
BAB I  
PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian  

Relevansi dan kegunaan laporan audit keuangan telah menjadi minat 

tersendiri bagi para akademisi untuk diteliti dalam kurun waktu lebih dari satu 

abad terakhir. Laporan audit itu sendiri sering mendapatkan kritik bahwasannya 

tidak dapat menyajikan laporan keuangan yang informatif untuk pengguna 

(Church, Davis, & Mccracken, 2008). Laporan keuangan merupakan proses akhir 

dalam pencatatan akuntansi dan tujuan dari laporan keuangan itu sendiri sangat 

penting sebagai media yang dapat menyajikan informasi perihal laporan posisi 

keuangan, kinerja perusahaan, dan perubahan posisi keuangan. Laporan-laporan 

itu merupakan instrumen penting demi keberlangsungan perusahaan dimana 

informasi-informasi tersebut dibutuhkan oleh beberapa pihak dengan tujuan yang 

berbeda-beda, terutama bagi perusahaan yang terdaftar pada bursa efek, seperti 

potensial investor, potensial kreditur, dan pengguna laporan keuangan lainnya 

yang membutuhkan informasi tersebut guna tercapainya pengambilan keputusan 

yang diinginkan (Mukhtaruddin, Oktarina, Relasari, & Abukosim, 2015). 

Ghozali dan Chariri (2007) berpendapat bahwa penggunaan laporan 

keuangan diharapkan dapat membuat para pengguna bisa menilai informasi yang 

disajikan dalam laporan sebagai acuan untuk membuat keputusan dan langkah 

ekonomi yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Wardhani (2013) 

memiliki pendapat bahwa laporan keuangan mempunyai ukuran-ukuran normatif 

(karakteristik kualitatif) dalam penyajiannya. Informasi akuntansi perlu 
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direalisasikan agar tujuannya dapat terpenuhi. Karakteristik kualitatif menurut 

Kieso, Weygandt, dan Warfield (2011) menjelaskan tentang syarat-syarat mutlak 

sebuah laporan keuangan. Salah satu syarat adalah laporan keuangan harus 

disajikan secara tepat waktu.   

Menurut Iskandar dan Trisnawati (2010) terdapat kendala dalam 

menyajikan sebuah laporan keuangan di dalamnya terdapat informasi yang 

relevan. Kendala penyajian laporan keuangan tersebut salah satunya disebabkan 

oleh ketepatan waktu dalam penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan yang 

disajikan tidak tepat waktu, diyakini dapat kehilangan manfaat atas informasi di 

dalamnya, karena laporan tersebut tidak tersedia saat para pengguna 

membutuhkan informasi untuk pengambilan keputusan. Berdasarkan aturan 

PSAK tahun 2007 dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan 

Keuangan paragraf 43 menyatakan bahwa, apabila terjadi penundaan yang tidak 

semestinya pada laporan keuangan, maka dapat menyebabkan laporan tersebut 

kehilangan relevansinya. Marshall, Schroeder, & Yohn (2015) berpendapat bahwa 

keterlambatan publikasi laporan keuangan yang telah diaudit berkaitan dengan 

ketidakpercayaan investor terhadap laba yang diumumkan. 

Lembaga-lembaga di Indonesia, seperti Bursa Efek Indonsia (BEI) telah 

menerapkan peraturan sedemikian rupa demi meminimalisir keterlambatan 

pelaporan laporan keuangan audit. Aturan-aturan tersebut diatur dalam ketentuan 

II.6.2, II.6.3, dan II.6.4. Lembaga lain yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 

peraturan No. 07/PJOK.04/2018 yang mengatur perihal penyampaian laporan 

melalui sistem pelaporan elektronik emiten atau perusahaan publik, pelaporan 
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laporan keuangan auditan dilakukan sistem pelaporan elektronik (SPE) emiten 

atau perusahaan publik, guna terciptanya keterbukaan dalam penyampaian 

informasi laporan keuangan. OJK telah menyediakan akses SPE melalui situs web 

dengan alamat https://spe.ojk.go.id atau alamat lain yang ditetapkan OJK. Sanksi 

yang ditetapkan oleh OJK bagi perusahaan atau emiten yang tidak melaporkan 

laporan keuangan melalui SPE mulai dari peringatan tertulis hingga pembatalan 

pendaftaran. Berdasarkan aturan baru yang ditetapkan oleh OJK ini, diharapkan 

tingkat keterlambatan pelaporan keuangan auditan emitan dan perusahaan publik 

dapat berkurang. 

