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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan merupakan proses akhir dari proses akuntansi yang 

berfungsi sebagai media untuk memberikan informasi kepada calon investor, 

calon kreditor, dan para pengguna laporan keuangan lainnya yang 

berkepentingan dalam pengambilan keputusan. Selain itu laporan keuangan 

juga berfungsi sebagai instrumen untuk mengukur dan menilai kinerja 

perusahaan. 

Seiring pesatnya perkembangan perusahaan-perusahaan go public di 

Indonesia, permintaan atas audit laporan keuangan yang menjadi sumber 

informasi bagi para pemakai laporan keuangan juga semakin tinggi. 

Penyampaian laporan keuangan secara berkala dari segi regulasi di Indonesia 

menyatakan bahwa tepat waktu merupakan kewajiban bagi perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Ketepatan waktu suatu pelaporan 

keuangan atas hasil laporan audit dapat mempengaruhi nilai dari laporan 

keuangan tersebut. Laporan keuangan haruslah memenuhi empat karateristik 

seperti dapat dipahami, relevan, dapat diperbandingkan.Informasi yang 

terkandung dalam laporan keuangan harus memiliki tingkat relevansi yang 

baik sehingga informasi yang disajikan tepat waktu guna mendukung 

pengambilan keputusan. Informasi yang dihasilkan akan kehilangan 

relevansinya apabila terdapat penundaan dalam pelaporannya (Hilmi dan Ali, 

2008 dalam Ariyani dan Budhiarta, 2014). 
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Salah satu kendala perusahaan dalam mempublikasikan laporan 

keuangan kepada masyarakat dan kepada Badan Pengawas Pasar Modal 

(BAPEPAM) adalah ketepatan waktu auditor dalam menyelesaikan laporan 

auditnya. 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 setelah tanggal 

laporan 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. 

Tujuan audit atas laporan keuangan oleh Akuntan Publik (auditor 

independen) adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam 

semua hal material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus 

kas sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum di Indonesia (Widosari 

dan Rahardja, 2012). Bagi Bapepam-LK sendiri dengan adanya penyajian 

laporan keuangan auditan bagi perusahaan go public adalah karena Bapepam-

LK mempunyai wewenang untuk merumuskan persyaratan pelaporan yang 

dipandang perlu untuk memberikan informasi yang benar kepada pemodal.  

Berbagai kendala yang mempengaruhi ketepatan penyajian laporan 

audit dapat berasal dari internal perusahaan, internal kantor akuntan publik 

maupun lingkungan diluar perusahaan maupun akuntan publik. Laporan 

Keuangan  perusahaan yang ditutup per tanggal 31 Desember tidak dapat 

selesai pada tanggal itu juga, perusahaan masih memerlukan waktu untuk 
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menyelesaikan laporan keuangan tersebut sampai dengan penyerahan kepada 

auditor untuk dilakukan audit (Azhari, Wahidahwati, dan Rihardja, 2014). 

Pada dasarnya audit harus dilakukan dengan perencanaan yang matang 

dan pengumpulan alat-alat pembuktian yang cukup memadai. Auditor dalam 

menyelesaikan proses auditnya dituntut untuk dapat menghasilkan laporan 

audit yang benar dan berkualitas (Aditya dan Anishkurillah, 2014). Hal ini 

yang kadang menyebabkan lamanya suatu proses pengauditan, sehingga 

publikasi laporan keuangan yang diharapkan dapat selesai dengan cepat 

menjadi terlambat. Perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan 

tanggal opini audit dalam laporan keuangan mengindikasikan tentang lamanya 

waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor, kondisi ini sering 

disebut sebagai Audit Delay. 

Audit Delay adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari 

tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diselesaikannya laporan audit 

independen Wiwik Utami (2006). Puspitasari dan Latrini (2014) menyatakan 

bahwa Audit Delay merupakan rentang waktu penyelesaian audit laporan 

keuangan, diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk 

memperoleh laporan auditor independen atas audit laporan keuangan tahunan 

perusahaan, sejak tanggal tahun tutup buku sampai tanggal yang tertera pada 

laporan auditor independen. Menurut Subekti dan Widiyanti dalam Esynasali 

2014 Audit Delay merupakan lamanya waktu penyelesaian audit oleh auditor 

dilihat dari perbedaan waktu tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini 

audit dalam laporan keuangan. Audit Delay yang melewati batas waktu 
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ketentuan Bapepam-LK, tentu berakibat pada keterlambatan publikasi laporan 

keuangan. Keterlambatan publikasi laporan keuangan tersebut dapat 

mengindikasikan adanya masalah dalam laporan keuangan emiten, sehingga 

memerlukan waktu yang lebih lama dalam penyelesaian audit. 

Menurut Ashton, Willingham dan Elliot (1987) ketidaktepatwaktuan 

publikasi informasi akuntansi dapat dipengaruhi oleh audit delay. Audit Delay 

merupakan keterlambatan penyelesaian laporan audit yang dapat dihitung 

melalui selisih antara tanggal ditandatanganinya laporan auditor independen 

dengan tanggal tutup buku laporan keuangan tahunan. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi audit delay bisa disebabkan dari faktor internal perusahaan dan 

faktor eksternal perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay 

tersebut diantaranya adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, dan 

opini  auditor. 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi audit delay pada suatu 

perusahaan, salah satunya adalah ukuran perusahaan.  

