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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan memiliki peranan penting bagi pihak internal 

(manajemen) maupun pihak eksternal perusahaan sebagai sarana komunikasi 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keuangan perusahaan. Seperti yang 

diungkapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 

(Revisi 2009), bahwa laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban 

atas sumber daya yang dipercayakan kepada manajemen, dimana posisi keuangan 

dan kinerja keuangan entitas dalam laporan keuangan tersebut disajikan secara 

terstruktur. Tujuan dari laporan keuangan itu sendiri sebenarnya untuk 

memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, 

khususnya investor yang akan membuat keputusan ekonomi, dimana informasi 

yang diberikan berkaitan dengan posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas 

perusahaan (Susianto, 2017). 

PSAK No. 1 (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2014) karakter kualitatif 

merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna 

bagi pengguna. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu: dapat 

dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan (Kurniawati, 2018). 

Laporan keuangan sebagai salah satu informasi dalam pengambilan 

keputusan harus relevan, salah satu indikator untuk mengukur relevansi laporan 

keuangan adalah ketepatan waktu (timeliness). Ketepatan waktu informasi berarti 

bahwa informasi tersedia sebelum kehilangan kemampuannya untuk 
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mempengaruhi atau membuat perbedaan dalam pengambilan keputusan 

(Suwardjono, 2010:170). Ketepatan waktu menjadi salah satu kendala manajemen 

dalam penyajian laporan keuangan dimana seharusnya laporan keuangan terlebih 

dahulu diaudit oleh akuntan publik agar dapat dipublikasikan pada masyarakat 

luas. 

Badan Pemeriksa Pasar Modal dan Laporan Keuangan (Bapepam-LK) 

mensyaratkan bahwa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

harus menyampaikan laporan keuangan berkala secara tepat waktu, hal tersebut 

diatur dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua 

Bapepam Nomor KEP/346/BL/2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan 

Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, Bapepam mewajibkan semua perusahaan 

yang terdaftar di pasar modal wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan 

kepada Bapepam-LK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat bulan 

ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Peraturan tersebut kemudian 

disempurnakan oleh Bapepam-LK dengan dikeluarkannya Lampiran Keputusan 

Ketua Bapepam Nomor KEP-431/BL/2012 pada tanggal 1 Agustus 2012 tentang 

Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik yang menyatakan 

bahwa Emiten atau Perusahaan Publik yang telah menjadi efektif wajib 

menyampaikan laporan tahunan kepada Bapepam dan LK paling lambat 4 (empat) 

bulan setelah tahun buku berakhir. Peraturan ini efektif berlaku 1 Agustus 2012. 

Perusahaan yang tidak menyampaikan laporan keuangan sampai batas 

waktu yang ditentukan akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan 

di Bidang Pasar Modal Bab XII pasal 63 huruf e yang menyatakan bahwa bagi 
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setiap perusahaan publik atau emiten akan dikenakan sanksi denda Rp 1.000.000 

(satu juta rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan dengan 

jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). 

Auditor membutuhkan sejumlah waktu tertentu dalam menyelesaikan 

laporan auditnya dengan tepat, terkadang standar audit menjadi penghambat 

auditor karena semakin auditor ingin menghasilkan laporan yang berkualitas dan 

sesuai standar maka semakin lama pula waktu yang dibutuhkan untuk mengaudit. 

Soetedjo (2006) dalam Aristika et, al (2016) menjelaskan audit report lag adalah 

lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku 

atau akhir tahun fiskal hingga tanggal diterbitkannya laporan keuangan audit. 

Susianto (2017) menyebutkan bahwa istilah audit report lag dan audit delay 

mengandung arti yang sama yaitu mengukur jangka waktu diterbitkannya laporan 

auditor. Dibuktikan dengan definisi operasional audit delay dalam penelitian 

Haryani dan Wiratmaja, (2014) dimana audit delay dinyatakan sebagai interval 

waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian proses audit yang terhitung sejak 

tanggal tutup buku perusahaan sampai tanggal ditandatanganinya laporan auditan 

tersebut. 

Adanya peraturan yang mengharuskan emiten untuk menyampaikan 

laporan keuangan secara tepat waktu serta sanksi administratif yang akan 

diberikan bagi emiten yang mengabaikan peraturan tersebut, sudah selayaknya 

membuat perusahaan sadar akan pentingnya penyampaian laporan keuangan 

secara tepat waktu, akan tetapi fenomena yang terjadi di Indonesia adalah masih 

banyak perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya, 



4 

 

 

hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1 yang menyajikan jumlah emiten yang 

terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan tahun 2014-2017. 

