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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar  Belakang  Masalah  

 Laporan keuangan merupakan salah satu alat penting yang digunakan 

untuk mengukur maupun menilai kinerja perusahaan serta mendukung 

keberlangsungan suatu perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang sudah 

go public. Perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

diwajibkan untuk melaporkan hasil laporan keuangan perusahaan, disusun 

berdasarkan standar akuntansi keuangan yang sudah diaudit oleh auditor. Selain 

itu aspek yang paling penting agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang 

memberikan informasi secara relevan adalah ketepatan waktu. Informasi yang 

tersedia tepat waktu merupakan informasi yang relevan bagi pengambil keputusan. 

Ini menjelaskan bahwa ketepatan waktu penyajian laporan keuangan merupakan 

hal yang krusial bagi publik (Widhiasari dan Budiartha, 2016). 

Tujuan dari laporan keuangan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2009) 

dalam Prameswari dan Yustrianthe (2015), yaitu untuk menyediakan informasi 

yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan dan dapat 

menunjukkan hasil kinerja manajemen dalam mengelola sumber daya dalam 

perusahaan. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan dapat 

bermanfaat, apabila disajikan secara akurat dan tepat waktu pada saat yang 

dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan, seperti kreditor, investor, 
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pemerintah, masyarakat,  dan  pihak-pihak lain  sebagai  dasar  pengambilan  suatu  

keputusan. 

Tahun 2006 Bapepam-LK mengeluarkan peraturan mengenai 

penyampaian laporan keuangan No. Kep-06/BL/2006, setelah itu untuk 

penyempurnaan peraturan sebelumnya, pada tanggal 5 Juli 2011 Bapepam-LK 

kembali menerbitkan peraturan mengenai Penyampaian Laporan Keuangan 

Berkala Emiten dan Perusahaan Publik yaitu No. X.K.2 lampiran keputusan Ketua 

Bapepam-LK No.Kep 346/BL/2011. Peraturan ini menyatakan bahwa laporan 

keuangan tahunan wajib disertai laporan akuntan dan disampaikan kepada 

Bapepam-LK serta diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan 

ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan. Apabila peraturan ini 

dilanggar oleh perusahaan, maka BAPEPAM akan memberikan sangsi kepada 

perusahaan yang bersangkutan. 

Salah satu ukuran ketepatan dalam menyampaikan laporan keuangan 

adalah penyelesaian waktu audit, yaitu jarak antara tanggal penutupan tahun buku 

hingga tanggal diselesaikan laporan auditor independen. Penyelesaian waktu audit 

penting digunakan dalam menyelesaikan laporan audit, agar auditor dapat 

menyelesaikan pekerjaan lapangannya secara tepat waktu. Disisi lain, pengauditan 

membutuhkan waktu yang cukup dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang 

terjadi dalam perusahaan serta membutuhkan suatu ketelitian dalam menemukan 

bukti-bukti audit. Apabila penyelesaian waktu audit melebihi batas waktu yang 

telah ditentukan oleh BAPEPAM, maka akan berdampak pada keterlambatan 
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publikasi laporan keuangan. Keterlambatan ini bisa mencerminkan bahwa terdapat 

masalah dalam laporan keuangan perusahaan (Ariyani dan Budiartha, 2014). 

Ada banyak faktor yang mempengaruhi penyelesaian waktu audit salah 

satunya yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahan merupakan besar kecilnya 

suatu perusahaan yang di ukur dari besarnya total asset atau kekayaan yang 

dimiliki oleh suatu perusahaan. Menurut penelitian Andiyanto dkk (2017) 

menunjukkan perusahaan besar memiliki kecenderungan melaporkan lebih cepat 

dibandingkan dengan perusahaan kecil. Hal ini dapat dikarenakan perusahaan-

perusahaan besar diawasi secara ketat oleh investor, pengawasan pemodalan, dan 

pemerintah. Semakin besar  ukuran  perusahaan  maka semakin  pendek  

penyelesaian waktu audit dan sebaliknya semakin kecil ukuran perusahaan maka 

semakin panjang penyelesaian waktu audit. Hal ini disebabkan karena perusahaan 

besar biasanya memiliki sistem pengendalian internal yang baik, sehingga dapat 

mengurangi tingkat kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan yang 

memudahkan auditor dalam melakukan audit laporan keuangan. 

Selain selain ukuran perusahaan, profitabilitas juga dapat mempengaruhi 

penyelesaian waktu audit. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti 

kegiatan penjualan, kas, modal, dan jumlah karyawan, dan sebagainya. Menurut 

penelitian Prameswari dan Yustrianthe (2015) perusahaan yang menghasilkan 

profitabilitas lebih tinggi maka audit delay akan lebih pendek dibandingkan 

perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang lebih rendah. Kemampuan 
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perusahaan untuk menghasilkan profitabilitas yang tinggi akan dapat menarik para 

investor untuk menanamkan modalnya guna memperluas operasi perusahaan. 

Sedangkan tingkat profitabilitas yang rendah akan menyebabkan para investor 

menarik dananya. 

