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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Berkembang drastisnya Bursa Efek Indonesia (BEI) sangat memberi

pengaruh terhadap jumlah permintaan suatu perusahaan dalam menghasilkan

sebuah laporan keuangan yang lebih akurat dan terpercaya, khususnya bagi

perusahaan terbuka. Untuk mengambarkan suatu kinerja perusahaan maka

diperlukan sebuah catatan data atas laporan keuangan perusahaan pada periode

akuntansi. Catatan data informasi laporan keuangan perusahaan yang menyangkut

dengan adanya suatu kinerja perusahaan tata keuangan, dan perubahan sebuah

posisi laporan keuangan yang terdapat didalam perusahaan yang berguna untuk

menentukan keputusan. Oleh sebab itu laporan keuangan merupakan catatan data

informasi sebuah laporan keuangan perusahaan bagi pihak internal, pihak yang

secara langsung memimpin manajemen perusahaaan seperti manajer dan pihak

eksternal perusahaan dalam pemakai laporan keuangan yang mencangkup

pemasok,  kreditur, investor, pelanggan, karyawan, dan masyarakat sekitar.

Hasil dari laporan yang diterbitkan pada perusahaan terbuka, memiliki

estimasi laporan tidak melebihi dari batas ketentuan dari Badan Pengawas Pasar

Modal (BAPEPAM) yakni 3 (tiga) bulan atau setidaknya di akhir bulan ketiga

setelah tutup buku. Pada keputusan Bapepam No. 36/PM/2003 tentang kewajiban

laporan berkala yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan disertai

dengan laporan akuntan dengan pendapat yang lazim harus disampaikan kepada

Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan
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keuangan. Pada dasarnya ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan telah

diatur dalam pasar modal yaitu dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995

menyatakan bahwa semua perusahaan yang tercatat dalam pasar modal wajib

mengumpulkan laporan keuangan secara berkala pada Bapepam dan menampilkan

kepada masyarakat. Bilamana dari setiap perusahaan terlambat mengumpulkan

laporan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan, maka akan diberlakukan

sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Proses penyajian laporan auditor secara tepat waktu menjadi semakin tidak

mudah, mengingat semakin meningkatnya perkembangan perusahaan publik yang

ada di Indonesia (Venny & Ubaidillah, 2008). Hambatan penyajian laporan secara

tepat waktu ini juga ditinjau dari Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP),

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2001). Pemenuhan standar audit oleh auditor

dapat berdampak lamanya penyelesaian laporan audit, tetapi juga berdampak

peningkatan kualitas hasil audit (Halim, 2000). Standar pekerjaan lapangan dalam

ruang lingkup audit terdiri dari: perencanaan atas aktivitas yang akan dilakukan,

pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian internal, dan pengumpulan

bukti-bukti kompeten yang diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan

pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan

keuangan (Kartika, 2011).

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.
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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 keterlambatan audit semakin meningkat.

Hasil dari beberapa penelitian tersebut masih beragam, hal ini mungkin

dikarenakan adanya perbedaan sifat variabel independen dan variabel dependen

yang diteliti atau perbedaan periode pengamatan, sehingga ditinjau dari

pentingnya informasi yang terkandung dalam laporan keuangan masih

memberikan ruang untuk dilakukan penelitian.

Bedasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ketepatan pelaporan

keuangan perusahaan merupakan salah satu bagian penting dalam mengambil

sebuah keputusan. Oleh karena itu, perlunya dilakukan penelitian mengenai

keterlambatan penyajian laporan keuangan audit dengan judul “Analisis Dewan

Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Keterlambatan Audit

Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”.

1.2 Permasalahan Penelitian

Keterlambatan audit melahirkan rentang waktu penyelesaian audit yang

ditentukan dari tanggal penutupan buku tahunan hingga tanggal diterbitkannya

laporan audit tersebut. Perusahaan besar diduga akan menyelesaikan proses

auditnya lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan kecil. Hal ini disebabkan

oleh beberapa faktor seperti manajemen perusahaan yang berskala besar

cenderung diberikan insentif untuk mengurangi keterlambatan audit dikarenakan
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perusahaan-perusahaan tersebut dimonitor secara ketat oleh para investor,

pengawas permodalan, dan pemerintah.

Berikutnya faktor yang diprediksikan berpengaruh terhadap keterlambatan

audit pada ketepatan waktu pelaporan yaitu komisaris independen, keberadaan

komisaris independen sangat penting dalam suatu perusahaan. Komisaris

independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terhubung dengan direksi,

anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas

dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi

kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi

kepentingan suatu perusahaan tersebut, semua komisaris pada umumnya harus

bersikap independen dan diharapkan mampu melaksanakan tugasnya secara

independen, semata-mata hanya untuk kepentingan perusahaan, terlepas dari

pengaruh berbagai macam pihak yang memiliki kepentingan yang dapat

berbenturan dengan kepentingan pihak lain.

Komite audit merupakan komponen yang dibentuk serta bertanggung

jawab kepada dewan komisaris bertujuan membantu menjalankan tugas dan

fungsi dari dewan komisaris. Tugas komite audit berhubungan dengan kualitas

laporan keuangan, dikarenakan komite audit diharapkan dapat membantu dewan

komisaris dalam pelaksanaan tugas seperti mengawasi proses pelaporan keuangan

oleh manajemen. Peran komite audit sangat penting untuk mempengaruhi kualitas

laba perusahaan karena salah satu informasi penting yang tersedia untuk publik

dan digunakan investor untuk menilai perusahaan. Selain itu dengan pertemuan

yang sering dilakukan, komite audit akan tetap dapat informasi dan pengetahuan
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tentang isu-isu akuntansi atau audit dan dapat mengarahkan kepada sumber daya

internal dan eksternal audit untuk mengatasi masalah ini secara tepat waktu.

