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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Laporan keuangan merupakan output dari proses akuntansi yang 

mempunyai tujuan untuk menunjukan posisi keuangan suatu perusahaan yang 

dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan. Di dalamnya mengandung 

berbagai informasi yang aktual dan akurat tentang kinerja perusahaan pada 

periode tertentu. Keakuratan tersebut harus memenuhi ketentuan akuntansi 

yang berlaku pada masing-masing negara. 

Laporan keuangan ini digunakan untuk kepentingan manajemen 

perusahaan dan juga digunakan oleh pemilik untuk menilai bagaimana 

pengelolaan dana yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Selain itu juga 

bagi para investor, kreditor, pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak lain juga 

membutuhkan laporan keuangan ini sebagai dasar untuk pengambilan 

keputusan (Riyani Kusumawati, 2013). 

Laporan keuangan haruslah disajikan secara akurat dan tepat waktu, 

sehingga manfaat dari laporan keuangan itu sendiri tidak berkurang dan dapat 

dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Abdulla (1996) 

menjelaskan bahwa semakin pendek waktu antara berakhirnya laporan 

keuangan dan waktu publikasi laporan keuangan maka akan semakin besar 

manfaat yang dapat diperoleh dari laporan keuangan tersebut. Namun 

ketepatan  dalam penyajian laporan keuangan inilah yang biasanya menjadi 

kendala bagi suatu perusahaan. 
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Perkembangan perusahaan-perusahaan yang go public di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) kini semakin pesat. Hal ini berdampak pada meningkatnya 

permintaan akan audit laporan keuangan yang efektif dan efisien. Ketentuan 

mengenai Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik 

diatur dalam Peraturan Nomor 29 / POJK.04 / 2017 tentang Penyampaian 

laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik menyatakan bahwa 

Emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada 

Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun 

buku berakhir. Dalam hal laporan tahunan telah tersedia bagi pemegang 

saham sebelum jangka waktu penyampaian laporan tahunan, Wajib 

disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal yang sama dengan 

tersedianya Laporan Tahunan bagi pemegang saham. Dalam hal emiten atau 

perusahaan publik memperoleh pernyataan efektif untuk pertama kali dalam 

periode setelah tahun buku berakhir sampai batas waktu penyampaian laporan 

tahunan, Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan paling lambat 

pada tanggal pemanggilan RUPS tahunan (jika ada).  

Laporan Tahunan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan 

wajib disampaikan dalam bentuk dokumen cetak paling sedikit 2 (dua) 

elsemplar, 1 (satu) diantaranya dalam bentuk asli, dan Salinan dokumen 

elektronik. Laporan Tahunan yang disampaikan dalam bentuk salinan 

dokumen elektronik wajib memuat informasi yang sama dengan informasi 

dalam bentuk dokumen cetak. Dalam hal terdapat perbedaan informasi yang 

disajikan dalam Salinan dokumen elektronik dengan yang disajikan dalam 
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dokumen cetak, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi 

dalam Laporan Tahunan yang disampaikan dalam bentuk dokumen cetak 

dalam bentuk asli. 

Kenyataannya, hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 

menunjukan bahwa masih banyak perusahaan yang dalam penyampaian 

laporan keuangannya tidak tepat pada waktunya. Proses audit yang 

membutuhkan waktu yang lama juga merupakan salah satu penyebab ketidak 

tepatan dalam pelaporan laporan keuangan tersebut. Ketertarikan dipilihnya 

penelitian terkait ketepatan peloporan keuangan disebabkan karena adanya 

keterlambatan penyampaian peloporan keuangan selama 3 tahun terakhir 

tampak pada tabel berikut: 

Tabel 1.1 

Data keterlambatan Penyampaian pelaporan keuangan 

Di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2016 

Tahun Total Perusahaan 

2014 52 

2015 18 

2016 17 

Sumber : idx.com (data sekunder yang diolah) 2018 

Berdasarkan tabel 1.1 diatas menunjukan bahwa jumlah keterlambatan 

rata-rata selama 2014-2016 mengalami kenaikan. Hal ini tentunya menarik 

untuk diteliti tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Audit Delay. 

Hasil penelitian di atas menunjukan bahwa pentingnya ketepatan waktu dalam 

pelaporan laporan keuangan bagi suatu perusahaan. Ketepatan waktu tersebut 
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perlu didukung oleh berbagai elemen yang bertanggung jawab atas laporan 

keuangan tersebut. Pentingnya ketepatan waktu pelaporan tersebut sangat di 

butuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang membutuhkan laporan 

keuangan untuk melihat kinerja perusahaan dalam suatu periode. 