Tabel 1.1 

Jumlah Perusahaan yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan 

Auditan 2014-2017 

 

Tahun Emiten yang 

Terlambat 

Perusahaan Tercatat 

BEI 

Persentase Emiten 

yang Terlambat 

2014 57 530 10,7 % 

2015 52 547 9,5 % 

2016 63 581 10,8 % 

2017 70 539 12,9 % 

Sumber: Situs Harian Liputan6.com, neraca.co.id, dan merdeka.com, 2019. 

Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukkan bahwa keterlambatan 

penyampaian laporan keuangan terjadi setiap tahun dan mengalami fluktuasi, 

tahun 2014 terdapat 57 emiten terlambat menyampaikan laporan keuangan 

auditan dan mengalami penurunan di tahun 2015 yaitu menjadi 52 emiten. Akan 

tetapi tahun 2016 kembali mengalami kenaikan menjadi 63 emiten, sedangkan 

tahun 2017 tercatat sebanyak 70 emiten terlambat menyampaikan laporan 

keuangannya. 

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi audit report lag pada 

perusahaan, salah satunya adalah opini auditor. Menurut Thahara (2018) 

menyatakan bahwa opini auditor adalah penyataan standar dari kesimpulan 

auditor yang didapatkan berdasarkan kesimpulan dari proses audit. Setelah 

diterbitkannya laporan audit, terdapat beberapa potensi komunikasi auditor 

dengan pegawai klien. Hasil komunikasi dengan klien dapat menunjukan hasil yang 

positif dan negatif.Hasil positif tercapai apabila terdapat kesepakatan langsung antara 

klien dengan auditor sedangkan hasil negatif terjadi apabila terjadi ketidaksepakatan 
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dengan klien. Susianto (2017) menemukan bahwa opini auditor berpengaruh 

terhadap opini audit report lag. 

Faktor kedua yang mempengaruhi opini audit report lag yaitu ukuran 

perusahaan. Menurut Amani (2016) ukuran perusahaan merupakan besar kecil 

suatu perusahaan dengan berbagai cara antara lain dinyatakan dengan jumlah 

kekayaan (total assets), nilai pasar saham, jumlah penjualan dalam satu tahun 

periode penjualan, jumlah tenaga kerja, dan total nilai buku tetap perusahaan. 

Jacqualine dan Apriwenni (2015) dan Susianto (2017) menemukan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh negatif terhadap opini audit report lag. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin besar ukuran suatu perusahaan maka audit repot lag 

yang dibutuhkan semakin pendek. 

Menurut Hanafi (2014:40) definisi Solvabilitas atau Leverage adalah 

mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang. 

Tingginya proporsi hutang dapat meningkatkan kecenderungan kerugian 

perusahaan serta dapat meningkatkan kehati-hatian auditor dalam mengaudit 

laporan keuangan sehingga berpengaruh terhadap lamanya audit report lag. 

Penelitian Lianto dan Kusuma
 
(2010) serta penelitian Jacqualine dan Apriwenni 

(2015) ditemukan bahwa solvabilitas berpengaruh terhadap audit report lag 

mengindikasi bahwa tingginya jumlah hutang yang dimiliki perusahaan akan 

menyebabkan proses audit yang relatif lebih panjang. 

Tingkat profitabilitas juga memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan auditan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas 

tinggi tidak akan menunda menyampaikan laporan keuangannya karena hal 

tersebut merupakan good news (kabar baik) yang harus cepat disampaikan kepada 
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publik (Kurniawati, 2018). Mazkiyani & Handoyo (2017) dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin 

tepat waktu perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan. Pernyataan 

tersebut didukung oleh penelitian Lianto dan Kusuma
 
(2010) yang menemukan 

bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap audit report lag. 

Tabel 1.2 

Tingkat Profitabilitas (ROA) Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI 

tahun 2014-2017 

 

 

KODE 

TAHUN 

2014 2015 2016 2017 

AKPI 1,66 % 1,56 % 0,96 % 2,00 % 

ALDO 7,49 % 5,90 % 6,30 % 6,15 % 

DLTA 31,20 % 29,04 % 18,50 % 21,25 % 

INCI 7,59 % 7,45 % 10,00 % 3,71 % 

MYOR 10,9 % 3,98 % 11,02 % 10,75 % 

Sumber : BEI, data diolah, 2019 

 Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa tingkat profitabilitas PT Argha 

Karya Prima Industry Tbk terus mengalami penurunan dari tahun 2014-2016 dari 

1,66 persen menjadi 0,96 persen dan naik di tahun 2017 menjadi 2 persen. 

