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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

     Saat ini perusahaan go publik sedang menunjukan perkembangan yang 

tinggi. Pada bulan September tahun 2018 ada 555 perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Semakin banyaknya 

perusahaan go publik maka semakin banyak pula kebutuhan untuk 

mempublikasi laporan keuangan. 

     Menurut Baridwan (2004:17), laporan keuangan adalah ringkasan 

proses pencatatan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama 

satu tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan menurut Ikatan Akuntan 

Indonesia (IAI) tahun 2009 menyatakan jika tujuan dari laporan keuangan 

adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, 

kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang 

bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna. 

     Setiap perusahaan yang sudah go publik diwajibkan untuk 

menyampaikan laporan keuangan yang disusun dengan Standar Akuntansi 

Keuangan (SAK) dan telah diaudit oleh akuntan publik. Hal ini didorong 

oleh Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pegawas Pasar Modal dan 

Lembaga Keuangan Nomor: KEP-134/BL/2006 Peraturan Nomor X.K.6 

tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan wajib memuat laporan 

keuangan tahunan yang  disusun dengan Standar Akuntansi Keuangan 

yang ditetapkan oleh  Ikatan Akuntansi Indonesia dan peraturan Badan 

http://www.idx.co.id/
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Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan di bidang akuntansi serta 

wajib diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal 

dan Lembaga Keuangan. 

     Adanya pemenuhan standar umum untuk auditor berdampak pada 

kualitas audit dan lamanya penerbitan laporan keuangan auditan. 

Ketepatan waktu laporan keuangan auditan berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan tersebut. Keinginan untuk menyajikan laporan keuangan tepat 

waktu sering dihadapkan oleh beberapa kendala. Salah satunya adalah 

harus melalui proses audit yang dapat memakan waktu yang tidak 

sebentar. 

     Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 

29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan 

Publik menyatakan bahwa perusahaan go publik yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan 

yang disertai dengan laporan auditor independen kepada BAPEPAM dan 

LK serta mengumumkan kepada masyarakat paling lambat akhir bulan 

keempat setelah tanggal tutup buku berakhir. Apabila perusahaan go 

publik terlambat menyampaikan laporan keuangan, maka akan dikenakan 

sanksi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh BAPEPAM. 

     Keputusan direksi Bursa Efek Jakarta Nomor: KEP-307/BEJ/01-2004 

tentang sanksi menyatakan sanksi yang bisa dikenakan kepada perusahaan 

tercatat yang terlambat menyerahkan laporan keuangannya adalah berupa 

peringatan tertulis I dan denda sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima 
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juta rupiah) untuk keterlambatan 30 hari kalender terhitung sejak 

lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, peringatan tertulis 

II dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk 

keterlambatan dengan 60 hari kalender terhitung sejak lampaunya batas 

waktu penyampaian laporan keuangan, peringatan tertulis III dan denda 

sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 

keterlambatan sampai dengan 90 hari kalender terhitung sejak lampaunya 

batas waktu penyampaian laporan keuangan dan sanksi suspensi efek 

emiten untuk keterlambatan lebih dari 90 hari kalender terhitung sejak 

lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan. 

     Adanya peraturan yang mengatur mengenai waktu pembatasan 

publikasi laporan keuangan auditan semata-mata agar tidak adanya 

keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan yang dianggap 

sebagai salah satu penyebab pergerakan saham tidak stabil sehingga 

investor menganggap sebagai audit delay. Hal ini dapat berdampak pada 

penurunan harga saham perusahaan, selain itu keterlambatan penyampaian 

laporan keuangan juga akan mengakibatkan ketidakpastian pengambilan 

keputusan investasi (Nuryanti, 2017). 

     Menurut Lawrence dan Briyan (1998) dalam Yulianti (2011:12), audit 

delay adalah lamanya hari yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan 

pekerjaan auditnya, yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga 

tanggal diterbitkannya laporan keuangan auditan. Sedangkan menurut 

Subekti dan Widiyanti dalam Esynasali (2014), audit delay adalah 
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perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini 

audit dalam laporan keuangan yang mengindikasikan tentang lamanya 

waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor. 

     Kasus keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan oleh 

perusahaan yang telah terdaftar di BEI semakin meningkat setiap 

tahunnya. Pada tahun 2014 BEI mengeluarkan peringatan kepada 49 

perusahaan yang dinyatakan terlambat menyampaikan laporan keuangan 

auditan tahun buku 2013 (Kontan.co.id, 2014). Pada tahun 2015 BEI 

melaporkan ada 52 perusahaan yang belum menyampaikan laporan 

keuangan auditan per Desember 2014 (Metronews.com, 2015). Pada tahun 

2016 BEI mencatat sebanyak 63 perusahaan belum menyampaikan laporan 

tahunan (annual report) tahun 2015 secara tepat waktu hingga 2 Mei 2016 

(Liputan6.com, 2016). 