Menurut Givoly dan Palmon (1982) dalam Prasongkoputra (2013), 

salah satu faktor penting dalam menentukan  ketepatan waktu dalam pelaporan 

keuangan dan pengumuman laba adalah lamanya waktu penyelesaian audit. 

Ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan tersebut sering dihadapkan pada  

berbagai masalah, salah satunya adalah laporan keuangan tesebut harus di 

audit terlebih dahulu. Inilah yang menjadi penyebab terjadinya keterlambatan 

dalam penyampaian laporan keuangan tersebut. Selain itu juga dapat 

disebabkan oleh keterbatasan jumlah auditor yang akan melakukan audit, 

kurangnya kemahiran dan kompetensi auditor, banyaknya transaksi yang 

harus diaudit, dan pengendalian intern yang kurang baik. Profitabilitas, 

solvabilitas, ukuran perusahaan, reputasi KAP, dan opini audit dalam beberapa 

penelitian juga mempunyai pengaruh dalam pelaporan laporan keuangan 

tersebut. 

Profitabilitas adalah ukuran mengenai kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan selama periode tertentu. Berdasarkan penelitian 

Carslaw and Kaplan, perusahaan yang melaporkan adanya kerugian yang 

dialami oleh perusahaan, mungkin akan meminta auditor untuk mengatur 

waktu auditnya lebih lama dibandingkan biasanya. Sebaliknya jika perusahaan 

melaporkan laba yang tinggi maka perusahaan berharap laporan keuangan 
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auditan dapat diselesaikan secepatnya, sehingga good news tersebut segera 

dapat disampaikan kepada para investor dan pihak-pihak yang berkepentingan 

lainnya. 

Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua 

kewajiban-kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun jangka 

panjangnya. Proporsi yang besar dari hutang terhadap total aktiva akan 

meningkatkan kecenderungan kerugian dan dapat meningkatkan kehati-hatian 

dari auditor terhadap laporan keuangan yang akan diaudit. Hal ini disebabkan 

karena tingginya proporsi dari hutang akan meningkatkan pula resiko 

kerugiannya. Oleh karena itu perusahaan yang memiliki kondisi keuangan 

yang tidak sehat cenderung biasanya dapat melakukan kesalahan manajemen 

(mismanagement) dan kecurangan (fraud). 

Ukuran Perusahaan dilihat dari asset yang dimiliki oleh perusahaan. 

semakin banyak asset yang dimiliki oleh perusahaan biasanya auditor akan 

membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengetahui kebenaran atas 

asset-asset tersebut. 

Reputasi KAP bisa dilihat dari apakah KAP tersebut tegabung dalam 

KAP Big Four atau tidak. Biasanya KAP yang telah bergabung dengan KAP 

Big Four membutuhkan waktu yang lebih singkat dalam menyelesaikan audit, 

karena KAP tersebut dianggap dapat melaksanakan audit secara lebih efisien 

dan memiliki tingkat fleksibilitas jadwal waktu yang lebih tinggi untuk 

menyelesaikan audit tepat pada waktunya. 
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Pendapat auditor dalam laporan keuangan auditan sangatlah penting 

bagi perusahaan maupun pihak-pihak luar yang membutuhkan informasi 

keuangan perusahaan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Perusahaan 

yang menerima opini selain unqualified opinion memiliki audit delay yang 

lebih lama dibandingkan yang menerima unqualified opinion. lamanya audit 

delay yang dialami karena kemungkinan munculnya konflik antara auditor dan 

perusahaan yang dapat berkontribusi pada penundaaan penerbitan laporan 

keuangan (Carslaw dan Kaplan, 1991). Selain itu, Bamber et al. (1993) dalam 

Ahmad dan Abidin (2008) menyatakan bahwa qualified opinion kemungkinan 

tidak akan diterbitkan sampai auditor menghabiskan waktu dan usaha yang 

cukup dalam melakukan prosedur audit tambahan. 

