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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Laporan keuangan merupakan proses akhir dalam suatu siklus 

akuntansi yang mencerminkan kinerja dari suatu perusahaan dalam kurun 

waktu tertentu. Pengguna informasi akuntansi berpegang pada laporan 

keuangan untuk mengambil keputusan. Tujuan laporan keuangan adalah 

untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, 

keuntungan perusahaan, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan 

yang bermanfaat bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi 

(Ghozali dan Chairi, 2007). 

Informasi akuntansi yang terkandung dalam laporan keuangan harus 

memiliki kualitas tinggi yang memenuhi karakteristik informasi seperti dapat 

dimengerti (undrestandability), relevan (relevance), dapat diandalkan 

(reliability), dan dapat dibandingkan (comparability). 

Laporan keuangan sangat penting bagi investor untuk menilai prospek 

perusahaan dimasa mendatang dan memutuskan apakah akan berinvestasi 

atau tidak. Bagi kreditor laporan keuangan sebagai alat untuk menilai 

kemampuan keuangan perusahaan dalam melunasi pinjaman sebelum 

memutuskan untuk memberi pinjaman kepada perusahaan. 

Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) harus 

menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen 

dan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Salah satu yang 
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menjadi faktor utama laporan keuangan dapat menghasilkan informasi yang 

relevan adalah ketepatan waktu (tiemliness), yaitu tersedia saat pengguna 

laporan keuangan membutuhkannya untuk pengambilan keputusan. Laporan 

keuangan yang diterbitkan tidak tepat pada waktunya akan menghasilkan 

informasi yang tidak relevan bagi pengguna informasi keuangan terutama 

investor dalam membuat keputusan investasi. 

Ketepatan waktu dalam mempublikasikan laporan keuangan tahunan 

menjadi salah satu faktor penting bagi kualitas laporan keuangan perusahaan 

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

pelaporan keuangan merupakan elemen pokok atas laporan keuangan dan 

oleh karena itu laporan keuangan sebaiknya disampaikan tepat waktu (Dyer 

dan McHugh, 1975). 

Berdasarkan lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: 

KEP-346/BL/2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Emiten Atau 

Perusahaan Publik, menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan 

disampaikan kepada Bapepam dan Lembaga Keuangan dan diumumkan 

kepada publik paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan 

keuangan tahunan. Pada tanggal 1 Agustus, Bapepam-LK mengadakan 

penyempurnaan dengan dikeluarkan lampiran Surat Keputusan Ketua 

Bapepam-LK Nomor: KEP-431/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan 

Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa setiap 

perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) wajib 

menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Bapepam dan Lembaga 
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Keuangan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir. 

Peraturan ini mulai berlaku pada awal tahun 2013. 

Perusahaan yang tidak memenuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh 

Bapepam, akan dikenakan sanksi administratif sebesar Rp 1.000.000,00 (satu 

juta rupiah) per hari dengan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1995 bagi 

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

Meskipun demikian, masih banyak perusahaan yang terlambat 

menyampaikan laporan keuangannya. Pada tahun 2017, terdapat 70 emiten 

yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditannya. Pada tahun 

2016, terdapat 63 emiten yang terlambat menyampaian laporan keuangan 

auditan. Pada tahun 2015, terdapat 52 emiten yang terlambat menyampaikan 

laporan keuangan auditan. Pada tahun 2014, sebanyak 49 emiten terlambat 

menyampaikan laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 Desember 

2013. 

Masih banyaknya perusahaan yang terlambat dalam mempublikasikan 

laporan keuangan, membuktikan bahwa ketepatan waktu menjadi kendala 

bagi perusahaan di Indonesia. 

Lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal 

penutupan tahun buku atau akhir tahun fiskal hingga tanggal diterbitkannya 

laporan keuangan auditan disebut sebagai audit report lag (Soetedjo, 2006). 

semakin lama masa audit report lag maka semakin lama auditor 

menyelesaikan proses audit, sehingga berdampak pada publikasi laporan 
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keuangan auditan ke Bapepam. Audit report lag yang berlebihan dapat 

membahayakan kualitas atas laporan keuangan karena tidak memberikan 

informasi yang tepat waktu kepada investor dan berimplikasi kepada 

berkurangnya kepercayaan investor terhadap pasar (Hasim dan Rahman, 

2011). 

Berdasarkan hasil dari penelitian sebelumnya yang tidak konsisten, 

penulis melakukan penelitian dengan judul “FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI LAMANYA WAKTU PENYELESAIAN AUDIT 

(AUDIT REPORT LAG) (Studi Empiri Pada Perusahaan Manufaktur 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat 

dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap audit report lag ? 

2. Apakah solvabilitas berpengaruh terhadap audit report lag ? 

3. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap audit report lag ? 

4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit report lag ? 

5. Apakah pergantian auditor berpengaruh terhadap audit report lag ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut: 

1. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh profitabilitas terhadap audit 

report lag 
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2. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh solvabilitas terhadap audit 

report lag 

3. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh likuiditas terhadap audit 

report lag 

4. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

audit report lag 

5. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh pergantian auditor terhadap 

audit report lag 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademis 

yang mana dapat menjadi referensi untuk menambah pengetahuan 

mengenai fakto-faktor yang mempengaruhi lamanya waktu penyelesaian 

audit (audit report lag). 

2. Bagi Auditor 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi auditor yang mana dapat 

menjadi bahan referensi dalam proses audit. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya, 

yang mana dapat menjadi salah satu bahan referensi dalam 

pengembangan penelitian yang berkaitan dengan lamanya waktu 

penyelesaian audit (audit report lag). 
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4. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi KAP sebagai bahan 

pertimbangan dalam mengevaluasi kebijakan yang akan dilakukan untuk 

mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi lamanya waktu 

penyelesaian audit (audit report lag). 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang melandasi penelitian 

dan menjadi dasar acuan dalam menganalisis penelitian ini, 

meliputi landasan teori, penelitian terdahulu, pengembangan 

hipotesis, dan kerangka pemikiran. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, 

jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel 

penelitian dan definisi operasional variabel, instrumen penelitian, 

serta pembahasan hasil analisis data. 

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menyajikan hasil pengumpulan data, analisis data, serta 

pembahasan hasil analisis data. 
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BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas, 

keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang dapat diberikan. 


