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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan dibidang ekonomi merupakan faktor penting dalam 

suatu negara. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas ekonomi 

yaitu dengan pasar modal. Di Indonesia sendiri pasar modal terus 

berkembang seiring dengan berjalannya waktu, demikian juga akan 

berpengaruh pada perkembangan akuntan publik karena laporan keuangan 

merupakan hal penting dan tanggungjawab bagi setiap perusahaan di 

Indonesia. Sehingga meningkat juga permintaan perusahaan untuk 

mengaudit laporan keuangan. Pemenuhan standar tidak hanya berdampak 

pada penerbitan audit, tetapi juga kualitas hasil auditnya. Investor melihat 

ketepatan waktu pelaporan audit sebagai pertimbangan dalam berinvestasi, 

sehingga perusahaan  dapat menyampaikan laporan keuangan auditnya 

dengan lebih cepat dan relevan. 

Dalam mengambil suatu keputusan perusahaan membutuhkan 

laporan keuangan untuk memberikan informasi bagi pengguna laporan 

keuangan. Informasi yang disampaikan ke pengguna laporan keuangan 

terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan laporan keuangan oleh auditor. 

Pemeriksaan dalam laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor harus 

sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang telah 

ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).  
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Laporan keuangan menjadi dasar pengambilan keputusan dan 

kebijakan bagi para pemilik, calon investor, dan pengguna laporan 

keuangan lainnya. Dengan adanya laporan keuangan yang berkualitas, 

keputusan yang dihasilkanpun akan berkualitas. Menurut Murphy (2004) 

dalam Payamta (2006) kualitas laporan keuangan akan meningkatkan 

kualitas yang disajikan dalam laporan keuangan sehingga para pengguna 

laporan keuangan dapat merasa lebih yakin dalam mengambil keputusan 

yang akan diambil karena telah didasarkan pada informasi yang telah 

dipersiapkan dengan baik, diaudit secara transparan, disetujui, dan dapat 

dipertanggungjawabkan kualitas laporan keuangannya. 

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. 

Auditor memiliki tanggungjawab dan kewajiban untuk melaporkan hasil 

auditnya secara tepat waktu. Adanya pemenuhan standar oleh auditor tidak 

hanya berdampak pada lamanya pelaporan hasil audit namun juga 

berdampak pada kualitas dari hasil audit. Ketepatan waktu auditor saat 

pelaporan keuangan atas hasil laporan audit dapat mempengaruhi nilai dari 

laporan keuangan tersebut. Salah satu kendala perusahaan dalam 

mempublikasikan laporan keuangan kepada masyarakat dan Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) adalah ketepatan waktu auditor dalam menyelesaikan 

laporan auditnya. Adanya keterlambatan penyampaian informasi 

menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan investor dan dapat 
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mempengaruhi harga jual saham karena Investor menganggap 

keterlambatan pelaporan keuangan merupakan pertanda buruk bagi 

kondisi kesehatan perusahaan. 

Bagi perusahaan yang telah go public keterlambatan dalam 

penyampaian laporan keuangan dapat membuat informasi yang tersedia 

dalam laporan keuangan hilang relevansinya dan tanggapan yang tidak 

baik dari pelaku pasar modal. Diperlukan ketepatan waktu dalam 

pelaporan audit atas laporan keuangan perusahaan yang dapat 

mempengaruhi pada nilai perusahaan tersebut, karena terdapat informasi 

penting didalamnya. Hal ini pun dapat diartikan oleh investor sebagai 

pertanda buruk bagi perusahaan dengan kemungkinan disebabkan oleh 

tingkat laba yang rendah dan tingkat hutang yang tinggi. 