Penyusunan laporan auditor independen  harus sesuai dengan Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK) dan juga berdasarkan atas Standar Profesional 

Akuntan Publik (SPAP) yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia 

(IAI). Dalam pemenuhan standar auditor ini dapat berdampak pada lamanya 

penyelesaian laporan audit, tetapi juga berdampak positif bagi peningkatan 

kualitas auditnya. Ahmad dan Kamarudin (2003) mendefinisikan audit delay 

sebagai selisih waktu antara berakhirnya tahun fiskal dengan tanggal 

diterbitkannya laporan audit. 

Tujuan audit laporan keuangan adalah untuk mengidentifikasi 

kesalahan dan penyimpangan yang jika tidak terdeteksi akan memberikan 

dampak yang materiil pada penyajian dan kesesuaian laporan keuangan. 

Selain itu juga untuk memberikan keyakinan apakah laporan keuangan telah 
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menyajikan informasi yang andal dalam semua hal material, posisi keuangan, 

hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan Prinsip Akuntansi 

Berterima Umum (PABU). Menurut Boynton, Johson, dan Kell (2006), tujuan 

utama audit laporan keuangan adalah untuk menambah keandalan atas laporan 

keuangan yang telah dibuat oleh manajemen. 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui masih terdapat ketidak 

konsistenan hasil atau research gap yang terjadi pada penelitian-penelitian 

terdahulu. Berikut ini adalah tabel 1.2 yang meringkas research gap 

penelitian. 

Tabel 1.2  

Research gap 

NO Variabel 

Independen 

Penelitian Terdahulu Hasil 

1. Profitabilitas -Dwi Hayu Estrini (2011) -Profitabilitas berpengaruh 

positif terhadap Audit Delay 

  -Andi Kartika (2011) 

-Iis Aisyatulfuadah (2012) 

-Profitabilitas berpengaruh 

negatif terhadap Audit Delay 

2. Solvabilitas -Rachmawati (2008) 

-Andi Kartika (2011) 

-Solvabilitas Berpangaruh 

positif terhadap Audit Delay 

  -Astuti Yuli (2012) -Solvabilitas berpengaruh 

negatif Terhadap Audit Delay 

3. Ukuran 

Perusahaan 

-Astuti Yuli (2012) 

-Melinda Dwi Apriliane 

(2015) 

-Ukuran Perusahan 

Berpengaruh Positif terhadap 

Audit Delay 

  -Andi Kartika (2011) 

-Khoirunnisa Idris (2015) 

-Ukuran perusahaan 

berpengaruh negative terhadap 

Audt Delay 

4. Reputasi KAP -Astuti Yuli (2012) 

-Karina Mutiara (2011) 

 

-Reputasi KAP berpengaruh 

positif terhadap Audit Delay 

  -Khoirunnisa Idris (2015) -Reputasi KAP berpengaruh 

negative Terhadap Audit 

Delay 

5. Opini Audit -Melinda Dwi Apriliane 

(2015)  

-Opini Audit Berpengaruh 

Positif terhadap Audit Delay 

  -Karina Mutiara (2011) -Opini Audit berpengaruh 

negative terhadap Audit delay 

Sumber : disarikan dari beberapa penelitian terdahulu, 2018 
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Dari uraian di atas menunjukan adanya perbedaan hasil penelitian 

(research gap) yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Penelitian ini 

merupakan replika dari peneletian-penelitian sebelumnya, yang membedakan 

adalah variabel-variabel independen yang digunakan. Seperti pada penelitian 

Andi Kartika (2011), variabel independen yang digunakan adalah solvabilitas, 

Ukuran Perusahaan, Profitabilitas. Penelitian Iis Aisyatulfaedah (2012), 

variabel independen yang digunakan adalah Profitabilitas, Umur perusahaan. 

Penelitian Lia Permatasari (2012), menggunakan variabel independen yaitu 

Internal auditor, Ukuran Perusahaan dan Reputasi KAP. Sedangkan penelitian 

ini menggunakan variabel independen Profitabilitas, Solvabilitas, Ukuran 

Perusahaan, Reputasi KAP dan Opini Audit. 

Peneltian ini, populasi yang akan digunakan adalah perusahan yang 

bergerak pada perusahaan manufaktur dan telah terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Hal ini didorong karena perusahaan manufaktur memiliki 

kompleksitas operaisonal yang sangat tinggi serta merupakan sektor terbesar 

di Bursa Efek Indonesia. Alasan lain mengapa penelitian ini membahas 

mengenai audit delay karena cukup banyak penelitian yang membahas 

mengenai audit delay dan penulisan ingin mengetahui lebih dalam faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi audit delay, khususnya pada perusahaan 

manufaktur. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa terdapat banyak 

faktor yang mempengaruhi audit delay, seperti ukuran perusahaan, 

profitabilitas, leverage,dan Reputasi KAP. 



