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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan merupakan peranan penting terhadap menilai 

tingkat kinerja yang dilakukan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya 

meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang 

dapat disajikan dalam berbagai cara, misalnya sebagai laporan arus kas atau 

arus dana), catatan dan laporan lain, serta materi penjelasan yang merupakan 

bagian integral dari laporan keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009:1). 

Di Indonesia, berdasarkan ketentuan dari Bapepam-LK seluruh 

perusahaan yang terdaftar dalam pasar modal diwajibkan menyampaikan 

laporan keuangan secara berkala kepada Bapepam-LK serta 

mengumumkannya kepada pihak publik. Apabila perusahaan terlambat dalam 

menyampaikan laporan, maka perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi 

administratif sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-

undang Tahun 2006. 

Bapepam-LK mengeluarkan peraturan No.Kep-06/BL/2006 mengenai 

Penyampaian Laporan Keuangan. Untuk penyempurnaan peraturan 

sebelumnya, pada tanggal 5 Juli 2011 Bapepam-LK kembali menerbitkan 

peraturan No.X.K.2 Lampiran Keputusan Bapepam-LK No.Kep-

346/BL/2001 mengenai Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emitmen 

dan Perusahaan Publik. Peraturan ini menyatakan bahwa laporan keuangan 
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tahunan wajib disertai laporan akuntan dalam rangka audit atas laporan 

keuangan dan wajib disampaikan kepada Bapepam-LK serta diumumkan 

kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal 

laporan keuangan tahunan perusahaan. 

Pembaharuan kembali dibuat tahun 2012 dengan dikeluarkannya 

peraturan Kep-431/BL/2012 Nomor X.K.6 tentang Penyampaian Laporan 

Tahunan Emitmen atau Perusahaan Publik pada poin 1(a) menyatakan bahwa 

emitmen atau perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah 

menjadi efektif wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Bapepam-LK 

paling lama empat bulan setelah tahun buku berakhir. Kemudian peraturan 

tersebut direvisi oleh OJK pada tanggal 29 Juli 2016 Nomor: 

29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emitmen atau Perusahaan Publik 

yang menjelaskan bahwa batas waktu penyampaian laporan keuangan paling 

lambat pada akhir bulan keempat (120 hari) setelah tahun buku berakhir. 

Pemeriksaan laporan keuangan oleh auditor independen untuk menilai 

kewajaran penyajian laporan keuangan membutuhkan waktu yang cukup 

lama, karena banyaknya transaksi yang harus diaudit, kerumitan dari 

transaksi, dan pengendalian internal yang kurang baik. Hal ini menyebabkan 

lamanya waktu penyelesaian audit semakin meningkat. 

Lamanya waktu penyelesaian audit terhitung mulai dari tanggal 

penutupan tahun buku sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan 

keuangan. Lamanya waktu penyelesaian audit yang melebihi waktu publikasi 

laporan keuangan akan mengakibatkan citra perusahaan menjadi kurang baik 
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dimata investor, sedangkan bagi investor keadaan ini akan membuat mereka 

sulit mengambil keputusan investasi pada perusahaan yang terlambat 

mempublikasikan laporan keuangan. Beberapa faktor yang kemungkinan 

menjadi penyebab lamanya waktu penyelesaian audit yaitu: ukuran 

perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, pergantian auditor, dan opini 

audit tahun sebelumnya (Haryani dan Wiratmaja, 2014). 

Teori Keagenan (agency theory) merupakan hubungan antara agen 

dengan pihak prinsipal (pemilik). Agen sebagai pihak yang memiliki 

wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pengambilan 

keputusan perusahaan harus bertanggung jawab melalui penyajian laporan 

keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen. Namun dalam 

prakteknya terdapat ketidakseimbangan dalam pendistribusian informasi yang 

diterima oleh agen dan prinsipal yang menyebabkan terjadinya asimetri 

informasi. Untuk mencegah terjadinya asimetri informasi, dengan 

menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen 

secara tepat waktu. 

Stakeholder Theory dinyatakan bahwa kegiatan operasional yang 

dilakukan perusahaan dipertanggung jawabkan tidak hanya untuk pemegang 

saham tapi juga stakeholder lain (Rustiarini, 2012). Oleh karena itu, 

ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan yang wajar dan 

sebagai bentuk pertanggung jawaban agen atas pengelolaan perusahaan 

kepada pemegang saham dan pihak lain yang berkepentingan. 
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Faktor yang dapat memicu timbulnya lamanya waktu penyelesaian 

audit adalah opini audit tahun sebelumnya. Perusahaan yang menerima 

pendapat wajar dengan pengecualian akan mengalami waktu penyelesaian 

audit yang semakin lama, hal ini disebabkan karena proses pemberian audit 

akan melibatkan negosiasi dengan klien serta konsultasi dengan partner audit 

yang lebih senior. Berbeda dengan perusahaan yang menerima pendapat 

wajar tanpa pengecualian, untuk waktu penyelesaian audit cenderung lebih 

pendek karena perusahaan tidak akan menunda publikasi laporan keuangan 

yang berisi berita baik (Apriliane, 2015). 

Dalam permasalahan tersebut pergantian auditor juga dapat 

mempengaruhi lamanya waktu penyelesaian audit karena auditor yang baru 

memerlukan waktu yang lebih lama untuk mengaudit laporan keuangan 

karena auditor yang baru perlu mengenal dari awal karakteristik usaha klien 

dan sistem yang ada di dalamnya. Beberapa hal yang dapat menyebabkan 

pergantian auditor seperti berakhirnya kontrak kerja tanpa adanya 

perpanjangan penugasan baru, konflik kepentingan antara pemilik perusahaan 

dan manajemen perusahaan yang memicu pergantian manajemen atau 

penggantian auditor dilakukan agar bisa bekerja sama dan mendapatkan opini 

sesuai keinginan manajemen untuk dipertanggung jawabkan dalam RUPS 

(Srimindarti, 2006). 