Penelitian mengenai Audit Delay telah banyak dilakukan. Seperti 

Kartika (2011) melakukan penelitian tentang audit delay di Indonesia. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah perusahaan-

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta periode 2006-

2009. Sebanyak 256 perusahaan dipilih menjadi sampel dengan menggunakan 

metode purposive sampling. Data  dalam penelitian  tersebut dianalisis dengan 

menggunakan analisis regresi berganda. Faktor-faktor yang diuji dalam 

penelitian tersebut adalah ukuran perusahaan, laba rugi operasi, profitabilitas, 
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solvabilitas, opini auditor dan reputasi auditor.Penelitian tersebut 

menyimpulkan faktor ukuran perusahaan, laba rugi operasi, profitabilitas, 

opini auditor, reputasi auditor mempunyai pengaruh negatif signifikan 

terhadap audit delay, sedangkan solvabilitas mempunyai pengaruh positif 

signifikan terhadap audit delay. 

Ariyani dan Budhiarta (2014) meneliti pengaruh profitabilitas, ukuran 

perusahan, komplesitas operasi perusahaan dan reputasi KAP terhadap audit 

report lag. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan data kualitatif. 

Data kuantitatif yaitu berupa laporan keuangan auditan perusahaan 

manufaktur pada tahun 2010-2012 yang tedaftar di Bursa Efek Indonesia dan 

data kualitatif yaitu berupa daftar perusahaan manufaktur periode 2010-2012 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan laporan auditor independen. 

Sampel penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan  

jumlah keseluruhan sampel yang diperoleh yaitu 162 perusahaan. Hasil 

penelitian ini menunjukkan variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, 

kompleksitas operasi perusahaan dan reputasi KAP berpengaruh terhadap 

audit report lag. 

Penelitian Saemargani (2015) merupakan acuan penelitian, sehingga 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini hampir sama dengan penelitian 

yang dilakukan Saemargani (2015) yaitu ukuran perusahaan ukuran 

perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas perusahaan, solvabilitas 

perusahaan, ukuran KAP, dan opini auditor. 
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Beberapa penelitian dilakukan untuk menemukan bukti empiris tentang 

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap audit delay. Penelitian ini digunakan 

untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris tentang faktor-faktor yang 

signifikan mempengaruhi audit delay audit delay dengan menggunakan 

sampel Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

pada periode tahun 2011-2014. 

Berdasarkan latar belakang ini, peneliti tertarik melakukan penelitian 

terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay. Sehingga penelitian 

ini berjudul “PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, ANAK 

PERUSAHAAN, KOMPLEKSITAS OPERASI, DAN OPINI AUDIT 

PADA AUDIT DELAY” (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang 

Terdapat di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015). 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, 

makapenelitian ini akan menganalisa tentang Ukuran Perusahaan, Anak 

Perusahaan, Kompleksitas Operasi, dan Opini Audityang pengaruh signifikan 

terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur. Sehingga dalam penelitian 

ini rumusan masalahnya sebagai berikut: 

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay? 

2. Apakah profitabilitasberpengaruh terhadap audit delay? 

3. Apakah kompleksitas operasi berpengaruh terhadap audit delay? 

4. Apakah opini auditor berpengaruh terhadap audit delay? 
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C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan 

yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit delay. 

2. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitasterhadap audit delay. 

3. Untuk menganalisis pengaruh kompleksitas perusahaanterhadap audit 

delay. 

4. Untuk menganalisis pengaruh opini auditor terhadap audit delay. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hal yang penting dalam sebuah penelitian adalah kemanfaatan yang 

dapat diterapkan setelah terjadinya sebuah proses penelitian. Adapun manfaat 

yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

a. Bagi Auditor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

oleh auditor dalam melaksanakan auditnya agar dapat menyelesaikan 

laporan auditnya tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan 

oleh BAPEPAM. 

b. Kantor Akuntan Publik (KAP) 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan pertimbangan 

dalam mengevaluasi kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi 

faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay. 
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c. Pemakai Laporan Keuangan yang telah di Audit 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan 

pertimbangan dalam menganalisis laporan keuangan untuk pengambilan 

keputusan bagi investor, kreditor maupun manajemen. 

d. Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat menambah wawasan dari teori yang diterima 

dengan kenyataan yang terjadi di lapangan sehingga memperoleh 

gambaran yang dapat dipercaya tentang audit delay. 

 

E. Sistematika Pembahasan 

Secara garis besar, pembahasan penelitian ini akan dituangkan dalam lima 

bab, yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistmatika pembahasan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan landasan teori keagenan, laporan 

keuangan auditing, audit, audit delay, ukuran perusahaan, 

profitabilitas, kompleksitas operasi, opini audit, kerangka 

teoritis, serta pengembangan hipotesis. 
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BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan ruang lingkup penelitian, populasi dan 

sampel penelitian, data definisi operasional dan pengukuran 

variabel, teknik pengujian data serta metode analisis data. 

BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum penelitian, 

hasil analisis data dan pembahasan atas hasil analisis data. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang 

dilakukan oleh penulis, sehingga akan diperoleh 

kesimpulan akhir dari penelitian, keterbatasan penelitian 

serta saran-saran yang perlu dikemukakan untuk penelitian 

selanjutnya. 

 

 

 