9 
 

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu objek 

sampel yang diambil adalah perusahaan yang bergerak pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2014 sampai 

dengan 2016. Selain itu, variabel yang digunakan pada penelitian ini 

mengkombinasikan beberapa variabel yang digunakan oleh peneliti-peneliti 

sebelumnya dari jurnal yang digunakan oleh penulis. Penulis tertarik untuk 

meneliti kembali apakah hasil penelitian tersebut relevan bila diterapkan pada 

laporan keuangan auditan tahun 2014 sampai dengan 2016 dalam perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin mengembangkan 

penelitian sebelumnya mengenai “Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Audit Delay (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur 

Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014-2016)”. 

Adapun variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah 

profibilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan, reputasi KAP dan opini audit. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini, yaitu: 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap audit delay? 

2. Apakah solvabilitas berpengaruh terhadap audit delay? 

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay? 

4. Apakah reputasi KAP berpengaruh terhadap audit delay? 

5. Apakah opini audit berpengaruh terhadap audit delay? 
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6. Apakah profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan, reputasi KAP, opini 

audit secara bersama-sama berpengaruh terhadap audit delay? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini ingin menemukan 

bukti empiris mengenai hal-hal sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap audit delay. 

2. Mengetahui pengaruh solvabilitas terhadap audit delay. 

3. Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit delay. 

4. Mengetahui pengaruh reputasi KAP terhadap audit delay. 

5. Mengetahui pengaruh opini audit terhadap audit delay. 

6. Mengetahui secara bersama-sama pengaruh profitabilitas, solvabilitas, 

ukuran perusahaan, reputasi KAP, pengaruh opini audit terhadap audit 

delay.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini mempunyai manfaat untuk mengetahui variabel-variabel 

apa saja yang mempengaruhi audit delay pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan juga untuk memverifikasi  

penelitian-penelitian sebelumnya yang telah melakukan penalitian tentang 

audit delay. Hasil penelitian ini bisa menjadi referensi bagi penelitian 

selanjutnya yang akan mengambil tema yang sama. Adapun manfaat yang 

diharapkan dari penelitian ini adalah: 
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a. Bagi Akademisi 

1. Memperdalam keilmuan akademisi mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi Audit Delay. 

2. Memberikan stimulus bagi para akademisi, khususnya yang berada di 

lingkungan Universitas Wahid Hasyim, untuk lebih mencurahkan 

perhatian terhadap audit delay. 

3. Memperkaya khazanah keilmuan tentang audit delay di Universitas 

Wahid Hasyim Semarang. 

4. Bentuk realisasi kegiatan penelitian / riset ilmiah, yang merupakan 

bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi 

b. Bagi Perusahaan 

Bagi perusahaan, penelitian ini memiliki manfaat untuk 

memberikan masukan dan rujukan bagi perusahaan dalam penyusunan 

laporan keuangan yang baik dan berkualitas serta bersikap selektif dalam 

memakai jasa Kantor Akuntan Publik sehingga dapat mengurangi 

tenggang waktu dalampelaporan laporan keuangan. 

c. Bagi Auditor 

Bagi auditor, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi 

dan referensi dalam melakukan perencanaan audit yang lebih baik dalam 

upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan audit dengan 

mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi audit delay. 
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1.5 Sistematika Penelitian 

Pembuatan penelitian ini pembahasan yang sistematis diupayakan 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, sistematika 

penulisannya dibuat seefktif dan seefisien mungkin. Berikut ini adalah 

sistematika penulisan yang dimaksud : 

BAB I Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II Landasan Teori yang berisi kajian teoritis mengenai 

masalah yang dibahas, uraian penelitian terdahulu, 

kerangka berfikir dan hipotesis. 

BAB III Metode Penelitian yang berisi variabel penelitian dan 

definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis 

dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode 

analisis data. 

BAB IV Hasil dan Pembahasan yang berisi tentang uraian tentang 

hasil penelitian dan pembahasan dari data-data yang 

telah diperoleh. 

BAB V Simpulan dan Saran yaitu berisi simpulan hasil penelitian 

dan saran untuk penelitian selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 


