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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan merupakan media penting dalam proses 

pengambilan keputusan ekonomis. Manajemen perusahaan semakin dituntut 

untuk tepat waktu dalam menyampaikan informasi keuangan kepada investor 

dan pengguna laporan keuangan lainnya. Ketepatan waktu diakui sebagai 

salah satu karakteristik yang menjadi pokok dari informasi keuangan yang 

menjadikannya bermanfaat. Pelaporan keuangan merupakan sarana penyajian 

informasi akuntansi bagi pengguna informasi seperti manajemen, pemegang 

saham, pemerintah, kreditor dan lain-lain. 

Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha 

suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Menurut 

PSAK 71 merupakan adopsi dari IFRS 9 tentang Instrumen Keuangan, 

menetapkan prinsip untuk pelaporan keuangan atas aset keuangan dan 

liabilitas keuangan yang akan menyajikan informasi relevan dan berguna bagi 

pengguna laporan keuangan untuk melakukan penilaian terhadap jumlah, 

waktu dan ketidakpastian arus kas masa depan entitas.  

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali diukur 

pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan 

komprehensif lain. Akan tetapi, entitas dapat menetapkan pilihan yang tidak 

dapat dibatalkan saat pengakuan awal atas investasi pada instrumen ekuitas 
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tertentu yang umumnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sehingga 

perubahan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain 

(Ikatan Akuntan Indonesia, 2017). Laporan keuangan tersebut juga harus 

memenuhi empat karakteristik kualitatif yang membuat laporan keuangan 

berguna bagi para pemakainya, yaitu relevance, reliable, comparability dan 

consistency (Togasima, 2014). 

Perusahaan yang telah Go Public wajib menyusun laporan keuangan 

secara tepat waktu, hal ini tercantum dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) Nomor 29/POJK.04/2016 tentang laporan tahunan emiten atau 

perusahaan publik. Emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan 

laporan tahunan kepada OJK paling lambat pada akhir bulan keempat (ke-4) 

setelah tahun buku berakhir. Laporan tahunan disampaikan dalam bentuk 

dokumen fisik (hard copy) paling kurang 2 (dua) eksemplar, satu diantaranya 

dalam bentuk asli dan disertai dengan laporan dalam bentuk dokumen 

elektronik (soft copy). Selain itu emiten atau perusahaan publik wajib memuat 

laporan tahunan dalam laman (website) emiten atau perusahaan publik 

bersamaan dengan disampaikannya laporan tahunan tersebut kepada OJK 

disertai laporan akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan. 

Laporan keuangan dapat dikatakan tepat waktu jika laporan keuangan 

tersebut disampaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh OJK, 

apabila informasi tidak disampaikan tepat waktu maka, informasi tersebut 

akan kehilangan manfaat serta nilai bagi pihak stakeholders. Bila didapati 

adanya pihak yang melanggar ketentuan  peraturan OJK, maka OJK 
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berwenang mengenakan sanksi administrative berupa peringatan tertulis; 

denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan 

kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, 

pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran.  

Faktanya masih banyak perusahaan-perusahaan yang terlambat dalam 

melaporkan laporan keuangan tahunannya. Walaupun telah ditetapkannya 

aturan tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik beserta 

sanksinya masih saja terdapat fenomena pada beberapa perusahaan yang 

terlambat melaporkan laporan keuangan setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 

2015, 2016 dan 2017 banyak terdapat perusahaan yang diberitakan terlambat 

melaporkan laporan keuangannya dan dikenakan sanksi. 

Salah satu kendala dalam penyajian laporan keuangan ke publik adalah 

laporan keuangan harus diaudit terlebih dulu oleh akuntan publik. Dalam 

penyajian laporan auditor independen, adanya standar auditing yang diatur 

oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Indonesia, salah satunya 

standar audit pekerjaan lapangan yaitu perlu adanya pencatatan atas aktivitas 

yang akan dilakukan, pemahaman yang memadai atas pengendalian intern, 

pengumpulan bukti-bukti yang diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, 

pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi, menyebabkan proses audit yang sesuai 

dengan standar membutuhkan waktu audit yang lebih lama. Rentang waktu 

penyelesaian audit dapat mempengaruhi ketepatan waktu informasi tersebut 

dipublikasikan dan sebagai pengambilan keputusan.  
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(Juanita & Satwiko, 2012) mendefinisikan audit report lag adalah 

jangka waktu antara tanggal tahun buku perusahaan berakhir sampai dengan 

tanggal laporan audit. Lamanya audit report lag mempengaruhi nilai laporan 

keuangan yang telah diaudit, karena keterlambatan penyampaian laporan 

keuangan yang telah diaudit mengindikasikan sinyal buruk dari perusahaan 

bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini berimbas pada kenaikan atau 

penurunan harga saham perusahaan. 

