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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Laporan keuangan merupakan salah satu instrumen penting dalam 

mendukung keberlangsungan suatu perusahaan, terutama perusahaan yang 

telah go public. Seiring dengan pesatnya perkembangan perusahaan- 

perusahaan yang go public, semakin tinggi pula permintaan atas audit 

laporan keuangan yang menjadi sumber informasi bagi para investor 

(Togasima dan Christiawan, 2014). Laporan keuangan menyediakan 

informasi mengenai posisi keuangan, kinerja perusahaan dan perubahan 

posisi keuangan perusahaan. 

 Informasi yang ada di dalam laporan keuangan sangat dibutuhkan 

oleh investor dalam pengambilan keputusan ekonomi, oleh sebab itu 

laporan keuangan yang dihasilkan harus memenuhi empat karakteristik 

kuantitatif yang membuat laporan keuangan berguna bagi pemakainya. 

Perusahaan di Indonesia khususnya perusahaan yang sudah go public 

diharuskan untuk menyusun laporan keuangan setiap periodenya (Fadoli, 

2014). 

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang memberikan 

informasi yang relevan, terdapat beberapa kendala, salah satu diantaranya 

adalah ketepatan waktu. Tertundanya laporan keuangan berdampak negatif 

pada reaksi pasar. Makin lama masa tunda, relevansi laporan keuangan 
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makin diragukan (Togasima dan Christiawan, 2014). Jarak waktu antara 

akhir periode akuntansi dengan tanggal ditandatanganinya laporan audit 

dapat mempengaruhi ketepatan waktu informasi dipublikasikan, dengan 

demikian ketepatan waktu pelaporan merupakan catatan pokok laporan 

yang memadai. Pengguna informasi tidak hanya perlu memiliki informasi 

keuangan yang relevan dengan prediksi dan pembuatan keputusannya, 

tetapi informasi harus bersifat baru. Laporan keuangan seharusnya 

disajikan pada interval waktu untuk menjelaskan perubahan yang terjadi 

dalam perusahaan yang mungkin mempengaruhi informasi dalam 

membuat prediksi dan keputusan (Sastrawan dan Latrini, 2016). 

Auditing adalah kegiatan yang membutuhkan waktu yang tidak 

sebentar sehingga dapat menghasilkan suatu laporan audit yang dapat 

dipublikasikan. Semakin lama ketertundaan pelaporan keuangan sehingga 

laporan keuangan dianggap tidak relevan (Sari dan Ghozali, 2014).  

Perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan 

auditor independen mengindikasikan tentang lamanya waktu penyelesaian 

audit yang dilakukan oleh auditor. Perbedaan waktu ini sering disebut 

audit report lag. Semakin panjang suatu audit report lag, akan 

memberikan dampak negatif. Lamanya waktu penyelesaian proses audit 

(audit report lag) akan mempengaruhi ketepatan waktu dalam publikasi 

informasi laporan keuangan dan berdampak pada ketidakpastian keputusan 

yang di dasarkan pada informasi yang di publikasikan (Iskandar dan 

Trisnawati, 2010).  
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 Informasi dalam laporan keuangan tersebut akan bermanfaat jika 

disajikan sesuai standar yang berlaku dan tentunya harus tepat waktu. 

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) Nomor 

X. K. 2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP- 36/ PMK/ 

2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala. 

Bapepam mewajibkan setiap perusahaan publik yang terdaftar di Pasar 

Modal wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang disertai 

dengan laporan auditor independen kepada Bapepam selambat- lambatnya 

pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan 

(Togasima dan Christiawan, 2014). Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa agar dapat berfungsi maksimal suatu laporan harus di publikasikan 

sesegera mungkin. Namun ketepatan publikasi laporan keuangan 

perusahaan publik berkaitan dengan banyak hal, salah satunya adalah 

laporan keuangan tersebut harus terlebih dahulu melalui proses 

pengauditan sebelum dipublikasikan (Lestari, 2015). 

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan 

keuangan yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja 

perusahaan pada suatu periode tertentu. Laporan keuangan merupakan 

sumber informasi yang sangat penting bagi pengguna laporan keuangan, 

sehingga sangat diperlukan ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan tersebut ke publik atau yang disebut sebagai pengguna laporan 

keuangan. 
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 Ada banyak faktor yang menyebabkan adanya penurunan 

ketepatan waktu publikasi laporan keuangan auditan perusahaan tercatat 

(emiten), sehingga dalam penelitian ini akan membahas berbagai faktor 

yang menjadi penyebab keterlambatan waktu penyampaian laporan 

keuangan perusahaan (Wardoyo, 2015). 

