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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan perusahaan-perusahaan go publik di Indonesia 

mengalami kemajuan yang pesat. Perkembangan ini mengakibatkan 

permintaan audit laporan keuangan yang semakin meningkat. Banyaknya 

perusahaan menunjukan semakin banyak pula dibutuhkan seorang auditor yang 

profesional. Saat ini banyak perusahaan yang sudah go publik maka semakin 

banyak pula permintaan audit akan laporan keuangan. Syarat utama untuk 

meningkatkan harga saham perusahaan go publik adalah dengan ketepatan 

waktu penyajian laporan keuangan. Tidak mudah untuk melakukan suatu 

pengauditan atas laporan keuangan, karena pengauditan merupakan suatu 

proses yang sistematis yang membutuhkan waktu, dan harus sesuai standar 

akuntansi keuangan yang sudah berlaku sehingga mengakibatkan terjadinya 

penundaan pengumuman laba dan penerbitan laporan keuangan. 

Laporan keuangan merupakan sumber informasi penting tentang kinerja 

dan prospek perusahaan bagi pemegang saham dan masyarakat sebagai salah 

satu dasar dalam pengambilan keputusan investasi (Amani, 2016).  Informasi 

yang terdapat dalam laporan keuangan harus relevan dan handal. Informasi 

yang relevan dan handal berkaitan dengan kualitas pelaporan keuangannya 

sehingga para pengguna laporan keuangan dapat merasa lebih yakin dalam 

mengambil keputusan karena keputusan yang akan diambil telah didasarkan 
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pada informasi yang telah dipersiapkan dengan baik, disetujui, dan diaudit 

secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan berkualitas.  

Perusahaan go publik 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 kewajiban dan tanggung jawab untuk melaporkan hasil 

auditannya secara tepat waktu. Tanggung jawab dan pelaksanaan tugas auditor 

tampak dalam ketepatan waktu penyampaian laporan auditannya. Dan hasil 

audit atas perusahaan go publik mempunyai konsekuensi dan tanggung jawab 

yang besar. Adanya tanggung jawab yang besar ini memacu auditor untuk 

bekerja secara lebih besar 

Salah satu kriteria professionalisme auditor adalah ketepatan waktu 

dalam penyampaian laporan auditnya. Ketepatan waktu penyusunan maupun 

penyajian laporan keuangan dapat berpengaruh terhadap kualitas informasi 

pada laporan keuangan tersebut. Apabila  yang melewati batas ketentuan Badan 

Pengawasan Pasar Model (BAPEPAM), tentu berakibat pada keterlambatan 

publikasi laporan keuangan. 

Ketepatan waktu penyampian laporan keuangan begitu penting bagi 

perusahaan dan para pemakai laoran untuk membentuk opini, kepercayaan dan 

reaksi yang positif. Keputusan Ketua Bapepan Nomor: Kep/36/PM/2003 

mengatur tentang jangka waktu di terbitkannya laporan keuangan di Indonesia, 

dimana dijelaskan bahwa laporan keuangan audit yang bersifat wajib dengan 

batas waktu 90 hari dari akhir tahun sampai dengan tanggal diserahkannya 
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laporan keuangan yang telah diaudit oleh Bapepam. Disisi lain, proses audit 

membutuhkan waktu yang cukup panjang karena dalam pelaksanaannya 

ditemui hambatan. Hal inilah yang dapat menyebabkan laporan keuangan audit 

dipublikasikan lebih lama dari waktu yang sudah di tetapkan Bapepam 

(Suparsada dan Putri, 2017).  Tetapi banyak emiten yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tidak mampu untuk tepat waktu dalam menyampaikan laporan 

keuangannya. 

Adanya keterlambatan informasi penyampaian menyebabkan 

menurunnya tingkat kepercayaan investor. Hal ini dapat mempengaruhi harga 

jual saham dipasar modal. Pada umumnya investor menganggap keterlambatan 

pelaporan keuangan merupakan pertanda buruk bagi kondisi kesehatan 

perusahaan. Perusahaan dengan kondisi kesehatan yang buruk biasanya 

cenderung melakukan kesalahan manajemen. Tingkat laba dan 

keberlangsungan hidup perusahaan terganggu, pada akhirnya memerlukan 

tingkat ketelitian dan kecermatan pada saat pengauditannya. Hal ini 

menyebabkan Audit report lag semakin meningkat. Ketepatwaktuan publikasi 

informasi akuntansi dapat dipengaruhi oleh pendek dan panjangnya audit report 

lag suatu perusahaan.  

Menurut Hersugondo, dkk (2013) menyatakan bahwa audit report lag 

merupakan lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal 

penutupan tahun buku hingga tanggal penyelesaian pekerjaan lapangan yang 

dilakukan auditor independen. Hambatan dalam ketepatwaktuan penyampaian 

laporan keuangan sering terjadi, misalnya auditor mengalami kesulitan dalam 
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mengevaluasi auditannya. Hal ini meningkatkan adanya Audit report lag yang 

melewati batas waktu ketentuan BAPEPAM sehingga berakibat pada 

keterlambatan publikasi laporan keuangan. 

