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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan adalah salah satu sarana perusahaan untuk 

memberikan dan menyampaikan informasi mengenai sumber daya ekonomi 

yang terdiri dari kinerja yang dihasilkan suatu perusahaan. Laporan keuangan 

memiliki peran penting dalam proses pengukuran dan penilaian kinerja 

perusahaan. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi 

mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas entitas yang 

bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam 

pembuatan keputusan ekonomik (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2017). 

Terdapat banyak pihak yang memerlukan informasi laporan keuangan antara 

lain manajemen, kreditor, pemerintah, dan pemegang saham (Lianto dan 

Kusuma, 2010). Adapun karakteristik laporan keuangan yang berkualitas 

yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan.  

Di Indonesia sekarang ini perkembangan dunia bisnis sangat pesat sejak 

beberapa tahun terakhir. Pasar modal di Indonesia semakin berkembang 

dengan ditandai adanya peningkatan perusahaan go public yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. Dengan semakin pesatnya perusahaan go public maka 

banyak permintaan akan audit laporan keuangan. Perusahaan yang sudah 

tergolong dalam go public wajib untuk melaporkan setiap laporan keuangan 

yang telah disusun berdasarkan ketetapan dalam Standar Akuntansi 

Keuangan. 
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Hasil akhir dari suatu laporan keuangan yang telah di audit dari 

perusahaan go public mempunyai tanggung jawab dan konsekuensi yang 

sangat besar. Sehingga tanggung jawab yang sangat besar ini memicu seorang 

auditor untuk bekerja secara profesional. Salah satu bukti dari pekerjaan 

auditor yang profesional adalah ketepatan waktu dalam penyampaian laporan 

hasil auditnya. Seorang auditor harus mempublikasikan hasil laporan 

keuangan yang telah diaudit kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan 

seluruh masyarakat umum dengan tepat waktu (Charviena dan Tjhoe, 2016). 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia untuk melaporkan dan menyampaikan laporan 

keuangan suatu perusahaan tersebut selambat-lambatnya empat bulan setelah 

laporan keuangan tahunan. 

Dalam penyajian laporan keuangan senantiasa akan berkaitan dengan 

seberapa lama atau seberapa cepat waktu yang dibutuhkan untuk 

menyampaikan laporan keuangan ke publik. Berhubungan dengan tepat atau 

tidaknya waktu dalam penyampaian laporan keuangan yang diaudit, hal ini 

merupakan elemen penting yang harus diperhatikan karena dapat berpengaruh 

terhadap nilai informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. 

Keterlambatan informasi dapat menimbulkan reaksi yang negatif dari pelaku 

pasar modal, karena dalam laporan keuangan yang sudah di audit memuat 

informasi-informasi penting, antara lain seberapa besar laba yang dihasilkan 

oleh perusahaan tersebut sebagai salah satu dasar dalam pengambilan 

keputusan (Yuliyanti, 2011). 
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Disisi lain, seorang auditor mengindentifikasi masalah-masalah yang 

terjadi dalam perusahaan sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama 

untuk meneliti dan menemukan bukti-bukti yang akurat. Hal ini dapat 

menyebabkan lamanya proses audit yang dilakukan, sehingga laporan 

keuangan yang diharapkan segera dilaporkan akan mengalami keterlambatan. 

Jika terjadi keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan akan 

menyebabkan ketidakpastian dan dapat mempengaruhi keputusan investor. 

Terkait dengan audit report lag ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi terjadinya audit report lag antara lain ukuran perusahaan, 

umur perusahaan. Adapun faktor yang diduga dapat memperkuat atau 

memperlemah suatu audit report lag tersebut yaitu dengan profitabilitas. 

Audit report lag adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang 

dlakukan oleh seorang auditor yang dapat diidentifikasi dengan cara 

menghitung antara tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal laporan 

auditor independen. Semkain panjang audit report lag dapat memberikan 

dampak negatif bagi pengguna laporan keuangan. Keterlambatan dalam 

mempublikasikan laporan keuangan dapat berdampak pada tingkat 

ketidakpastian keputusan yang didasarkan pada informasi laporan auditor 

independen tersebut (Trisnawati dan Iskandar, 2010). 

Ukuran perusahaan akan menggambarkan besar kecilnya suatu 

perusahaan yang dinilai dari total aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan 

tersebut. Selain itu perusahaan yang identik berskala besar dapat dilihat dari 

segi nilai investasi, jumlah pegawai, output produksi, penguasaan pasar, 
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perputaran modal. Pada dasarnya perusahaan terbagi menjadi tiga kategori 

yaitu perusahaan kecil (small firm), perusahaan menengah (medium firm) dan 

perusahaan besar (large firm). Perusahaan yang besar pada umumnya akan 

menyelesaikan proses audit lebih cepat karena adanya kemampuan untuk 

mengontrol manajemennya dengan baik sehingga pekerjaan audit akan selesai 

tepat waktu (Iskandar dan Trisnawati, 2010). Ukuran perusahaan dapat 

menunjukkan informasi yang ada didalamnya, sekaligus dapat mencerminkan 

kesadaran pihak manajemen mengenai pentingnya informasi baik bagi pihak 

internal maupun eksternal perusahaan. 

