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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Semakin pesatnya perkembangan perusahaan manufaktur go public di 

Indonesia berdampak pada meningkatnya permintaan akan laporan audit. 

Laporan keuangan adalah media penting sebagai pendukung 

keberlangsungan perusahaan dan media komunikasi keuangan manajemen 

perusahaan serta stakeholder. Laporan keuangan harus memliliki kualitas 

yang tinggi sehingga dapat diserahkan oleh para penggunanya. Tujuan 

laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, 

kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar 

kalangan para pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan 

ekonomi (Ikatan Akuntan Indonesia - IAI, 2012). 

Laporan keuangan harus memenuhi empat karakteristik ,seperti dapat 

di.pahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan. Salah satunya dari 

kendala informasi yang relevan dan andal yaitu ketepatwaktuan. Menurut 

Suwardjono (2002:170), ketepatwaktuan adalah tersedianya informasi bagi 

para pembuat keputusan pada saat diperlukan sebelum informasi tersebut 

kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan. Ketepatwaktuan 

(timeless) merupakan salah satu aspek penting dalam laporan keuangan 

karena jika laporan keuangan disajikan tidak tepat waktu, sehingga laporan 

tersebut dianggap tidak relevan dalam proses pengambilan keputusan. Hal 
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ini menyebabkan menurunnya kepercayaan investor, oleh karena itu laporan 

keuangan harus disampaikan tepat waktu. 

Untuk perusahaan go public, auditor berupaya dalam menyelesaikan 

auditnya melalui beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan. Sehingga 

memerlukan waktu untuk mendapatkan keyakinan bahwa laporan keuangan, 

yang disajikan harus disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan 

telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar 

Modal (BAPEPAM). 

Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan 

Lembaga Keuangan Nomor: KEP-346/BL/2011 Peraturan Nomor X.K.2 

tentang Penyajian Laporan Keuangan menyatakan bahwa perusahaan go 

public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia wajib menyampaikan laporan 

keuangan tahunan kepada BAPEPAM dan Lembaga Keuangan (LK) serta 

mengumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga 

setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Jika sebelum jangka waktu 3 

bulan berakhir laporan keuangan dapat tersedia bagi pemegang saham, 

maka emiten wajib melaporkan laporan keuangan tahunan tersebut ke 

BAPEPAM. Apabila peraturan ini dilanggar oleh perusahaan, maka 

BAPPEPAM akan memberikan sangsi kepada perusahaan yang 

bersangkutan. 

Lamanya auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya dapat 

dilihat dari selisih waktu tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan 

auditor independen. Perbedaan waktu tersebut disebut Audit Delay (Subekti 
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dan Widiyanti dalam Elen dan Anggraeni, 2012). Dengan kata lain Audit 

Delay adalah waktu yang dibutuhkan auditor untuk mengaudit suatu laporan 

keuangan sejak tanggal tutup buku perusahaan sampai diterbitkannya 

laporan auditan (Moch Sulthoni, 2013:10). Lamanya proses audit ditentukan 

oleh faktor internal (objek yang di audit) dan faktor auditor sendiri. Faktor 

internal meliputi ukuran perusahaan, kompleksitas, profitabilitas, dan lain-

lain, sedangkan faktor auditor meliputi pengalaman auditor, reputasi KAP, 

opini audit, dan sebagainya.  

Salah satu faktor yang mempengaruhi audit delay adalah ukuran 

perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan suatu indikasi yang 

menunjukkan besar atau kecilnya lingkup suatu perusahaan. Seperti hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Subekti dan Widiyanti (2008) yang 

menunjukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay. 

Hossain dan Taylor (1998) dalam Puspitasari dan Sari (2012) menyatakan 

bahwa perusahaan yang mempunyai total asset yang lebih besar akan 

menyelesaikan audit lebih lama dibandingkan dengan perusahaan yang 

mempunyai total asset yang lebih kecil, hal ini dikarenakan jumlah sampel 

yang harus diambil semakin besar dan semakin banyak prosedur audit yang 

harus ditempuh oleh auditor. 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh 

laba melalui hubungan seperti penjualan, kas, modal, dan sebagainya. 

Profitabilitas dapat dilihat dari tingkat rasio Return On Asset (ROA) yang 

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan aset dalam 
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menghasilkan laba bagi perusahaan tersebut. Jika profitabilitas yang tinggi 

maka audit delay lebih lama dalam menyelesaikan auditnya karena banyak 

unsur transaksi dalam perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan 

oleh penelitian Owusu-Ansah (2000) dalam Putri dan Sari (2014) 

menyebutkan bahwa tingkat profitabilitas berpengaruh secara signifikan 

terhadap audit delay, perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang 

tinggi (good news) cenderung meminta auditor untuk menyelasaikan audit 

lebih cepat. Terdapat faktor eksternal yang memicu auditor untuk 

menyelesaikan laporan auditan. 

Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan pandangan atas 

nama baik, prestasi dan kepercayaan publik yang didapat oleh KAP 

tersebut. Waktu audit yang lebih cepat adalah cara KAP supaya 

mempertahankan reputasinya agar tidak kehilangan klien (Sunaningsih, 

2014). Terkait untuk meningkatkan kredibilitas laporan audit maka 

perusahaan menggunakan jasa KAP dengan reputasi yang baik. Hal itu 

menunjukkan bahwa kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan KAP 

besar dikenal dengan nama Big Four. Kantor Akuntan Publik ini memiliki 

jumlah karyawan yang lebih banyak, sistem pengendalian yang lebih baik, 

sumber daya yang bisa bekerja lebih efektif dan efesien. Penelitian yang 

dilakukan oleh Rachmawati (2008) kantor akuntan publik berpengaruh 

secara signifikan terhadap audit delay, sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Iskandar dan Trisnawati (2010). 
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Dari beberapa penelitian terdapat research gap yang telah dilakukan 

sebelumnya, menunjukkan hasil yang tidak konsisten yang antara faktor-

faktor yang berpengaruh terhadap audit delay. Oleh karena itu, diduga ada 

variabel yang memoderasi pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap audit 

delay. Menurut Murti (2016), Reputasi KAP diduga memoderasi karena 

reputasi KAP yang baik akan bekerja lebih profesional untuk mengatasi 

permasalahan dalam proses pengauditannya. Penelitian ini menggunakan 

reputasi KAP karena dianggap mampu memperkuat atau memperlemah 

pengaruh ukuran perusahaan dan profitabilitas pada audit delay. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Murti dan 

Widhiyani (2016) tentang Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas 

Pada Audit Delay dengan Reputasi KAP Sebagai Variabel Pemoderasi. 

Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

adalah peneliti menggunakan periode yang digunakan untuk pengambilan 

sampel dan alat analisis regresi. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, 

penulis tertarik mengambil judul “PENGARUH UKURAN 

PERUSAHAANDAN PROFITABILITAS TERHADAP AUDIT DELAY 

DENGAN REPUTASI KAP SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI”. 

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada Tahun 2014-2016)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini sebegai berikut: 
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1. Bagaimana ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay ? 

2. Bagaimana profitabiltas berpengaruh terhadap audit delay ? 

3. Bagaimana reputasi KAP berpengaruh terhadap audit delay ? 

4. Bagaimana reputasi KAP memoderasi pengaruh ukuran perusahaan 

terhadap audit delay ? 

5. Bagaimana reputasi KAP memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap 

audit delay ? 

 

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka 

penelitian ini digunakan sebagai berikut: 

a. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit 

delay. 

b. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap audit delay. 

c. Untuk menganalisis pengaruh reputasi KAP terhadap audit delay. 

d. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan pada audit delay 

dengan reputasi KAP sebagai variabel pemoderasi. 

e. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas pada audit delay dengan 

reputasi KAP sebagai variabel pemoderasi. 

2. Kegunaan Penelitian 

Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 
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a. Bagi auditor: Membantu mengidentifikasikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi audit delay sehingga dapat mengoptimalkan kinerja 

yang berdampak pada ketepatwaktuan dalam pelaporan keuangan 

perusahaan. 

b. Bagi akademisi: Memberikan deskripsi tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi audit delay di Indonesia, dimana bukti empiris tersebut 

dapat dijadikan tambahan wawasan dalam penelitian berikutnya. 

c. Bagi praktisi: Hasil penelitian dapat dijadikan pedoman dalam 

melakukan pekerjaan audit sehingga mempersingkat rentang waktu 

audit, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dengan mencermati 

faktor-faktor yang dominan mempengaruhi audit delay. 

 

D. Sistematika Penulisan 

Penulisan ini menggunakan sistematika sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan dibahas landasan teori, pengembangan 

hipotesis, penelitian terdahulu dan juga kerangka pemikiran. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini meliputi desain penelitian, jenis dan sumber data,  populasi 

dan sampel penelitian, definisi operasional dan pengukuran 

variabel, dan juga metode analisis data 

BAB IV  : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dibahas deskripsi objek penelitian, analisis 

data, dan pembahasan. 

BAB V  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Penutup terdiri atas simpulan, keterbatasan penelitian dan saran 

mengenai penelitian yang telah dilakukan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