     Penelitian mengenai audit delay sudah banyak dilakukan namun masih 

banyak perbedaaan hasil dari penelitian-penelitian tersebut. Beberapa 

faktor yang kemungkinan dapat memengaruhi lamanya penyelesaian audit, 

yaitu: financial distress, gender komite audit, jenis industri, kompleksitas 

operasi, laba rugi operasi dan profitabilitas. 

     Menurut Praptika dan Rasmini (2016), financial distress berpengaruh 

positif terhadap audit delay. Hal ini dikarenakan financial distress 

merupakan salah satu berita buruk dalam laporan keuangan. Maka untuk 

menghindari kualitas laporan keuangan yang buruk seringkali perusahaan 
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berusaha untuk memperbaikinya. Upaya perbaikan ini membutuhkan 

waktu sehingga akan memperbesar kemungkinan audit delay perusahaan. 

     Faktor kedua yang mungkin dapat memengaruhi audit delay adalah 

gender komite audit. Penelitian ini akan menggunakan persentase proporsi 

jumlah anggota komite audit perempuan dalam perusahaan. Menurut 

Santiani dan Muliartha (2018), gender komite audit berpengaruh negatif 

terhadap audit delay hal ini dikarenakan diferensiasi peran antara 

perempuan dan laki-laki tidak disebabkan oleh perbedaan biologis, 

melainkan lebih disebabkan karena faktor sosial. Sebagai bentukan sosial, 

peran gender dapat berubah-ubah dalam kondisi, waktu dan tempat yang 

berbeda sehingga peran perempuan dan laki-laki memiliki kelebihan dan 

kekurangan masing-masing. 

     Jenis industri perusahaan yang terdaftar pada BEI bermacam-macam 

jenisnya. Menurut Courtis (1976) dalam Subekti dan Widiyanti (2004:03) 

berbagai jenis industri tersebut sering diklasifikasikan kedalam 2 (dua) 

golongan, yaitu perusahaan finansial dan non finansial. Togaisma dan Jogi 

(2012:09), menunjukkan adanya pengaruh secara signifikan antara jenis 

industri terhadap audit delay. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa 

perusahaan yang tergolong dalam industri finansial mengalami audit delay 

yang lebih pendek. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan Lianto dan 

Kusuma (2010:104), yang menunjukkan bahwa jenis industri tidak 

memiliki pengaruh terhadap audit delay. 
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     Faktor kompleksitas operasi adalah dimana sebuah perusahaan yang 

bergantung pada keberadaan jumlah dan lokasi unit perusahan (cabang) 

serta diversifikasi jalur produk dan pasarnya. Perusahaan yang memiliki 

cabang cenderung memengaruhi waktu yang dibutuhkan auditor untuk 

menyelesaikan pekerjaan auditnya sehingga hal tersebut dapat 

memengaruhi audit delay. Menurut Asthon (1987) dalam Saputri 

(2012:18), kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh positif terhadap 

audit delay. Hal ini dikarenakan auditor akan menghabiskan banyak waktu 

untuk menyelesaikan kompleksitas operasi perusahaan. 

    Selanjutnya faktor lain yang diduga dapat memengaruhi audit delay 

yaitu laba rugi operasi, menurut Hasanudin dalam Utami (2006:06), laba 

menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan 

sehingga dapat dikatakan bahwa laba merupakan berita baik. Dengan 

demikian perusahaan yang meraih laba tidak akan menunda penyampaian 

laporan tahunan yang berisikan berita baik. Dengan demikian perusahaan 

yang meraih laba cenderung mengalami audit delay lebih pendek.  

Menurut Carslaw dalam Kartika (2009:04), ada dua alasan mengapa 

perusahaan yang mengalami kerugian cenderung mengalami audit delay 

yang lebih panjang. Pertama, ketika kerugian terjadi perusahaan ingin 

menunda bad news sehingga perusahaan akan meminta auditor untuk 

menjadwal ulang penugasan audit. Kedua, auditor akan lebih berhati-hati 

selama proses audit jika percaya bahwa kerugian ini mungkin disebabkan 

oleh kegagalan keuangan perusahaan atau kecurangan manajemen. 
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     Faktor lain yang dapat memengaruhi audit delay adalah rasio 

profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba. Azizah dan Kumalasari (2012:22), menunjukkan hasil 

bahwa profitabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap audit delay. 

Hal ini dapat diartikan bahwa perusahaan yang mempunyai tingkat 

profitabilitas yang tinggi maka proses pengauditan diselesaikan cenderung 

lebih cepat. Hasil ini berbeda dengan hasil Hossan dan Taylor (1998) 

dalam Sari (2014:22), hasil menunjukkan bahwa profitabilitas tidak 

terbukti berpengaruh terhadap audit delay yang dialami perusahaan. 