Dalam mencapai keberhasilan suatu perusahaan, perusahaan harus 

menghasilkan profitabilitas yang tinggi. Sehingga semakin tinggi 

profitabilitas maka semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk 
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menghasilkan laba bagi perusahaan. Apabila profitabilitas perusahaan rendah, 

maka auditor akan melakukan tugasnya dengan lebih hati-hati karena adanya 

resiko bisnis yang lebih tinggi sehingga akan memperlambat proses audit dan 

menyebabkan laporan audit yang lebih panjang. 

Selain profitabilitas, ukuran perusahaan juga menjadi salah satu 

pertimbangan lamanya waktu penyelesaian audit, karena sebagian besar 

perusahaan berskala besar cenderung menerbitkan laporan keuangan lebih 

cepat karena biasanya perusahaan memiliki pengendalian internal lebih kuat 

dibandingkan dengan perusahaan yang berskala lebih kecil. Umur perusahaan 

juga dinilai menjadi salah satu pertimbangan terjadinya lamanya waktu 

penyelesaian audit, umur perusahaan merupakan lamanya perusahaan tersebut 

beroperasi. Perusahaan yang telah beroperasi lama tidak menjamin 

penyelesaian audit akan semakin cepat karena kompleksitas laporan 

keuangan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti membuat perencanaan 

penelitian yang mengembangkan penelitian dari Amani (2016) yang berjudul 

“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Opini Audit, dan Umur 

Perusahaan terhadap Audit Delay (Studi Empiris pada Perusahaan Property 

dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2012-

2014)”. 

Dengan demikian, penulis terdorong untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, 

Profitabilitas, Pergantian Auditor, dan Opini Audit Tahun Sebelumnya 
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terhadap Lamanya Waktu Penyelesaian Audit (Studi Empiris pada 

Perusahaan Food and Beverage yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) Tahun 2014-2018)”. Pentingnya penelitian ini dilakukan adalah untuk 

mengetahui pengaruh lamanya waktu penyelesaian audit yang terdapat di 

perusahaan food and beverage tahun 2014-2018 melalui ukuran perusahaan, 

umur perusahaan, profitabilitas, pergantian auditor, dan opini audit tahun 

sebelumnya. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas sebelumnya, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: 

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap lamanya waktu 

penyelesaian audit? 

2. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap lamanya waktu 

penyelesaian audit? 

3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap lamanya waktu penyelesaian 

audit? 

4. Apakah pergantian auditor berpengaruh terhadap lamanya waktu 

penyelesaian audit? 

5. Apakah opini audit tahun sebelumnya berpengaruh terhadap lamanya 

waktu penyelesaian audit? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini 

bertujuan: 

1. Untuk menganalisis apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 

lamanya waktu penyelesaian audit. 

2. Untuk menganalisis apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap 

lamanya waktu penyelesaian audit. 

3. Untuk menganalisis apakah profitabilitas berpengaruh terhadap lamanya 

waktu penyelesaian audit. 

4. Untuk menganalisis apakah pergantian auditor berpengaruh terhadap 

lamanya waktu penyelesaian audit. 

5. Untuk menganalisis apakah opini audit tahun sebelumnya berpengaruh 

terhadap lamanya waktu penyelesaian audit. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan penulis terhadap permasalahan yang diteliti. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan ekonomi dalam akuntansi dan 

auditor secara khusus yang terkait dengan lamanya waktu 

penyelesaian audit dalam suatu perusahaan, dan dapat digunakan 

sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan agar dapat 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan audit, 

sehingga dapat mengurangi lamanya waktu penyelesaian audit. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan 

pertimbangan ketika merancang kebijakan dan peraturan mengenai 

batas waktu penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit dengan 

memperhatikan faktor lamanya waktu penyelesaian audit. 

c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan 

pertimbangan agar perusahaan dapat menyajikan laporan 

keuangannya secara tepat waktu. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berhubungan 

antara bab yang satu dengan bab lainnya dan disusun secara terperinci untuk 

memberikan gambaran dan mempermudah pembahasan. Sistematika dari 

masing-masing bab dapat diperinci sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah dan 

sebab-sebab yang mendasari diadakannya penelitian. Dengan 

adanya latar belakang tersebut kemudian dirumusan masalah. 

Selanjutnya dibahas mengenai tujuan, dan manfaat penelitian yang 

dilakukan, serta sistematika penulisan skripsi. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini menjelaskan mengenai teori yang ada, diantaranya 

teori keagenan, stakeholder theory, auditing, lamanya waktu 

penyelesaian audit, ukuran perusahaan, umur perusahaan, 

profitabilitas, pergantian auditor, dan opini audit tahun sebelumnya. 

Selain itu juga terdapat penelitian terdahulu, pengembangan 

hipotesis penelitian, dan kerangka pemikiran teoritis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan mengenai dasar dilakukannya penelitian, 

jenis dan sumber data yang digunakan, penentuan populasi dan 

sampel yang diteliti, definisi operasional dan pengukuran variabel, 

metode pengumpulan data, serta teknik analisis data yang akan 

dipakai dalam penelitian skripsi. 

BAB IV ANALISIS DATA 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 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah 

dilakukan dan dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan 
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penelitian dan saran-saran yang dapat dijadikan masukan dari 

berbagai pihak yang berkepentingan. 


