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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia semakin hari semakin meningkat. Perusahaan go public memiliki 

kewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangan yang telah di audit oleh 

auditor. Audit laporan keuangan bertujuan untuk memberikan pendapat 

mengenai kewajaran suatu laporan keuangan perusahaan . Laporan keuangan 

merupakan sumber informasi penting karena memiliki peranan dalam proses 

pengukuran kinerja dan prospek perusahaan. Laporan keuangan digunakan 

sebagai dasar bagi pemegang saham dan masyarakat unuk mengambil 

keputusan investasi dalam perusahaan. Sedangkan bagi manajemen 

perusahaan, laporan keuangan  tersebut dijadikan  sebagai bahan 

pertimbangan untuk mengambil keputusan manajemen perusahaan dimasa 

yang akan datang. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus 

relevan, handal dan dapat diuji kebenarannya. (Ikatan Akuntan Indonesia-IAI, 

2012) Tujuan dari laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai 

posisi keuangan, kinerja perusahaan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas 

yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan 

dalam pembuatan keputusan ekonomi.  

Setiap perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) diharuskan untuk menyampaikan hasil laporan keuangan yang telah 
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disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku secara tepat 

waktu. Penyampaian hasil laporan keuangan perusahaan yang tepat waktu 

dapat berdampak bagi nilai laporan keuangan itu sendiri. Ketepatan dalam 

penyampaian laporan keuangan juga dapat berpengaruh terhadap kualitas 

informasi dalam laporan keuangan tersebut. 

Ketepatan dalam penyampaian laporan keuangan tahunan 

merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang telah 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk menyampaikan laporan keuangan 

secara berkala. Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal 

dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-346/BL/2011 tentang Peraturan Nomor 

X.K.2 tentang penyajian Laporan Keuangan menyatakan bahwa perusahaan 

go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia wajib menyampaikan 

laporan keuangan tahunan kepada BAPEPAM dan Lembaga Keuangan (LK) 

serta mengumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan 

ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berdasarkan Standar 

Akuntansi Keuangan dan diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di 

BAPEPAM dan LK. Laporan keuangan yang diumukan meliputi laporan 

posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi komprehensif, laporan arus kas, 

dan opini dari Auditor.  

Pada tahun 2012, peraturan kembali diperbaharui dengan 

dikeluarkannya peraturan KEP-431/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan 

Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Berdasarkan keputusan Ketua 

Bapepam dan LK nomor Kep-431/BL/2012 Peraturan nomor X.K.6 
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menyatakan dalam poin 1(a) Emiten atau perusahaan Publik yang pernyataan 

pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan tahunan 

kepada Bapepam dan LK paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku 

berakhir. Pada tanggal 29 Juli 2016, peraturan kembali di revisi oleh OJK 

dengan nomor 29/PJOK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau 

Perusahaan Publik yang dimana pasal 7 ayat (1)  menjelaskan bahwa batas 

waktu penyampaian laporan keuangan paling lambat pada akhir bulan 

keempat (120 hari) setelah tahun buku berakhir. 

Perusahaan yang laporan keuanganya telah diaudit namun belum di 

publikasikan atau belum diserahkan oleh auditor kepada pihak OJK dapat 

menyebabkan beberapa masalah baik yang di hadapi oleh perusahaan, 

auditor, maupun KAP yang mengaudit laporan keuangan perusahaan. 

Masalah yang dihadapi oleh perusahaan yaitu mendapatkan sanksi yang 

dijatuhkan oleh PT.Bursa Efek Indonesia (BEI), sedangkan masalah bagi 

auditor dapat menurunkan profesionalisme dalam mengaudit laporan 

keuangan, dan bagi KAP dapat menurunkan kredibilitas dari KAP itu sendiri 

karena dianggap lambat dalam melakukan audit laporan keuangan. 