Perusahaan dengan anggota lainnya dalam komite audit lebih dipengaruhi

oleh jumlah pertemuan komite audit, lebih mungkin untuk mendapatkan laporan

audit secara tepat waktu. Selain itu, (Abbott et al. 2004) mencatat bahwa dengan

pertemuan yang sering, komite audit akan tetap mendapatkan informasi dan

pengetahuan tentang isu-isu akuntansi atau audit dan dapat mengarahkan sumber

daya internal dan eksternal audit untuk mengatasi masalah ini secara tepat waktu.

Selain itu dalam rapat auditor terdapat juga opini audit. Perusahaan yang mampu

menerima opini audit dapat dikatakan memiliki manajemen yang tepat dan

pengendalian internal sistem keuangannya, sehingga mengurangi waktu proses

audit dan prosedur yang berlaku. Pendapat yang terbaik tidak memungkinkan

untuk dikeluarkan oleh auditor sehingga menghabiskan banyak waktu dan usaha

dalam melakukan prosedur audit tambahan dalam suatu perusahaan tersebut.

Ukuran perusahaan diprediksikan dengan jumlah aset dalam suatu

perusahaan yang bersangkutan. Kebanyakan penelitian menemukan hubungan

negatif antara keterlambatan audit dan ukuran perusahaan. Ini mungkin

disebabkan sumber daya yang besar pada perusahaan mampu mempekerjakan

personil untuk benar mengontrol internal perusahaan. Manajemen perusahaan

yang lebih besar memiliki dorongan yang lebih besar untuk mengurangi

keterlambatan audit dan lamanya pelaporan, dikarenakan mereka selalu diawasi

secara ketat oleh para investor dan badan pengatur laporan keuangan. Desakan

eksternal yang besar ini mengakibatkan mereka untuk melaporkan secara tepat
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waktu. Oleh karena itu, untuk mengurangi ketidakpastian tentang kinerja yang

dapat mengurangi harga saham, perusahaan besar cenderung untuk menyelesaikan

pekerjaan audit mereka sesegera mungkin untuk melaporkan laporan tahunan

mereka.

Kinerja perusahaan juga berpengaruh dalam keterlambatan laporan

keuangan. Dalam penentuan kinerja perusahaan merupakan suatu tolak ukur atau

bagian manajemen perusahaan untuk menetapkan kebijakan perusahaan, untuk

mengetahui kinerja perusahaan sudah baik dari segi keuangan maupun non

keuangan . Kebanyakan perusahaan yang memiliki kabar buruk yang cenderung

menunda laporan keuangan perusahaan.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan dengan penelitian yang akan diteliti, maka yang menjadi

pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh signifikan negatif

terhadap keterlambatan audit?

2. Apakah ukuran komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap

keterlambatan audit?

3. Apakah kualifikasi komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap

keterlambatan audit?

4. Apakah rapat komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap

keterlambatan audit?
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai

berikut:

a. Untuk mengetahui apakah dewan komisaris independen berpengaruh

signifikan negatif terhadap keterlambatan audit.

b. Untuk mengetahui apakah ukuran komite audit berpengaruh signifikan

negatif terhadap keterlambatan audit.

c. Untuk mengetahui apakah kualifikasi komite audit berpengaruh signifikan

negatif terhadap keterlambatan audit.

d. Untuk mengetahui apakah rapat komite audit berpengaruh signifikan

negatif terhadap keterlambatan audit.

1.4.2 Manfaat Penelitian

a. Perusahaan

hasil penelitian ini dapat memberi informasi dan gambaran tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi keterlambatan waktu pelaporan keuangan

perusahaan dan perusahaan dapat menyusun rencana agar dapat

meminimalisasi keterlambatan laporan keuangan.

b. Investor

hasil penelitian ini dapat sebagai sumber informasi dalam menilai kinerja

perusahaan dalam berinvestasi jika adanya ketidaktepatan pelaporan

keuangan perusahaan.
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c. Akademisi

kedepannya semoga hasil riset ini dapat menjadi panduan bagi pihak yang

ingin melakukan riset sehingga memberikan andil bagi pemantapan teori.

1.5 Sistematika Pembahasan

Pembahasan yang bertujuan untuk memberikan sebuah pandangan sebuah

riset. Adapun bentuk susunan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang penelitian, permasalahan

penelitian, tujuan dan manfaaat penelitian serta sistematika

pembahasan dalam penyusunan skripsi.

BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Bab ini menjelaskan susunan penelitian secara teoritis yang

berkaitan dengan masalah penelitian dan perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi kaidah penelitian terdiri dari kerangka penelitian,

objek penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan

data serta kaidah analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil dari suatu pengujian dan analisis serta

kajian dari hasil riset tersebut. Mulai dari hasil uji statistik

deskriptif sampai dengan hasil uji hipotesis penelitian.
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BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

Bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil pengujian, analisis dan

pembahasan. Selain itu diuraikan juga keterbatasan penelitian serta

rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

.
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