APB Statement No.4 yang berjudul Basic Concept and Accounting 

Principles Underlying Financial Statement Business Enterprises 

menggolongkan laporan keuangan dalam beberapa tujuan yaitu tujuan khusus, 

tujuan umum dan tujuan kualitatif. Adapun tujuan kualitatif dari laporan 

keuangan adalah sebagai berikut: relevance, understandability, verifiability, 

neutralibility, timeliness, comparability dan completeness. Timeliness 

(ketepatan waktu) merupakan salah satu tujuan kualitatif atas sebuah laporan 

keuangan. Laporan keuangan harus disampaikan kepada masyarakat umum 

dengan tepat waktu. 

Keterlambatan laporan keuangan akan mengurangi pemanfaatannya. 

Laporan keuangan bermanfaat untuk pengambilan keputusan apabila 

diserahkan pada tepat waktu. Salah satu kendala infomasi yang relevan dan 

andal adalah ketepatan waktu. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya 

dalam pelaporannya, maka informasi yang dihasilkan akan kekurangan 

relevansinya. Untuk menyediakan informasi tepat waktu, sering kali 

dilaporkan sebelum seluruh aspek transaksi lainnya diketahui sehingga 
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mengurangi keandalan informasi dan sebaliknya, jika pelaporan ditunda 

sampai seluruh aspek diketahui, informasi yang dihasilkan mungkin sangat 

andal, tetapi kurang bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Selain itu, 

keterlambatan laporan keuangan juga menimbulkan reaksi negatif dari pasar. 

Semakin lama penundaannya maka relevansi laporan keuangan tersebut 

semakin diragukan. Pada umumnya investor menggangap keterlambatan 

laporan keuangan merupakan pertanda kondisi buruk dari perusahaan. 

Perusahaan high profile umumnya merupakan perusahaan yang 

memperoleh sorotan dari masyarakat karena aktivitas operasinya memiliki 

potensi bersinggungan dengan kepentingan luas (stakeholder). Perusahaan 

high profile terdiri dari perusahaan yan g bergerak di bidang pertambangan, 

industri dasar dan kimia, pulp dan kertas, otomotif dan komponen, agrobisnis, 

tembakau dan rokok, makanan dan minuman, media dan komunikasi, farmasi 

dan kesehatan, transportasi, dan hotel, restoran, dan pariwisata. Perusahaan 

yang bergerak di bidang tersebut diyakini mendapatkan sorotan publik yang 

cukup besar  (Br. Sembiring, 2015). 

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi audit report lag. 

Penyebab lamanya pelaporan laporan keuangan berdasarkan faktor 

manajemen yang pertama adalah rendahnya tingkat profitabilitas. Tingkat 

profitabilitas yang tinggi menunjukan bahwa perusahaan mendapatkan laba 

yang tinggi pula. Masalah akan mulai muncul ketika manajemen tingkat 

profitabilitas yang cenderung rendah atau bahkan menunjukan nilai minus atau 

rugi. Hal tersebut merupakan berita buruk dari perusahaan kepada investor. 
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Apabila hal tersebut terjadi maka manajemen akan cenderung mengulur waktu 

penyelesaian laporan keuangan dan dapat menyebabkan keterlambatan 

pelaporan laporan keuangan (Tiono & Jogi, n.d., 2013). 

Selain tingkat profitabilitas, solvabilitas juga berpengaruh terhadap 

lamanya pelaporan laporan keuangan. Solvabilitas akan menunjukkan 

bagaimana kemampuan suatu perusahaan dalam mengelola semua hutangnya, 

baik hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek. Jika sebuah 

perusahaan mampu membayar hutang-hutangya bisa dikatakan bahwa 

perusahaan tersebut akan mampu menyajikan laporan keuangannya dengan 

tepat waktu (Artaningrum, 2017). 

Faktor ketiga yang dapat menyebabkan terlambatnya laporan keuangan 

yaitu ROE. ROE merupakan salah satu Rasio profitabilitas yang dapat 

menentukan keberhasilan suatu perusahaan dalam mendapatkan keuntungan. 

Apabila suatu perusahaan mendapat keuntungan maka perusahaan tersebut 

tidak akan menunda penyampaian informasi yang berisi berita baik. 

Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang lebih tinggi 

membutuhkan waktu dalam pengauditan laporan keuangan lebih cepat 

dikarenakan keharusan untuk menyampaikan kabar baik tersebut kepada 

publik. Jika perusahaan menghasilkan tingkat profitabilitas yang lebih tinggi 

maka audit report lag akan lebih pendek dibandingkan perusahaan dengan 

tingkat profitabilitas yang lebih rendah. (Harahap, 2009). 

Faktor keempat ada Net Profit Margin (NPM). NPM juga menjadi 

faktor penting yang dapat menyebabkan terlambatnya laporan keuangan 
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karena rasio ini membandingkan antara laba bersih setelah pajak dengan 

penjualan bersih. Rasio ini bisa diinterpretasikan juga sebagai kemampuan 

perusahaan dalam menekan biaya-biaya di perusahaan pada periode tertentu. 