Faktor lain yang mempengaruhi penyelesaian waktu audit adalah opini 

audit. Opini audit merupakan simpulan dari proses audit yang dilakukan oleh 

auditor dan juga merupakan pendapat yang dikeluarkan oleh auditor atas 

kewajaran suatu laporan keuangan. Menurut penelitian Sumartini dan Widhiyani 

(2014) menunjukkan perusahaan dengan opini unqualified opinion lebih cepat 

menyampaikan laporan keuangannya karena dipandang berita baik yang segera 

harus dipublikasikan sedangkan perusahaan dengan opini audit selain unqualified 

opinion dipandang bad news sehingga akan terjadi negoisasi antara auditor dengan 

perusahaan tersebut terkait kejelasan pemberian opini selain unqualified opinion.  

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi penyelesaian waktu audit yaitu  

reputasi Kantor akuntan publik. Perusahaan dalam menyampaikan suatu laporan 

atau informasi akan kinerja perusahaan kepada publik agar akurat dan terpercaya 

yang diminta untuk menggunakan jasa KAP. Dan untuk meningkatkan kredibilitas 

dari laporan itu, perusahaan menggunakan jasa KAP yang mempunyai reputasi 

atau nama baik. Hal ini biasanya ditunjukkan dengan KAP yang berafiliasi dengan 

KAP besar yang berlaku universal yang dikenal dengan The Big Four. Risnawati 

dan Majidah (2014) menyatakan bahwa KAP spesialis industri diyakini mampu 

mendeteksi kesalahan secara lebih baik, meningkatkan penilaian tentang kejujuran 
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laporan keuangan, dan semakin sering KAP melakukan pemeriksaan terhadap 

perusahaan sejenis maka proses audit juga akan semakin cepat, sehingga dapat 

mempersingkat penyelesaian waktu audit. Reputasi KAP yang baik akan bekerja 

lebih profesional untuk mengatasi permasalahan dalam proses pengauditannya. 

Indikator reputasi KAP tersebut dapat dinilai dengan penggunaan jasa KAP yang 

berafiliasi dengan The Big Four atau tidak.  

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian Prameswari dan Yustrianthe 

(2015) tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay. Adapun 

faktor yang akan diuji kembali dalam penelitian ini ukuran perusahaan, 

profitabilitas, opini auditor, dan reputasi KAP pada audit delay. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengambil judul “PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, 

PROFITABILITAS, OPINI AUDIT, DAN REPUTASI KAP TERHADAP 

PENYELESAIAN WAKTU AUDIT (Studi Empiris Perusahaan Pertambangan 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016)”. 

B. Rumusan  Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat 

disusun  rumusan  masalah  sebagai  berikut:  

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penyelesaian waktu audit ?  

2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penyelesaian waktu audit ?  

3. Apakah opini audit berpengaruh terhadap penyelesaian waktu audit ?  

4. Apakah reputasi KAP berpengaruh terhadap penyelesaian waktu audit ? 
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C. Tujuan  Penelitian  

1. Menganalisa pengaruh ukuran perusahaan terhadap penyelesaian waktu audit.   

2. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap penyelesaian waktu audit.   

3. Menganalisis pengaruh opini audit terhadap penyelesaian waktu audit.   

4. Menganalisis pengaruh reputasi  KAP terhadap penyelesaian waktu audit. 

D. Manfaat   Penelitian  

Manfaat yang dapat diperoleh bagi beberapa pihak dari penelitian ini 

antara lain sebagai berikut : 

1. Manfaat   bagi   perusahaan  

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai saran yang dapat 

dijadikan sebagai pertimbangan dalam praktik Akuntan Publik serta diharapkan 

dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mempersingkat   waktu 

melakukan   audit.  

2. Manfaat   akademik  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

pemahaman   serta   menjadi   referensi   bagi   pembaca   atau   peneliti   

berikutnya.  

3. Manfaat   bagi   peneliti  

Setelah melakukan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

dan wahana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan   

tentang   auditing   dan   laporan   keuangan. 



7 

 

 

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 merupakan PENDAHULUAN. Dalam bab ini akan dijelaskan 

mengenai latar belakang masalah yang berisi tentang masalah-masalah yang 

melandasi penelitian. Selanjutnya akan dibahas mengenai perumusan masalah 

yaitu masalah-masalah yang akan diteliti. Dalam bab ini juga dipaparkan tentang 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

 BAB II merupakan TINJAUAN PUSTAKA. Dalam bab ini membahas 

mengenai teori keagenan, audit laporan keuangan dan penjabaran dari variabel-

variabel independennya yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, opini audit, 

reputasi KAP, kemudian pengertian dari variabel dependennya yaitu penyelesaian 

waktu audit. Selain itu, di dalamnya juga berisi tinjauan penelitian terdahulu, 

hipotesis dan hubungan antar variabel yang digambarkan dalam kerangka 

pemikiran. 

 BAB III merupakan METODE PENELITIAN. Dalam bab ini berisi 

tentang jenis penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, sumber 

data, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel serta metode analisis 

data yang terdiri dari uji kualitas data analisis data. 
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 BAB IV merupakan PEMBAHASAN. Dalam bab ini peneliti mencoba 

menganalisa dan membahas berdasarkan ukuran perusahaan, profitabilitas, opini 

audit, dan reputasi KAP dalam mempengaruhi variabel dependennya yaitu 

penyelesaian waktu audit serta penjelasan mengenai hasil analisis data dan 

pembahasannya. 

 BAB V merupakan PENUTUP. Dalam bab ini berisi tentang 

kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, keterbatasan penelitian, dan disertai dengan 

saran-saran yang diharapkan bisa digunakan sebagai dasar pertimbangan dan 

bermanfaat bagi investor, calon investor, auditor independen, penulis, maupun 

peneliti selanjutnya. 