Umur perusahaan adalah seberapa lama perusahaan tersebut telah 

beroperasi. Perusahaan yang mempunyai umur yang lebih lama biasanya 

lebih baik dalam memproses, mengumpulkan dan menghasilkan informasi 

laporan keuangan, hal itu disebabkan karena lebih mempunyai pengalaman 

kerja yang lebih lama (Saemargani dan Mustikawati, 2015). Selain itu 

perusahaan yang memiliki umur lebih lama para akuntannya sudah belajar 

dari pengalamannya sehingga perusahaan akan berusaha menyampaikan 

laporan keuangan secara tepat waktu (Oktaviani, 2017). 

Penelitian ini menggunakan profitabilitas sebagai variabel moderating. 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Semakin perusahaan 

tersebut menghasilkan profitabilitas yang tinggi maka perusahaan 

menghasilkan laba semakin tinggi untuk perusahaan. Profitabilitas menjadi 

suatu penanda keberhasilan perusahaan dalam mencapai keuntungan yang di 



5 
 

inginkan (Saemargani dan Mustikawati, 2015). Manajemen pada perusahaan 

besar memiliki insentif yang relatif besar bagi auditor. Hal ini bertujuan 

supaya auditor mampu mengurangi waktu dalam penundaan pelaporan. 

Perusahaan yang relatif besar akan diawasi secara ketat oleh serikat buruh, 

investor dan regulator sehingga perusahaan dituntut untuk segera 

menyampaiakan keuangannya secara tepat waktu. 

Terdapat sejumlah penelitian yang berkaitan dengan audit report lag 

sudah banyak dilakukan dengan berbagai faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Diantaranya yaitu Budiartha dan Widhiasari (2016) 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit 

report lag, namun berbeda dengan hasil Aristika, et al (2016) yang 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit report lag. 

Penelitian mengenai umur perusahaan yang dilakukan oleh  Budiartha dan 

Widhiasari (2016) menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh terhadap 

audit report lag, namun berbeda dengan penelitian Aristika, et al (2016) yang 

menyatakan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit report 

lag. Selanjutnya penelitian tentang profitabilitas yang dilakukan oleh 

Cahyonowati dan Pramaharjan (2015) yang menyatakan  bahwa profitabilitas 

berpengaruh terhadap audit report lag, sedangkan penelitian yang dilakukan 

oleh Juanita (2012) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh 

terhadap audit report lag. Profitabilitas sebagai variabel  moderating yang 

diduga dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara ukuran 
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perusahaan terhadap audit report lag dan umur perusahaan terhadap audit 

report lag.  

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Sari dan Pratiwi (2017) dengan menambah satu variabel independen yaitu 

umur perusahaan. Penelitian ini juga dilatarbelakangi karena adanya ketidak 

konsistenan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil yang 

beragam. Berdasarkan paparan diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN DAN 

UMUR PERUSAHAAN TERHADAP AUDIT REPORT LAG DENGAN 

PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Empiris 

Pada Perusahaan Manufaktur Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-

2016)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit report lag? 

2. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap audit report lag? 

3. Apakah profitabilitas memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

audit report lag? 

4. Apakah profitabilitas memoderasi pengaruh umur perusahaan terhadap 

audit report lag? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini adalah: 
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1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh antara ukuran perusahaan 

terhadap audit report lag. 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh umur perusahaan terhadap 

audit report lag. 

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas dalam hubungan 

antara ukuran perusahaan dengan audit report lag. 

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas dalam hubungan 

hubungan antara umur perusahaan dengan audit report lag. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka diharapkan penelitian ini 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu dan wawasan 

mengenai audit report lag. Serta sebagai pemenuhan persyaratan untuk 

meraih gelar Sarjana Ekonomidi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Bagi Auditor 

Penelitian ini dapat memberikan wawasan, ilmu serta dapat 

membantu mengidentifikasi faktor ukuran perusahaan dan umur 

perusahaan terhadap audit report lag dengan adanya profitabilitas 

sebagai variabel moderating sehinga dapat menambah kinerja yang 

optimal 

3. Bagi Pembaca dan Almamater 
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Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk referensi baru 

dalam penelitian yang selanjutnya dan dapat digunakan untuk menambah 

wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai audit report lag. 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan ini menguraikan tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat 

penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab tinjauan pustaka ini menguraikan tentang tinjauan pustaka 

yang digunakan sebagai dasar untuk membahas permasalahan 

yang akan diteliti yaitu meliputi teori sinyal (Signaling Theory), 

audit report lag, ukuran perusahaan, umur perusahaan dan 

profitabilitas, penelitian terdahulu, serta pengembangan 

hipotesis, dan kerangka pemikiran. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab metode penelitian ini menguraikan tentang jenis penelitian, 

populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, sumber data 

dan teknik pengumpulan data, variabel penelitian, serta metode 

analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab analisis dan pembahasan ini menguraikan mengenai 

deskripsi data penelitian dan deskripsi hasil penelitian. 
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BAB V PENUTUP 

Bab penutup ini berisi mengenai kesimpulan, keterbatasan 

penelitian serta memuat saran-saran untuk mengembangkan 

penelitian lebih lanjut. 

DAFTAR PUSTKA 

LAMPIRAN 

 