Auditor yang semakin lama menyelesaikan pekerjaan auditnya maka 

semakin lama pula audit report lag. Audit report lag yang semakin lama dapat 

mengindikasikan kemungkinan keterlambatan penyampaian laporan keuangan 

tersebut akan semakin besar (Puspitasari, 2016). Keterlambatan publikasi 

akibat dari audit report lag yang lama akan menyebabkan reaksi pasar yang 

negatif karena selain perusahaan, audit report lag juga merugikan para 

pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditor, masyarakat, pemerintah, 

maupun pihak lain sebagai dasar dalam pengambilan keputusan akuntansi. 

Faktor dalam keterlambatan dalam proses pengauditan adalah salah 

satunya ukuran perusahaan. Menurut Rochmawati (dalam penelitian Apriyana, 

2017) ukuran perusahaan merupakan suatu ukuran yang menunjukan besar atau 

kecilnya sebuah perusahaan yang ditandai dengan beberapa ukuran antara lain 

total penjualan, total aset, log size, jumlah, pegawai, nilai perusahaan, dan nilai 

buku perusahaan.  Ukuran perusahaan diukur berdasarkan besar atau kecilnya 

perusahaan dengan melihat total asset atau total penjualan yang dimiliki oleh 

perusahaan (Suparsada dan Putri, 2017). Semakin besar ukuran perusahaan, 

maka  semakin pendek. Hal ini dikarenakan semakin besar perusahaan maka 

perusahaan tersebut memiliki sistem pengendalian internal yang baik sehingga 

dapat menguragi tingkat kesalahan laporannkeuangan, kemudian memudahkan 

auditor dalam melakukan pengauditan atas laporan keuangan. Keputusan Ketua 
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BAPEPAM dan LK No Kep. 11/PM/1997 menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan kecil diukur dengan cara melihat total asset kurang dari Rp. 

100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah). Syarat ukuran perusahaan besar 

memiliki total asset lebih dari Rp. 100.000.000.000,-.  Sebagian besar 

perusahaan berskala besar cenderung menerbitkan laporan keuangan lebih 

cepat karena biasanya perusahaan memiliki pengendalian internal lebih kuat 

dibandingkan dengan perusahaan yang berskala kecil (Ningsih dan Widiyani, 

2015). 

Faktor kedua terletak pada komite audit. Setiap perusahaan diwajibkan 

untuk membentuk komite audit minimal 3 orang untuk satu perusahaan. Hal ini 

dikarenakan agar perusahaan mampu untuk meminimalisir terjadinya 

keterlambatan dalam pempublikasian pelaporan keuangan ke publik, karena 

anggota komite audit yang bekerja di suatu perusahaan dapat menentukan 

berapa lama  yang akan dihasilkan oleh perusahaan (Ningsih dan Widhiyani, 

2015). Keberadaan Komite Audit di Indonesia dipertegas dengan Peraturan 

Bapepam No.IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja 

Komite Audit (Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-29/PM/2004 

tanggal 24 September 2004) yang mengatakan bahwa komite audit adalah 

komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan 

tugas dan fungsinya. 

Faktor ketiga menyatakan solvabilitas merupakan kemampuan suatu 

perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya (Ningsih dan Widhiyani, 

2015). Besarnya rasio debt to total asset mengindikasikan besarnya resiko 
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keuangan perusahaan yang mengakibatkan lamanya penyusunan laporan 

keuangan yang berdampak pada panjangnya penerbitan laporan keuangan 

perusahaan. Rasio solvabilitas yang tinggi akan mengakibatkan panjangnya 

waktu yang dibutuhkan oleh auditor dalam mengaudit laporan keuangan. 

Kemungkinan lain adalah kurang ketatnya aturan-aturan dalam perjanjian utang 

di Indonesia untuk mengharuskan penyajian laporan keuangan secara tepat 

waktu. Artinya 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 (Aryaningsih dan 

Budiartha, 2014). 

Faktor keempat pada Kepemilikan saham publik merupakan saham yang 

dimiliki oleh masyarakrat. Dimana publik sangat berperan penting sebagai 

faktor dari luar dikarenakan perusahaan yang memiliki investor publik akan 

memberikan dampak yang besar dalam mempengaruhi keadaan perusahaan. 

Melalui media massa yang biasanya dianggap sebagai bentuk isu publik akan 

menjadi kekuatan besar bagi perusahaan. Ketika perusahaan mempunyai isu 

publik maupun keadaan perusahaan baik yang direspon dengan baik juga 

bahkan diminati oleh investor maka hal ini menandakan ekpektasi investor 

kepada perusahaan tersebut meningkat. Kepemilikan saham oleh pihak luar 

menyebabkan gerak perusahaan dalam melakukan pengelolaan menjadi 

terbatas karena adanya tekanan yang diberikan oleh pasar terkait dengan 
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peningkatan kinerja dari perusahaan tersebut serta ketaatannya pada peraturan 

yang berlaku (Haryani dan Wiratmaja, 2014).  Sehingga keterlambatan dalam 

mempublis laporan keuangan yang sudah diaudit akan menimbulkan 

ketidakpercayaan masyarakat dalam melihat kinerja yang dihasilkan. 

