Satwiko (2012) ukuran 

preusahaan tidak mempengaruhi terhadap audit report lag. 

Faktor kompleksitas operasi perusahaan dalam penelitian yang 

dilakukan Ariyani dan Budiartha (2014) membuktikan bahwa faktor 

kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh terhadap audit report lag, 

sedangkan penelitian Angruningrum dan Wirakusuma (2013) kompleksitas 

operasi perusahaan tidak mempengaruhi terhadap audit delay. Faktor 

selanjutnya yaitu reputasi KAP dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Oktariani dan Wirakusuma (2014) menunjukkan bahwa reputasi KAP 

berpengaruh terhadap audit report lag. Sementara itu penelitian 

Angruningrum dan Wirakusuma (2013) menunjukkan bahwa reputasi KAP 

tidak berpengaruh terhadap audit delay. 

Penelitian-penelitian sebelumnya telah memberikan bukti empiris 

mengenai faktor-faktor audit report lag. Akan tetapi, penelitian tersebut masih 

menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian ini merupakan replikasi dari 

Aryani dan Budiartha (2014) yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Ukuran 

Perusahaan, Kompleksitas Operasi Perusahaan dan Reputasi KAP Terhadap 

Audit Report Lag pada Perusahaan Manufaktur. Perbedaan dalam penelitian 

ini adalah peneliti menggunakan data pada perusahaan manufaktur yang 

terdapat di BEI tahun 2013-2015. 
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Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN 

PERUSAHAAN, KOMPLEKSITAS OPERASI PERUSAHAAN DAN 

REPUTASI KAP TERHADAP AUDIT REPORT LAG (Studi Empiris 

Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2013-2015)”. 

 

B.  RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka dirumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap audit report lag? 

2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit report lag? 

3. Apakah kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh terhadap audit 

report lag? 

4. Apakah reputasi KAP berpengaruh terhadap audit report lag? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Sehubungan dengan perumusan masalah tersebut, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap audit report lag. 

2. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap penerimaan 

audit report lag. 
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3. Untuk menganalisis pengaruh kompleksitas operasi perusahaan terhadap 

audit report lag. 

4. Untuk menganalisis pengaruh reputasi KAP terhadap audit report lag. 

D. MANFAAT  PENELITIAN 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi  investor dan calon investor 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberi informasi dan 

sebagai bahan pertimbangan mengenai audit report lag dalam 

kelangsungan usaha suatu perusahaan sehingga para investor dan calon 

investor dapat mengambil keputusan yang tepat dalam melakukan 

investasi. 

2. Auditor independen 

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai rujukan, bahan pertimbangan dan 

bahan referensi bagi auditor dalam melaksanakan proses auditnya. 

3. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti dan dapat lebih 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi audit report lag. 

4. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para 

pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan 

pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah wacana 

keilmuan. 
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E. SISTEMATIKA PENULISAN 

Penulisan skripsi ini disusun secara teratur dalam bab per bab yang 

masing-masing bab dibagi menjadi 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 PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang landasan teori yang terdiri dari pengertian 

teori penelitian, audit report lag, profitabilitas, ukuran 

perusahaan, kompleksitas operasi perusahaan, reputasi KAP,  

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis 

penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi, sampel dan 

teknik pengambilan sampel, sumber data, metode pengumpulan 

data, definisi operasional variabel dan pengukurannya serta  

metode analisis data yang terdiri dari uji kualitas data analisis 

data. 
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BAB IV HASIL DAN ANALISIS 

Bab ini terdiri dari deskripsi objek penelitian, analisis data, dan 

interprestasi hasil. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini terdiri dari kesimpulan, keterbatasan, dan saran. 