Sedangkan PT Delta Djakarta Tbk memiliki tingkat profitabilitas yang naik turun, 

tahun 2014 dengan tingkat profitabilitas sebesar 7,49 persen mengalami 

penurunan di tahun 2015 menjadi 5,9 persen dan kembali mengalami peningkatan 

sebanyak 0,4 persen di tahun 2016 akan tetapi profitabilitas kembali mengalami 

penurunan pada tahun 2017 menjadi 6,15 persen. Begitu pun sama halnya dengan 

perusahaan Intan Wijaya Internasional Tbk dan Mayora Indah Tbk yang memiliki 

tingkat profitabilitas naik turun dari tahun 2014 sampai tahun 2017. 

Audit report lag dalam perkembangannya, beberapa penelitian sebelumnya 

telah melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 
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ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan auditan. Namun terdapat 

research gap dari hasil yang telah dilakukan penelitian terdahulu. 

Tabel 1.3 

Research Gap 

 

 

N

o 

 

Peneliti 

dan Tahun 

 

Varibel 

Dependen 

Variabel Independen 

Opini 

Auditor 

Ukuran 

Perusahaa

n 

Solvabilita

s 

Profitabilitas 

1 Mazkiyani
 

& Handoyo 

(2017) 

 

Audit 

Report Lag 

 

 

 

Tidak 

berpengaruh  

 

Tidak 

berpengaruh  

 

Berpengaruh  

2 

 

Susianto 

(2017) 

Audit  

Report Lag 

 

Berpengaruh 

 

Berpengaruh 

 

 
 

3 Jacqualine & 

Apriwenni 
(2015) 

 

Audit 

Report Lag 

 

 

 

Berpengaruh  

 

Berpengaruh  

 

Tidak 

berpengaruh  

4 Tiono & Jogi
 

(2013) 

 

Audit 

Report Lag 

 

Tidak 

Berpengaruh 

 

Tidak 

berpengaruh 

  

Tidak 

berpengaruh  

5 Lianto dan 

Kusuma
 

(2010) 

 

Audit  

Report Lag 

 

 

 

Tidak 

berpengaruh  

 

Berpengaruh 

 

Berpengaruh 

Sumber : Disarikan dari berbagai jurnal, 2019 

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini dilakukan karena yang 

pertama, fenomena di Indonesia yaitu masih banyaknya perusahaan yang 

terlambat dalam penyampaian laporan keuangan auditan serta menyadari akan 

pentingnya penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu maka auditor perlu 

mengetahui berbagai faktor yang mempengaruhi lamanya waktu yang diperlukan 

untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Kedua berbagai penelitian sebelumnya 

mengenai audit report lag masih menunjukkan gap. Berdasarkan hal tersebut 

maka penelitian ini mengambil judul “Analisis Determinan Audit Report Lag 

pada Laporan Keuangan (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017)”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah opini auditor berpengaruh terhadap audit report lag pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017? 

2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit report lag pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-

2017? 

3. Apakah solvabilitas berpengaruh terhadap audit report lag pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017? 

4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap audit report lag pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017? 

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh opini auditor terhadap audit 

report lag 

2. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

audit report lag 

3. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh solvabilitas terhadap audit 

report lag 
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4. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh profitabilitas terhadap audit 

report lag 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan akan memberikan manfaat pada 

berbagai pihak, diantaranya: 

1. Bagi Mahasiswa Jurusan Akuntansi      

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi dalam 

menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai audit. 

2. Bagi Perusahaan         

Mengetahui serta mengidentifikasi faktor-faktor mengenai ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan, terutama faktor internal sehingga perusahaan 

dapat meningkatkan strategi guna meningkatkan ketepatan waktu dalam 

penyampaian laporan keuangan auditan 

3. Bagi Auditor         

Membantu mengidentifikasi apa saja faktor yang mempengaruhi audit report 

lag, sehingga untuk kedepannya dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan 

audit.  

4. Bagi Penelitian Selanjutnya        

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca 

serta dapat dijadikan sebagai salah satu referensi pada penelitian dengan topik 

yang serupa. 
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1.4 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan berisi latar belakang masalah penelitian, rumusan 

masalah penelitian, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, serta sistematika 

penulisan 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab tinjuan pustaka berisi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran teoritis dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab metode penelitian berisi metode penelitian dan definisi operasional, 

populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan 

metode analisis data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi paparan mengenai hasil penelitian yang terdiri dari 

gambaran umum objek penelitian, analisis data, interpretasi hasil penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi paparan mengenai simpulan, keterbatasan penelitian, dan 

saran. 

 

 

 

 