Perusahaan yang memiliki tingkat penjualan yang tinggi membutuhkan waktu 

yang lama dalam proses pengauditan laporan keuangan. 

Faktor lainnya yaitu ada Likuiditas. Likuiditas menunjukkan 

kemampuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara 

tepat waktu. Semakin tinggi tingkat likuiditas, semakin baik kinerja 

perusahaan, karena apabila tingkat likuiditas tinggi menunjukkan bahwa 

perusahaan dapat segera mencairkan aset yang tersedia untuk melunasi hutang 

(kewajiban) yang telah jatuh tempo. Tingkat likuiditas yang tinggi ini 

merupakan good news bagi perusahaan, sehingga dapat mempengaruhi 

perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangannya tepat waktu. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh (Cahyanti et al., 2016) dengan menambah tiga variabel independen yang 

digunakan yaitu ROE, NPM, Likuiditas serta mengganti objek penelitianya. 

Alasan peneliti memilih variabel diatas karena ingin mengetahui pengaruh 

variabel tersebut terhadap audit report lag, serta menguji variabel dengan data 

berbeda yang sebelumnya menggunakan studi empiris dari perusahaan 

manufaktur diganti dengan perusahaan high profile yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) pada periode 2014-2017.   
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Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengambil judul “FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI AUDIT REPORT LAG PADA PERUSAHAAN HIGH 

PROFILE DI INDONESIA TAHUN 2014-2017”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang masalah, maka 

permasalahan dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap audit report lag?  

2. Apakah solvabilitas berpengaruh terhadap audit report lag?  

3. Apakah Return on Equity ( ROE) berpengaruh terhadap audit report lag?  

4. Apakah Net Profit Margin (NPM) berpengaruh terhadap audit report lag? 

5. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap audit report lag? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dilakukannya penelitian 

ini dapat dikaji sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap audit report lag. 

2. Mengetahui pengaruh solvabilitas terhadap audit report lag. 

3. Mengetahui pengaruh Return on Equity ( ROE) terhadap audit report lag. 

4. Mengetahui pengaruh Net Profit Margin (NPM) terhadap audit report lag. 

5. Mengetahui pengaruh Likuiditas terhadap audit report lag. 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang di harapkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat kontribusi terhadap pengembangan ilmu 

akuntansi dan memberikan pengetahuan sejauh mana pengaruh ROA, 

DTA, ROE, NPM, Likuiditas terhadap audit report lag pada perusahaan 

high profile yang terdaftar di BEI. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menggambarkan 

pentingnya ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan 

perusahaan kepada publik dan bermanfaat bagi peneliti untuk 

memperdalam pengetahuan tentang pengaruh ROA, DTA, ROE, NPM, 

Likuiditas terhadap audit report lag pada perusahaan high profile yang 

terdaftar di BEI, sehingga dapat digunakan untuk pembelajaran dan 

pertimbangan dalam menerbitkan laporan keuangan tahunan agar tidak 

terjadi keterlambatan.  

b. Bagi pengguna laporan keuangan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan 

pertimbangan dalam menganalisis laporan keuangan untuk 

pengambilan keputusan bagi investor, kreditor maupun manajemen. 
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c. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan pertimbangan 

dalam mengevaluasi kebijakan serta sebagai referensi bagi Kantor 

Akuntan Publik (KAP) untuk meningkatkan kualitas laporan 

keuangan. 

d. Bagi penelitian berikutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi di dalam 

melakukan penelitian sejenis dan dapat digunakan sebagai bahan 

masukan bagi pihak-pihak yang akan melanjutkan penelitian sesuai 

dengan topik penelitian. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini bertujuan agar pembaca dapat memperoleh 

pemahaman secara runtut dan sistematis. Untuk memudahkan pemahaman dan 

mencapai sasaran yang diinginkan, maka sistematika penulisan, meliputi:  

BAB I Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Bab ini membahas mengenai deskripsi teoritis masing-masing 

variabel, tinjauan penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran 

teoritis, dan perumusan hipotesis. 
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BAB III Metode Penelitian 

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, populasi, sampel dan 

pengambilan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan 

data, definisi operasional variabel dan pengukurannya, dan metode 

analisis data yang digunakan.  

BAB IV Analisis Data dan Pembahasan 

Bab ini berisi tentang penyajian dan analisis data. Pada bab ini 

disajikan dan dijelaskan tentang analisis data dan pembahasan atas  

hasil analisis yang merupakan jawaban dari hipotesis yang telah 

dikemukakan. 

BAB V Penutup 

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan 

penelitian, serta saran-saran yang perlu untuk disampaikan baik 

untuk subyek penelitian maupun bagi penelitian selanjutnya. 

 

 