Perusahaan dapat dikatakan terlambat apabila dalam penyampaian 

laporan keuangan melibihi jangka waktu yang telah ditetapkan oleh OJK 

(Otoritas Jasa Keuangan). Keterlambatan dalam penyampaian informasi 

laporan keuangan ke publik mengindikasikan adanya masalah di dalam 

laporan keuangan tersebut dan dapat menyebabkan reaksi negatif dari para 

pelaku pasar modal juga secara tidak langsung dapat diartikan oleh investor 
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sebagai sinyal yang buruk bagi perusahaan. Menurut Harlianto (2016) audit 

report lead time adalah periode waktu antara tanggal akhir tahun fiskal 

perusahaan dengan tanggal yang tertera pada laporan auditor independen. 

Audit report lead time sendiri dalam penelitian lain disebut juga sebagai audit 

delay atau audit report lag. 

Terdapat beberapa faktor yang  dapat mempengaruhi audit report 

lead time dalam suatu perusahaan antara lain ukuran perusahaan, profitbilitas, 

solvabilitas, opini audit, dan ukuran KAP. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dilihat 

dari besarnya kekayaan atau total aset yang dimiliki perusahaan (Kartika, 

2011). Semakin besar nilai aktiva perusahaan maka semakin pendek audit 

delay dan sebaliknya. Perusahaan besar diduga akan menyelesaikan proses 

auditnya lebih cepat dibandingkan perusahaan kecil (Ekasandy, 2017). 

Profitabilitas merupakan salah satu indikator keberhasilan 

perusahaan untuk menghasilkan laba sehingga semakin tinggi profitabilitas 

maka semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bagi 

perusahaannya. Apabila profitabilitas perusahaan rendah, maka auditor akan 

melakukan tugas auditnya dengan lebih hati-hati karena adanya resiko bisnis 

yang lebih tinggi sehingga akan memperlambat proses audit dan 

menyebabkan laporan audit yang lebih panjang (Ekasandy, 2017). 

Solvabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk 

membayar seluruh hutang-hutangnya baik jangka pendek maupun jangka 

panjang (Nisak, 2015). Tingkat solvabilitas yang perusahaan yang tinggi akan 
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membuat auditor lebih berhati-hati untuk melakukan auditnya, karena hal ini 

dapat memicu resiko kerugian dari perusahaan itu, sehingga menyebabkan 

audit delay semakin lama (Ekasandy, 2017). 

Opini audit merupakan bagian dari laporan audit yang merupakan 

informasi utama dari laporan audit (Nisak, 2015). Opini audit merupakan 

pendapat yang dikeluarkan oleh auditor mengenai kewajaran sebuah laporan 

keuangan. Opini audit digunakan oleh pengguna intern dan ekstern laporan 

keuangan untuk mengetahui kinerja perusahaan selama periode tertentu 

sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan (Rustarini 

dan Sugiarti, 2013). 

Ukuran KAP merupakan besar kecilnya KAP dengan 

mengelompokkan KAP menjadi KAP berafiliasi asing atau berafiliasi dengan 

Big Four dan tidak berafiliasi atau non Big Four (Rachmawati, 2008). 

Perusahaan yang go public cenderung akan memilih KAP yang mempunyai 

sumber daya yang lebih memadai karena terkait pertanggung jawaban kepada 

shareholders-nya dan kepercayaan publik  (Charviena dan Tjhoa, 2016). 

Penelitian tentang Audit Delay telah dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya yaitu penelitian dari Nisak (2015) dengan judul Pengaruh Ukuran 

Perusahaan, Profitabilitas, Solvabilitas, Dan Opini Audit, Terhadap Audit 

Delay Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2008-

2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, ukuran perusahaan, opini audit 

tidak berpengaruh terhadap audit delay, profitabilitas bepengaruh negatif 

terhadap audit delay, solvabilitas berpengaruh positif terhadap audit delay. 



6 

 

 

 

Lestari dan Saitri (2017) dengan judul Analisis Pengaruh Ukuran 

Perusahaan, Profitabilitas, Solvabilitas, Kualitas Auditor Dan Audit Tenure 

Terhadap Audit Delay Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2012-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 

dan solvabiltas tidak berpengaruh terhadap audit delay sedangkan 

profitabilitas, kualitas audit, dan audit tenure berpengaruh negatif terhadap 

audit delay. 