Untuk memperoleh laporan keuangan yang relevan dan andal, 

terdapat beberapa kendala. Salah satu kendala tersebut adalah ketepatan 

waktu pelaporan keuangan. Ketepatan waktu (timeliness) publikasi suatu 

laporan keuangan perusahaan merupakan faktor penting yang 

mempengaruhi tingkat keandalan dan relevansi informasi yang terkandung 

dalam laporan keuangan bagi para pengguna laporan keuangan. Dalam 

PSAK Tahun 2012 No. 1 Paragraf 38 dinyatakan bahwa manfaat suatu 

laporan keuangan akan berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat 

pada waktunya. Hal ini diatur di dalam PSAK tahun 2012 pada Kerangka 

Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 43, bahwa 

jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam laporan, informasi 

yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya (Annisa, 2014). 

Menurut Lestari (2015), penundaan pengumuman laporan 

keuangan berdampak pada terhambatnya karakteristik kualitatif laporan 

keuangan, khususnya relevan dan andal, dimana tingkat relevansi dan 

keandalan informasi yang terdapat pada laporan keuangan dipengaruhi 

oleh ketepatan waktu (timeliness) publikasi laporan keuangan. 
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 Apabila laporan keuangan tidak disajikan tepat waktu, laporan 

keuangan tersebut akan kehilangan nilai informasinya, karena tidak 

tersedia saat pemakai laporan keuangan membutuhkannya untuk 

pengambilan keputusan. Laporan keuangan seharusnya disajikan pada 

interval waktu untuk menjelaskan perubahan yang terjadi dalam 

perusahaan yang mungkin mempengaruhi informasi dalam membuat 

prediksi dan keputusan.  

Penelitian ini menarik untuk dilakukan kembali karena ditemukan 

adanya hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten. Penelitian ini 

merupakan replikasi dari penelitian  Togasima dan Christiawan (2014) 

yang berjudul ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI AUDIT REPORT LAG PADA PERUSAHAAN 

YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TAHUN 

2012. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu 

terdapat pada jangka waktu penelitian. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, sehingga penulis menentukan 

judul: 

 

PENGARUH PROFITABILITAS, SOLVABILITAS, UKURAN 

PERUSAHAAN DAN UMUR PERUSAHAAN TERHADAP LAMA 

WAKTU PENYELESAIAN AUDIT LAPORAN KEUANGAN (Studi 

Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2014-2015). 
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B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat dibuat 

rumusan masalah sebagai berikut:   

1. Apakah terdapat pengaruh profitabilitas terhadap lama waktu 

penyelesaian audit laporan keuangan? 

2. Apakah terdapat pengaruh solvabilitas terhadap lama waktu 

penyelesaian audit laporan keuangan? 

3. Apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap lama waktu 

penyelesaian audit laporan keuangan? 

4. Apakah terdapat pengaruh umur perusahaan terhadap lama waktu 

penyelesaian audit laporan keuangan? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap lama waktu 

penyelesaian audit laporan keuangan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh solvabilitas terhadap lama waktu 

penyelesaian audit laporan keuangan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap lama 

waktu penyelesaian audit laporan keuangan. 

4. Untuk mengetahui pengaruh umur perusahaan terhadap lama waktu 

penyelesaian audit laporan keuangan. 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi manajemen 

untuk lebih memperhatikan pengelolaan lama waktu penyelesaian audit 

laporan keuangan. 

2. Bagi Investor dan Calon Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tentang kekayaan 

perusahaan yang berupa lamanya waktu penyelesaian audit laporan 

keuangan sebagai bahan pertimbangan para investor dan calon investor 

untuk mengambil keputusan yang tepat dalam melakukan investasi. 

3. Bagi Peneliti  

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti dalam mengetahui 

pengaruh profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan dan umur 

perusahaan terhadap lama waktu penyelesaian audit laporan keuangan. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para 

pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan 

pertimbangan dalam penelitian selanjutnya. 
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E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk memberikan gambaran dari penelitian ini, sehingga disusun 

sistematika penulisan. Dari masing-masing bab secara garis besar dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

 BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

 BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang teori keagenan, lama 

waktu penyelesaian audit laporan keuangan, profitabilitas, 

solvabilitas, ukuran perusahaan dan umur perusahaan, 

penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis dan kerangka 

pemikiran teoritis. 

 BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang desain penelitian, 

populasi dan sampel penelitian, data dan sumber data, 

pengukuran variabel dan metode analisis data. 

 BAB IV HASIL ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi hasil pengumpulan data, statistik 

deskriptif, hasil uji asumsi klasik, hasil uji hipotesis dan 

pembahasan. 
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BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini berisi simpulan dari pembahasan yang telah 

diuraikan, keterbatasan dan saran berdasarkan temuan-

temuan dalam penelitian. 

 