Karakteristik tata kelola perusahaan dalam beberapa penelitian telah 

dianggap menjadi salah satu komponen yang dapat menyebabkan keterlambatan 

pelaporan keuangan auditan emiten dan perusahaan publik. Menurut (Anginer, 

Demirguc-Kunt, Huizinga, & Ma, 2018) menyatakan bahwa berdasarkan teori 

perspektif, keberadaan dewan independen tidak menunjukkan penerapan tata 

kelola perusahaan yang baik. Berdasarkan penelitian terdahulu, mengenai tata 

kelola perusahaan pada industri keuangan menunjukkan bahwa lemahnya tata 

kelola perusahaan berimbas pada performa, penilaian, dan kemungkinan 

manipulasi terhadap laba pada perusahaan keuangan (Caprio, Laeven, & Levine, 

2007; Andreas & Vallelado, 2008; Rezaee, 2008; Cornett, Marcus, Saunders, & 

Tehranian, 2007. 

Tata kelola perusahaan telah menyebar di seluruh dunia dan memiliki 

peran penting dalam mempromosikan ketepatan waktu laporan keuangan (Sharar, 

2007). Menurut Sakka dan Jarboui (2016) dalam penelitian mengenai waktu 
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penyampaian laporan keuangan, tata kelola perusahaan dianggap sebagai 

mekanisme pemantauan dan pengendalian terbaik guna mengurangi masalah yang 

timbul dari manajer dan pemegang saham. Hal ini menyiratkan bahwa tata kelola 

perusahaan dapat mengurangi risiko mengenai audit, oleh karena itu baiknya tata 

kelola perusahaan dapat manjadi faktor pengurang terhadap waktu yang 

dibutuhkan auditor dalam proses audit perusahaan tersebut dan mengurangi 

tingkat ARL. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki judul 

“PENGARUH KARAKTERISTIK TATA KELOLA PERUSAHAAN 

TERHADAP AUDIT REPORT LAG DI INDONESIA”. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Sebuah laporan keuangan yang kompeten, beberapa proses harus 

dilakukan untuk menghasilkannya sebelum diserahkan ke OJK, salah satunya 

adalah wajib dilakukan audit. Proses audit dapat memakan waktu yang variatif. 

Proses audit yang cukup lama, selain dapat menyebabkan keterlambatan 

penyampaian laporan keuangan, juga dapat merugikan pihak investor dan 

perusahaan itu sendiri. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan oleh 

perusahaan yang bersangkutan akan menyebabkan perusahaan tersebut dikenakan 

sanksi berupa denda dan sanksi administratif, hal itu diatur berdasarkan ketentuan 

yang berlaku. Tertundanya penyampaian laporan keuangan juga dapat dijadikan 

indikasi terjadinya masalah dalam perusahaan tersebut, sehingga dibutuhkan 

waktu yang cukup lama bagi auditor untuk dapat menyelesaikan audit perusahaan 
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tersebut. Keterlambatan ini juga dapat menimbulkan kecurigaan dan sinyal bagi 

investor bahwa terdapat sesuatu buruk terhadap perusahaan tersebut. 

Bursa Efek Indonesia (BEI) setiap tahun menyampaikan pengumuman 

perihal perusahaan mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan 

auditan. BEI pada tahun 2013, melalui pengumuman No. Peng-LK-

00043/BEI.PR/04-2013, terdapat 52 keterlambatan pelaporan keuangan audit 

tahun 2012. BEI pada tahun 2014 terjadi penurunan jumlah keterlambatan 

penyampaian laporan tahunan, yaitu 17 keterlambatan pelaporan keuangan tahun 

2013, informasi tersebut disampaikan oleh BEI melalui pengumuman No. Peng-

LK-00028/BEI.PG1/05-2014. Perusahaan yang terdaftar di BEI yang terlambat 

melaporkan laporan keuangan pada tahun 2015 terjadi peningkatan yang 

signifikan, terdapat 52 keterlambatan yang diumumkan oleh BEI pada 

pengumuman No. Peng-LK-00004/BEI.PG1/04-2015. BEI mengumumkan terjadi 

peningkatan kembali pada tahun 2016, yaitu terdapat 63 keterlambatan pelaporan 

keuangan tahun 2015 sesuai dengan pengumuman BEI melalui pengumuman No. 