Apabila terjadi keterlambatan dalam penyampaian laporan 

keuangan, maka laporan keuangan tersebut akan hilang sisi informatifnya 

dan menjadi kurang relevan untuk digunakan, keuangan masih relevan, 

(Arifa, 2013). Bapepam sebagai otoritas pasar modal dan Bursa Efek 

Indonesia (BEI) menetapkan peraturan mengenai kualitas, kuantitas, dan 

ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan. Di sisi lain, 

auditing merupakan kegiatan yang membutuhkan waktu karena 

pemeriksaan laporan keuangan oleh auditor independen diwajibkan 

memenuhi standar profesi dan tanggung jawab sehingga adakalanya waktu 

penyelesaian audit dan penyampaian laporan keuangan auditan tertunda. 

Perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini 
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audit dalam laporan keuangan mengindikasikan tentang lamanya waktu 

penyelesaian audit yang dilakukan. Perbedaan waktu ini dalam audit 

sering disebut dengan audit delay. Jika terjadi penundaan pada 

penyampaian laporan keuangan, maka dapat mempengaruhi relevansi dari 

laporan keuangan tersebut dan pengaruh terhadap investor dalam 

mengambil keputusan. 

Audit delay adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur 

dari tanggal penutupan tahun buku sampai tanggal diselesaikannya laporan 

audit independen (Wiwik Utami, 2006). Dengan kata lain, Audit delay 

merupakan keterlambatan auditor saat penyelesaian audit yang  dihitung 

mulai dari selisih antara tanggal ditandatanganinya laporan auditor 

independen dengan tanggal tutup buku laporan keuangan tahunan. Kartika 

(2009) menyatakan bahwa keterlambatan informasi atau publikasi akan 

menimbulkan reaksi negatif dari pelaku pasar modal. Keterlambatan 

laporan keuangan ini dapat diartikan oleh investor sebagai sinyal yang 

buruk bagi perusahaan. Yang mana, informasi yang terkandung dalam 

laporan tersebut akan kehilangan relevansinya dan tidak akurat lagi bagi 

pihak eksternal perusahaan atau pelaku pasar modal. 

Ukuran perusahaan (firm size) adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan, antara lain total penjualan, 

rata-rata tingkat penjualan, dan total aktiva, (Widjaja, 2009:25). 

Perusahaan yang tergolong besar melaporkan laporan keuangan lebih 

cepat dibandingkan dengan perusahaan yang kecil. Hal ini dikarenakan 
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perusahaan yang memiliki tingkat aktiva yang tinggi akan segera 

menyampaikan laporan keuangannya yang memberikan pertanda baik 

kepada investor. UU nomor 20 Tahun 2008 mengklasifikasikan ukuran 

perusahaan ke dalam 4 kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha 

menengah, dan usaha besar. Pengklasifikasian ukuran perusahaan tersebut 

didasarkan pada total aset yang dimiliki dan total penjualan tahunan 

perusahaan tersebut. Undang-Undang Indonesia nomor 20 (2008: 2) 

tersebut menjelaskan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan 

usaha besar. 

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan 

mendapatkan laba melalui semua kemampuan perusahaan, dan sumber 

yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, ekuitas, jumlah karyawan, dan 

sebagainya (Harahap, 2009:309). Profitabilitas menunjukkan keberhasilan 

perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Maka tingkat profitabilitas 

rendah akan berpengaruh terhadap audit delay. Hal tersebut berkaitan 

dengan akibat yang dapat ditimbulkan pasar terhadap pengumuman rugi 

oleh perusahaan. Disini permasalahannya adalah keefektifan manajemen 

dalam menggunakan baik total aktiva maupun aktiva bersih. Keefektifan 

dinilai dengan mengaitkan laba bersih terhadap aktiva yang digunakan 

untuk menghasilkan laba, (Sunyoto, 2013: 113). 

Solvabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

semua hutang-hutangnya. Tingkat solvabilitas perusahaan yang tinggi 

akan membuat auditor lebih berhati-hati untuk melakukan auditnya, 
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karena hal ini dapat memicu resiko kerugian dari perusahaan itu, sehingga 

menyebabkan audit delay semakin lama. Ketika perusahaan memiliki 

jumlah proporsi hutang yang lebih banyak daripada jumlah ekuitas, maka 

auditor akan memerlukan waktu yang lebih banyak dalam mengaudit 

laporan keuangan perusahaan karena rumitnya prosedur audit akun hutang 

serta penemuan bukti-bukti audit yang lebih kompleks terhadap pihak 

pihak kreditur perusahaan.   

Salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi lamanya 

audit delay yaitu ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP). Rachmawati 

(2008) menyatakan bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu 

bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa 

profesional dalam praktik akuntan publik. KAP di Indonesia dibagi 

menjadi KAP the big four dan KAP non the big four. KAP yang dikenal 

dengan the big four diasumsikan dapat melaksanakan pekerjaan auditnya 

secara efisien dan memiliki tekanan waktu yang lebih tinggi untuk 

menyelesaikan audit tepat pada waktunya. Waktu audit yang cepat 

merupakan salah satu cara KAP dengan kualitas yang tinggi untuk 

mempertahankan reputasi mereka. 

Berdasarkan dari uraian diatas peneliti memilih  ukuran 

perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, dan ukuran KAP yang diduga 

mempengaruhi audit delay. Dengan latar belakang tersebut, peneliti 

mengambil judul ”Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, 
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Solvabilitas, dan ukuran KAP terhadap audit delay” pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas diatas, maka 

peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay ? 

2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap audit delay ? 

3. Apakah solvabilitas berpengaruh terhadap audit delay ? 

4. Apakah ukuran KAP berpegaruh terhadap audit delay ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis apakah ukuran prusahaan berpengaruh terhadap 

audit delay. 

2. Untuk menganalisis apakah profitabilitas berpengaruh terhadap audit 

delay. 

3. Untuk menganalisis apakah solvabilitas berpengaruh terhadap audit 

delay. 

4. Untuk menganalisis apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap audit 

delay. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan wawasan 

bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun secara 

praktis. Berikut beberapa manfaat penelitian ini. 
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1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

wawasan dan menambah referensi masalah yang mempengaruhi audit 

delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia, serta sebagai referensi tambahan untuk penelitian yang 

dilakukan di masa yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Auditor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

informasi untuk membantu auditor dalam mengoptimalkan kinerja 

auditnya sehingga dapat menghindari audit delay. Sehingga auditor 

dapat menyelesaikan proses auditnya tepat waktu sesuai dengan 

waktu yang telah ditetapkan oleh BAPEPAM. 

b. Bagi Kantor Akuntan Publik 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan 

dalam menentukan kebijakan yang dapat digunakan untuk 

mengatasi dan mengantisipasi apa yang menyebabkan terjadinya 

audit delay, sehingga auditor dapat menekan audit delay seminimal 

mungkin agar laporan keuangan yang telah diaudit dapat 

dipublikasikan tepat waktu. 
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c. Bagi Perusahaan  

Sebagai masukan bagi perusahaan dalam penyusunan 

laporan keuangan yang baik dan dapat diandalkan. 

d. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dari 

teori yang diterima karena penulis mendapatkan gambaran 

langsung mengenai audit delay dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi audit delay. 

E. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI 

Sistematika dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut: 

BAB 1  : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta 

sistematika penulisan proposal. 

BAB 2  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang dipergunakan 

untuk melandasi pembahasan masalah, penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB 3  : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan penjelasan tentang populasi dan sampel, 

jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam 
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penelitian, gambaran umum obyek penelitian metode 

pengumpulan data serta metode analisis. 

 BAB 4  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi gambaran umum analisis data, hasil 

analisis dan pembahasan hasil penelitian.  

 BAB 5  : PENUTUP 

Dalam bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian, 

keterbatasan penelitian serta saram-saran yang dapat 

diberikan berkaitan dengan yang dilakukan. 

 