Ratnasari (2017) dengan judul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran 

KAP, Dan Auditor Internal Terhadap Audit Delay. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan auditor internal berpengaruh 

terhadap audit delay, sedangkan ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap 

audit delay. 

Fiatmoko dan Anisyukurlillah (2015) dengan judul Faktor-Faktor 

Yang Berpengaruh Terhadap Audit Delay Pada Perusahaan Perbankan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 

audit delay sedangkan ukuran kantor akuntan publik, laba/rugi operasi dan 

opini audit tidak berpengaruh terhadap audit delay. 

Kartika (2011) dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Audit Delay Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif 

terhadap audit delay dan solvabilitas berpengaruh positif terhadap audit 

delay, sedangkan faktor profitabilitas, ukuran KAP dan opini audit tidak 

berpengaruh terhadap audit delay. 
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Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat disimpulkan bahwa 

penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda, sehingga peneliti 

tertarik ingin melakukan penelitian mengenai audit report lead time, untuk 

mengembangkan penelitian dari Nisak (2015) peneliti menambahkan satu 

variabel independen yaitu ukuran KAP. Peneliti ingin mengambil judul 

“PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, 

SOLVABILITAS, OPINI AUDIT, DAN UKURAN KAP TERHADAP 

AUDIT REPORT LEAD TIME (Studi Empiris Pada Perusahaan 

Subsektor Food And Beverage Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 

Pada Tahun 2014-2018)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas 

dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit report lead time? 

2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap audit report lead time? 

3. Apakah solvabilitas berpengaruh terhadap audit report lead time? 

4. Apakah opini audit berpengaruh terhadap audit report lead time? 

5. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap audit report lead time? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan di atas dapat 

disimpulkan tujuan penelitian sebagai berikut:  

1. Untuk menganalisis apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 

audit report lead time. 

2. Untuk menganalisis apakah profitabilitas berpengaruh terhadap audit 

report lead time. 

3. Untuk menganalisis apakah solvabilitas berpengaruh terhadap audit 

report lead time. 

4. Untuk menganalisis apakah opini audit berpengaruh terhadap audit 

report lead time. 

5. Untuk menganalisis apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap audit 

report lead time. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka 

diperoleh manfaat penelitian dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sarana 

untuk pertimbangan pengambilan keputusan, terutama dalam 

memaksimalkan kinerja dari perusahaan. 
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2. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan investor dalam memilih perusahaan untuk berinvestasi. 

3. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan mengenai masalah yang diteliti yaitu pengaruh ukuran 

perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, opini audit, dan ukuran KAP 

terhadap audit report lead time dan dapat digunakan sebagai referensi 

bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai audit 

report lead time  dengan cakupan yang lebih luas. 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari lima 

bab, yang diuraikan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN. Pada bab ini menjelaskan tentang latar 

belakang masalah dan sebab-sebab yang mendasari penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis. Dengan adanya latar belakang tersebut muncul 

beberapa rumusan masalah. Dalam bab ini juga dipaparkan mengenai tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Pada bab ini menjelaskan teori 

yang ada serta penjabaran variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. 

Selain itu, juga akan dijabarkan mengenai penelitian terdahulu, model 

penelitian, dan perumusan hipotesis penelitian. 
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BAB III METODE PENELITIAN. Pada bab ini berisi tentang jenis 

penelitian, populasi dan sampel yang diteliti, data dan sumber data, definisi 

variabel dan pengukurannya, serta metode analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN . Pada bab 

ini membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang mencakup 

tentang penjelasan dari deskripsi obyek penelitian, penyajian hasil dari 

pengujian berdasarkan data yang telah dikumpulkan, dan pembahasan hasil 

penelitian terdahulu yang telah diuraikan dengan data hasil analisis dalam 

penelitian ini. 

BAB V PENUTUP. Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil 

penelitian yang sudah dilakukan dan dibahas pada bab-bab sebelumnya, 

implikasi penelitian, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang dapat 

dijadikan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