Peng-LK-00006/BEI.PP1/06-2016, namun terdapat penurunan jumlah 

keterlambatan pelaporan keuangan tahunan pada tahun 2017, penurunan ini cukup 

signifikan dibandingkan dengan tahun 2016. BEI mengumumkan melalui 

pengumuman yang disampaikan pada No. Peng-SPT-00007/BEI.PP1/07-2018, 

No. Peng-SPT-00007/BEI.PP2/07-2018, dan No. Peng-SPT-00007/BEI.PP3/07-

2018 bahwa terdapat 10 keterlambatan pelaporan keuangan tahuanan oleh 

perusahaan tercatat. Data tersebut disampaikan BEI terhitung pada tanggal 29 Juni 

2018.  
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Penurunan yang cukup signifikan terjadi atas jumlah perusahaan yang 

mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan pada tahun 2017, 

namun 3 dari 10 perusahaan tersebut selalu terlambat dalam penyampaian laporan 

keuangan pada 5 tahun terakhir ini, terhitung dari tahun 2013. 2 dari 10 

perusahaan tersebut juga masuk ke dalam daftar perusahaan yang telat 

menyampaikan laporan keuangan setidaknya 4 kali dalam 5 tahun terakhir ini, 

terhitung mulai tahun 2013. Beberapa hal diyakini dapat menjadi faktor dalam 

keterlambatan penyampaian laporan keuangan atau audit report lag (ARL), salah 

satunya adalah karakteristik tata kelola perusahaan. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan masalah penelitian, dapat dilakukan penjabaran rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah kualitas audit mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap 

audit report lag? 

2. Apakah ukuran dewan direksi mempunyai pengaruh signifikan negatif 

terhadap audit report lag? 

3. Apakah ukuran komite audit mempunyai pengaruh signifikan negatif 

terhadap audit report lag? 

4. Apakah jumlah komite manajemen risiko mempunyai pengaruh 

signifikan negatif terhadap audit report lag? 

5. Apakah frekuensi rapat dewan mempunyai pengaruh signifikan negatif 

terhadap audit report lag? 
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6. Apakah jumlah dewan komite mempunyai pengaruh signifikan negatif 

terhadap audit report lag? 

7. Apakah keahlian dewan komite mempunyai pengaruh signifikan negatif 

terhadap audit report lag? 

8. Apakah keberadaan wanita di dewan komite mempunyai pengaruh 

signifikan positif terhadap audit report lag? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik tata 

kelola perusahaan yang terdiri dari kualitas audit, jumlah dewan, jumlah komite 

audit, jumlah komite manajemen risiko, frekuensi rapat dewan, jumlah dewan 

komite,  keahlian dewan komite, dan gender dewan terhadap audit report lag pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2017. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini yaitu: 

1. Bagi penulis 

Menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi audit report lag, khususnya pengaruh 

karakteristik tata kelola perusahaan. 

2. Bagi Perusahaan 

Pihak-pihak yang ada di dalam perusahaan, terutama yang bersangkutan 

dengan tata kelola, dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi dan 
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menambah wawasan dalam pengembangan bidang tata kelola 

perusahaan. 

3. Bagi Akademisi 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk proses 

penelitian selanjutnya, terutama pada topik yang berhubungan dengan 

tata kelola perusahaan dan audit report lag.  

4. Lembaga Akuntansi 

Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai tata kelola 

perusahaan dan audit report lag di Indonesia, sehingga dapat membuat 

lembaga akuntansi dan akuntan yang ada di Indonesia lebih paham efek 

yang dapat ditimbulkan. 

5. Pemerintah 

Penelitian ini dapat menjadi informasi bagi lembaga pemerintahan di 

Indonesia agar dapat mempertimbangkan penerapan hukum yang 

berlaku, khususnya pada peraturan mengenai tata kelola perusahaan, 

yang ke depannya dapat meminimalisir keterlambatan pelaporan 

keuangan yang telah diaudit. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Sistematika ini bertujuan untuk memberikan uraian secara umum mengenai 

isi dan pembahasan setiap bab yang terdapat dalam penyusunan laporan 

penelitian. Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini secara 

keseluruhan disusun sebagai berikut: 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, dan  manfaat dari penelitian. 

BAB II : KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini memberikan uraian secara sistematis mengenai landasan 

teori, temuan, hasil penelitian sebelumnya, dan literatur lainnya 

yang relevan untuk dijadikan sebagai referensi dalam penerapan 

tata kelola perusahaan. Pembahasan pada bagian ini merupakan 

rangkuman singkat komprehensif tentang semua materi terkait 

tentang teknik atau kaidah atau kerangka pendekatan dan konsep 

yang akan atau telah digunakan dalam penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang rancangan dan objek penelitian, 

definisi operasional variabel yang akan diuji dalam penelitian ini, 

teknik pengumpulan data yang diperlukan serta metode analisis 

data. 

BAB IV :  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini menunjukkan hasil pengujian data dengan program SPSS 

versi 23 dan Eviews versi 10, serta memberikan penjelasan atas 

hipotesis yang telah diuji. 

BAB V : KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab ini menjelaskan kesimpulan yang diperoleh penulis dari hasil 

penyusunan metodologi penelitian, keterbatasan dalam penelitian, 
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dan rekomendasi yang dapat diberikan untuk menunjang penelitian 

selanjutnya. 
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