     Objek dalam penelitian ini menggunakan perusahaan LQ-45 yang 

terdaftar di dalam Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017. Perusahaan 

yang termasuk golongan LQ-45 merupakan perusahaan-perusahaan yang 

memiliki tingkat likuiditas dan kapitalisasi pasar yang tinggi sehingga 

laporan keuangannya sangat bermanfaat bagi masyarakat luas, sehingga 

harus mempublikasikan keadaan keuangan melalui laporan keuangan 

tahunan agar tetap mendapat kepercayaan publik. Pemilihan periode 2014-

2017 karena data tersebut adalah data terbaru di pasar modal Indonesia dan 

diharapkan hasil penelitiannya relevan untuk kondisi saat ini. 

     Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengambil judul. “PENGARUH FINANCIAL 

DISTRESS, GENDER KOMITE AUDIT, JENIS INDUSTRI, 

KOMPLEKSITAS OPERASI, LABA RUGI OPERASI DAN 
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PROFITABILITAS TERHADAP AUDIT DELAY PERUSAHAAN 

PERUSAHAAN LQ-45 YANG TERDAFTAR PADA BEI 2014-2017” 

B. Rumusan Masalah 

     Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah financial distress berpengaruh terhadap audit delay pada 

perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2014-2017? 

2. Apakah gender komite audit berpengaruh terhadap audit delay pada 

perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2014-2017? 

3. Apakah jenis industri berpengaruh terhadap audit delay pada 

perusahan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2014-2017? 

4. Apakah kompleksitas operasi berpengaruh terhadap audit delay pada 

perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2014-2017? 

5. Apakah laba rugi operasi berpengaruh terhadap audit delay pada 

perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2014-2017? 

6. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap audit delay pada 

perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2014-2017? 
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C. Tujuan Penelitian  

     Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Untuk mengetahui apakah financial distress berpengaruh terhadap 

audit delay pada perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2014-2017. 

2. Untuk mengetahui apakah gender komite audit berpengaruh terhadap 

audit delay pada perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2014-2017. 

3. Untuk mengetahui apakah jenis industri berpengaruh terhadap audit 

delay pada perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2014-2017. 

4. Untuk mengetahui apakah kompleksitas operasi berpengaruh terhadap 

audit delay pada perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2014-2017. 

5. Untuk mengetahui apakah laba rugi operasi berpengaruh terhadap 

audit delay pada perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2014-2017. 

6. Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh terhadap audit 

delay pada perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2014-2017. 
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D. Manfaat Penelitian 

     Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

membutuhkan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Berikut 

beberapa manfaat penelitian ini: 

1. Manfaat Teoritis 

     Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi msalah yang 

memengaruhi audit delay pada perusahaan-perusahaan LQ-45 yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 2014-2017. Penelitian ini juga 

diharapkan menjadi referensi penelitian di masa yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Auditor 

     Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan oleh auditor dalam melaksanakan proses audit agar 

dapat menyelesaikan laporan keuangan auditan tepat waktu sesuai 

dengan waktu yang telah ditetapkan oleh BAPEPAM.\ 

 

b. Pemakai Laporan Keuangan yang Telah diaudit  

     Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau 

bahan pertimbangan dalam menganalisis laporan keuangan 

untuk pengambilan keputusan bagi investor, kreditor maupun 

manajemen. 

c. Bagi Penulis 
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     Penelitian ini dapat menambah wawasan dan teori yang 

diterima dengan kenyataan yang terjadi dilapangan sehingga 

memperoleh gambaran yang dapat dipercaya tentang audit 

delay. 

E. Sistematika penelitian 

     Sebagai arahan untuk memudahkan dalam penelitian, maka penulis 

menyajikan susunan penelitian sebagai berikut: 

     BAB I PENDAHULUAN, bab ini membahas secara garis besar 

mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penelitian. 

     BAB II TINJAUAN PUSTAKA, bab ini membahas landasan teori 

yang dilanjutkan dengan penelitian sebelumnya, pengembangan hipotesis 

dan model penelitian. 

     BAB III METODE PENELITIAN, bab ini dalam bab ini berisi 

mengenai desain penelitian, populasi dan sampel, teknik pengambilan 

sampel, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi 

operasional variabel dan pengukurannya serta metode analisis data. 

     BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN, dalam bab ini 

dibahas mengenai data yang digunakan, pengolahan data, tersebut dengan 

analisis yang diperlukan dan pembahasan atau hasil analisis data. 

     BAB V PENUTUP, dalam bab ini menyajikan simpulan dari hasil 

penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang diperlukan. 


