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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Laporan keuangan merupakan sarana untuk menyampaikan kinerja dan 

posisi keuangan perusahaan. Pelaporan keuangan merupakan sumber informasi 

yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan bisnis. Laporan keuangan 

adalah salah satu bagian dari pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan 

mempunyai pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan laporan keuangan 

apabila laporan keuangan terdiri dari laba rugi, laporan arus kas dan laporan 

perubahan modal maka dalam pelaporan keuangan tidak hanya laporan keuangan 

tetapi semua informasi yang terkait secara langsung maupun tidak langsung 

dengan informasi yang disediakan oleh sistem akuntansi yaitu informasi tentang 

sumber daya perusahaan, kewajiban, dan lain sebagainya. 

Laporan keuangan merupakan sebuah alat penting bagi pelaku dunia 

bisnis. Laporan keuangan memuat catatan-catatan tentang kegiatan bisnis yang 

dilakukan oleh sebuah entitas dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan 

juga mempunyai peranan penting sebagai alat komunikasi yang memiliki 

informasi penting bagi para pembuat keputusan ekonomi, laporan keuangan 

memiliki empat karakteristik kualitatif untuk membuat laporan keuangannya 

menjadi lebih baik (IAI, 2012). 

Perkembangan suatu perusahaan membutuhkan suatu modal, tidak hanya 

modal dari pemilik perusahaan saja melainkan perusahaan juga membutuhkan 

modal dari kreditor yang meminjamkan uangnya, maka timbullah perusahaan 

yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas yang modalnya didapat dari 
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masyarakat juga. Profesi auditor inilah yang dibutuhkan oleh calon kreditor dan 

investor untuk mendapatkan jasa audit melalui kantor akuntan publik (KAP), 

dikarenakan bahwa KAP terdiri dari auditor independen yang artinya berdiri 

sendiri dan bebas, tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh 

manajemen melainkan berdasarkan bukti yang ada, dalam 

mempertanggungjawabkan keuangan yang bersangkutan. 

KAP bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang 

dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka, kebanyakan perusahaan lain yang 

cukup besar dan banyak perusahaan serta organisasi nonkomersial lainnya. 

Sebutan kantor akuntan publik mencerminkan fakta bahwa auditor yang 

menyatakan pendapat audit atas laporan keuangan harus memiliki lisensi sebagai 

akuntan publik. Kantor akuntan publik sering kali disebut auditor eksternal atau 

auditor independen untuk membedakannya dengan auditor internal (Arens, Randal 

& Mark, 2008). 

Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti tentang 

informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi 

itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang 

kompeten dan independen. Kompeten disini adalah auditor yang selain 

mempunyai kemampuan memahami kinerja yang ditetapkan namun juga mampu 

menentukan jumlah bahan bukti yang diperlukan untuk mendukung kesimpulan 

yang akan diambilnya (Arens et al., 2008). Profesi akuntan publik adalah profesi 

kepercayaan masyarakat dan pemakai laporan keuangan dalam mengaudit laporan 

keuangan. Dari profesi akuntan publik, masyarakat dan tidak memihak terhadap 
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informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan laporan 

keuangan (Mulyadi, 2002). 

Auditor adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam memeriksa 

laporan keuangan pada sebuah perusahaan sebagai seorang yang ahli, auditor 

harus memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai dalam melakukan 

pemeriksaan.  

Secara umum, suatu pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar 

pemeriksaan yang diterima umum. Tujuannya adalah memberikan kredibilitas 

pada laporan keuangan. Pemeriksaan akuntansi adalah suatu proses sistematik 

untuk memperoleh dan mengevaluasikan bukti secara objektif mengenai 

pernyataan tentang kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat 

kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta 

penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Ditinjau dari 

sudut auditor, pemeriksaan secara objektif terhadap laporan keuangan suatu 

perusahaan atau organisasi lain, dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan 

keuangan tersebut menyajikan secara wajar keadaan keuangan dan hasil usaha 

perusahaan atau organisasi tersebut (Agoes, 2011). 

Banyaknya kantor akuntan publik di Indonesia mengharuskan pemerintah 

melakukan pemeriksaan terhadap kantor akuntan publik untuk memastikan bahwa 

audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik telah sesuai dengan Standar 

Profesional Akuntan Publik. 
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Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. 

X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep/346/BL/2011 tentang 

Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala, Bapepam mewajibkan 

setiap perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia wajib 

menyampaikan laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan auditor 

independen kepada Bapepam selambat-lambatnya akhir bulan ketiga (90 hari) 

setelah laporan keuangan tahunan. Hal ini dapat menjadi kendala dalam ketepatan 

publikasi laporan keuangan, karena laporan keuangan perusahaan harus diaudit 

terlebih dahulu oleh kantor akuntan publik untuk memberikan opini tentang 

kewajaran laporan keuangan sebelum laporan tersebut dipublikasi (Alim & 

Subekti, 2005). 

Keterlambatan pelaporan audit adalah lamanya waktu penyelesaian audit 

yang diukur dari tanggal akhir penutupan tahun fiskal buku hingga tanggal 

laporan audit ditandatangani (Shukeri & Islam, 2012). Keterlambatan pelaporan 

audit yang melewati batas waktu ketentuan Bapepam, tentu berakibat pada 

keterlambatan pulikasi laporan keuangan. Keterlambatan publikasi laporan 

keuangan sangat merugikan investor dan juga akan berdampak pada 

meningkatnya ketidakpastian atas keputusan yang diambil (Givony & Palmon, 

1982), keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan juga akan 

mempengaruhi penilaian terhadap aspek tata kelola perusahaan karena sangat 

merugikan para pemegang saham maupun investor yang tidak dapat mengetahui 

informasi penting tentang perusahaan. 
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Karena beragamnya hasil penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi keterlambatan laporan audit, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan menggunakan objek di Bursa Efek Indonesia. 