Penelitian ini merupakan replikasi dasi penelitian yang dilakukan oleh 

Haryani dan Wiratmaja (2014) dengan mengurangi satu variabel independen 

yaitu penerapan international financial reporting standards dan menambah 

satu variabel independen yang digunakan yaitu solvabilitas. Solvabilitas 

merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk membayar semua hutang- 

hutangnya. Tingginya hutang yang dimiliki perusahaan mengidikasikan adanya 

keterlambatan pada penyusunan laporan audit karena adanya tingkat hutang 

yang terlalu tinggi mengindikasikan perusahaan tersebut mendapatkan masalah 

dan tidak berjalan secara efektiv sehingga dapat memperpanjang  (Ningsih dan 

Widiyani, 2015).  

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, maka penulis 

mengambil judul “PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, KOMITE 

AUDIT, SOLVABILITAS DAN KEPEMILIKAN PUBLIK TERHADAP 

AUDIT REPORT LAG” (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018). 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya yang 

menggunakan data keuangan dengan Studi Empiris Pada Perusahaan 
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Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018 , 

maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah Ukuran Perusahaan Berpengaruh Terhadap Audit report lag ? 

2. Apakah Komite Audit Berpengaruh Terhadap Audit report lag ? 

3. Apakah Solvabilitas Berpengaruh Terhadap Audit report lag ? 

4. Apakah Pelaksanaan Kepemilikan Publik Berpengaruh Terhadap Audit 

report lag ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut: 

1. Untuk  Menganalisis Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Audit report 

lag 

2. Untuk  Menganalisis Pengaruh Komite Audit Terhadap Audit report lag 

3. Untuk Menganalisis Pengaruh Solvabilitas Terhadap Audit report lag 

4. Untuk Menganalisis Pengaruh Kepemilikan Publik Terhadap Audit report 

lag 

D. Manfaat Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi masalah yang 

mempengaruhi audit report lag pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI dan sebagai referensi untuk penelitian di masa yang akan datang. 
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2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Auditor hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan oleh auditor dalam melaksanakan auditnya agar dapat 

menyelesaikan laporan auditnya tepat waktu sesuai dengan waktu yang 

telah ditetapkan oleh BAPEPAM. 

b. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) hasil penelitian ini diharapkan dapat 

sebagai bahan pertibangan dalam mengevaluasi kebijakan yang dapat 

dilakukan untuk mengatasi factor-faktor yang mepengaruhi audit report 

lag. 

c. Bagi Laporan Keuangan yang telah di audit hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan pertimbangan dalam 

menganalisis laporan keuangan untuk pengambilan keputusan bagi 

investor, kreditor maupun manajemen. 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan merupakan suatu hubungan urutan logis mengenai 

suatu bab dengan bab yang lainnya. Sistematika penulisan antara lain : 

Bab I merupakan pendahuluan. Pada bab ini dibahas mengenai alasan 

latar belakang dilakukannya penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan, 

komite audit, solvabilitas dan kepemilikan publik pada audit report lag studi 

empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2013-2016. dalam hipotesis. Rumusan masalah digunakan sebagai 

fokus utama penelitian, manfaat dan tujuan penelitian serta sistematika 

penulisan juga diuraikan dalam bab ini. 
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 Pada bab II ini akan dibahas mengenai : (i) teori keagenan dan teori 

kepatuhan yang menjadi landasan teori penelitian ini, permasalahan dari teori 

keagenan dan kepatuhan mengenai audit report lag, ukuran perusahaan, komite 

audit, solvabilitas dan kepemilikan publik, (ii) uraian mengenai penelitian 

sejenis yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, (iii) pengembangan 

hipotesis berdasarkan teori dan penelitian-penelitian terdahulu yang dirangkai 

dengan kerangka pemikiran. 

 Bab III merupakan metode penelitian. Pada bab ini akan dibahas 

mengenai bagaimana penelitian ini akan dilakukan. Oleh karena itu, akan 

dibahas mengenai definisi dan operasionalisasi variabel yang digunakan pada 

penelitian, populasi, dan sampel data, metode pengumpulan data dan metode 

analisis. 

Bab IV merupakan data dan pembahasan. Pada bab ini berisikan tentang 

analisa data dan pembahasan, yang menjelaskan tentang analisis dari 

pengolahan data, baik analisis data secara deskriptif maupun analisis hasil 

pengujian hipotesis yang telah dilakukan, Selanjutnya, dilakukan pembahasan 

mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang 

diteliti dan menjelaskan implikasi. 

Bab V merupakan simpulan dan saran. Bab ini berisi hasil kesimpulan 

dan saran-saran. Kesimpulan ini akan sedikit menerangkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan serta saran bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan 

penelitian dengan tema yang sama maupun dengan obyek yang sama.