Penelitian ini berjudul “Karakteristik Perusahaan dan Auditor, serta 

Keterlambatan Laporan Audit pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia”. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Lamanya proses penyelesaian audit dapat mempengaruhi keterlambatan 

laporan audit dalam penyampaian laporan keuangan auditan kepada publik 

sehingga dapat berdampak buruk terhadap reaksi pasar serta menyebabkan 

ketidakpastian dalam hal pengambilan keputusan ekonomi khususnya bagi 

pengguna laporan keuangan (Hesti, 2011). Keterlambatan penyajian laporan 

keuangan akan menyebabkan relevansi informasi dari laporan keuangan menurun 

(Ahmad & Kamarudin, 2003), jarak waktu antara akhir periode akuntansi dengan 

tanggal ditandatanganinya laporan audit dapat mempengaruhi ketepatan waktu 

informasi tersebut harus dipublikasikan, laporan keuangan seharusnya disajikan 

pada interval waktu untuk menjelaskan perubahan yang terjadi dalam perusahaan 

yang mungkin mempengaruhi pemakai informasi dalam membuat prediksi dan 

keputusan. 

Dalam proses laporan audit perusahaan, jika perusahaan yang diaudit oleh 

auditor terkemuka atau sekarang dikenal dengan sebutan Big 4 Auditor akan 

menghasilkan laporan keuangan yang lebih cepat. 
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Kemudian dalam proses laporan audit perusahaan, tentunya opini audit 

merupakan sebuah media bagi auditor untuk mengungkapkan pendapat atas 

laporan keuangan kepada investor menyangkut keadaan laporan keuangan. Ketika 

auditor memberikan opini selain unqualified opinion terhadap laporan keuangan 

yang diauditnya, maka keterlambatan audit yang dilakukan akan terindikasi 

semakin panjang (Carslaw & Kaplan, 1991). 

Faktor berikutnya yang berhubungan dengan keterlambatan laporan audit 

merupakan ukuran perusahaan. Ketika pengendalian internal perusahaan efektif, 

kemungkinan kesalahan dan salah saji dalam laporan keuangan rendah. Karena 

pengendalian internal yang kuat, auditor akan menghabiskan lebih sedikit waktu 

untuk melakukan pengujian substantif (Carslaw & Kaplan, 1991). 

Dalam keterlambatan laporan audit, kompleksitas bisnis adalah jumlah 

anak perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tentunya 

mempunyai hubungan dengan adanya keterlambatan laporan audit. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan dengan penelitian yang akan diteliti, maka yang menjadi 

pertanyaan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan 

laporan audit? 

2. Apakah opini audit berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan laporan 

audit? 

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan 

laporan audit? 
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4. Apakah kompleksitas bisnis berpengaruh signifikan terhadap 

keterlambatan laporan audit? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui apakah kualitas auditberpengaruh signifikan terhadap 

keterlambatan laporan audit. 

2. Untuk mengetahui apakah opini audit berpengaruh signifikan terhadap 

keterlambatan laporan audit. 

3. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan 

terhadapketerlambatan laporan audit. 

4. Untuk mengetahui apakah kompleksitas bisnis berpengaruh signifikan 

terhadap keterlambatan laporan audit. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini peneliti mengharapkan dapat memberikan manfaat 

yang akan diuraikan : 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu tambahan kepada 

perusahaan untuk mengetahui apa saja faktor yang dapat mempengaruhi 

keterlambatan laporan audit dan menjadi masukan sekaligus acuan dalam 

mencermati pelaksanaan penyusunan laporan keuangan perusahaan yang 

berkualitas sehingga dapat mengurangi keterlambatan laporan audit. 
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2. Bagi Auditor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan kepada auditor dalam 

memaksimalkan hasil auditnya dengan cara mengidentifikasi faktor yang 

mempengaruhi terjadinya keterlambatan laporan audit.  

3. Bagi Akademisi 

Hasil dari penelitian ini peneliti mengharapkan dapat menambah wawasan 

dan pengetahuan mengenai faktor yang mempengaruhi terjadinya 

keterlambatan laporan audit dan sebagai bahan referensi bagi peneliti 

selanjutnya. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memberikan uraian secara 

garis besar mengenai isi dan pembahasan setiap bab yang terdapat dalam 

penyusunan skripsi ini. Pembahasan skripsi ini terdiri dari 5 bab, yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, masalah penelitian, 

pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian dan 

sistematika pembahasan dari penyusunan skripsi ini. 

BAB II  KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini berisi tentang definisi, teori, dan hasil mengenai penelitian 

sebelumnya yang relevan dalam membangun model penelitian dan 

perumusan hipotesis. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang rancangan penelitian, objek 

penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data 

dan metode analisis data. 

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai hasil pengujian data, analisis statistik 

deskriptif, hasil uji outlier, dan uji hipotesis beserta pembahasan 

atas hasil penelitian yang dilakukan. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini berisi tentang kesimpulan penulis dari hasil penyusunan 

skripsi dan keterbatasan yang dialami penulis saat membuat skripsi 

serta rekomendasi untuk menunjang penelitian selanjutnya. 
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