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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pasar modal merupakan suatu elemen yang mampu meningkatkan nilai 

perusahaan dari berbagai sisi, sehingga jumlah perusahaan yang mendaftarkan 

saham ke bursa efek semakin meningkat (Asker, Farre-Mensa, & Ljungqvist, 

2015). Mendaftarkan entitas menjadi perusahaan terbuka dapat memberi akses 

terhadap sarana pendanaan jangka panjang, memperluas informasi tentang 

perusahaan kepada publik, bahkan mendapatkan insentif pajak dari pemerintahan 

Indonesia (Bursa Efek Indonesia, 2016). 

Perusahaan terbuka memperjualbelikan saham kepada publik, sehingga 

perusahaan terbuka memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi 

kepada publik. Menurut Wiesdan Moorman (2015), perusahaan publik 

menyanggupi tanggung jawab tersebut dengan menyampaikan laporan keuangan. 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan 

Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik mewajibkan perusahaan terbuka di 

Indonesia untuk melaporkan informasi keuangan berupa laporan tahunan yang 

didalamnya terdapat laporan keuangan yang telah diaudit (Otoritas Jasa Keuangan 

[OJK], 2016). 

Informasi pada laporan keuangan berguna bagi pihak eksternal terutama 

investor dan pemegang saham (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2011). Laporan 

keuangan yang disajikan harus handal agar tercipta kepercayaan antara investor 

dan perusahaan terkait (Che-Ahmad & Abidin, 2008). Salah satu unsur yang dapat 
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meningkatkan kehandalan laporan keuangan adalah adanya laporan dari auditor 

independen yang berisi opini atas laporan keuangan yang dipublikasi tersebut 

(Chen, Srinidhi, Tsang, & Yu, 2016). 

Pentingnya kehandalan laporan keuangan menimbulkan tuntutan untuk 

menerbitkan laporan keuangan tepat pada waktunya. Ketepatan waktu telah 

menjadi isu yang sering ditemukan dalam beberapa tahun terakhir, sehingga isu 

ini dinilai masih relevan (Rusmin& Evans, 2017). Laporan audit yang mengalami 

keterlambatan dapat berdampak pada penundaan pengambilan keputusan dan 

kegiatan transaksi oleh pemegang saham (Ng & Tai, 1994). Undang-Undang 

nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Keputusan Ketua BAPEPAM no 

80/PM/1996 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala juga 

menekankan pentingnya ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. 

Pengidentifikasian fenomena keterlambatan audit pada laporan keuangan 

erat kaitannya dengan pihak internal perusahaan selaku klien audit (Rusmin & 

Evans, 2017). Kualitas suatu laporan keuangan merupakan hasil dari kerja sama 

yang baik antar pihak dalam internal perusahaan (Che-Ahmad & Abidin, 2008).  

Sisi internal perusahaan seperti komite audit dan tata kelola perusahaan 

turut serta dalam proses penyusunan, pengawasan, dan audit laporan keuangan 

tahunan untuk menghindari keterlambatan audit (Ayemere & Elijah, 2015). 

Penelitian ini dilakukan dengan berdasarkan pada latar belakang tersebut, dan 

diberi judul: “Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Komite Audit Terhadap 

Keterlambatan Audit di Indonesia”. 
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1.2 Permasalahan Penelitian 

Keterlambatan audit merupakan masalah yang sering terjadi pada 

perusahaan terbuka di Indonesia. Ketentuan II.6.I Peraturan I-H tentang Sanksi 

dan Peraturan Nomor 1.A.6 tentang Sanksi memutuskan perusahaan tercatat yang 

telat dalam mempublikasi laporan keuangan auditan akan diberi sanksi berupa 

peringatan tertulis, pemberhentian perdagangan saham, maupun suspensi terhadap 

perusahaan bersangkutan. 

Pengawasan oleh Bursa Efek Indonesiamelaporkan sebanyak 57 

perusahaan belum menyampaikan laporan tahunan 2013 per tanggal 1 April 2014. 

Setahun sebelumnya, Bursa Efek Indonesia juga mencatat sebanyak 52 

perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan (Sari, 2014). Kasus 

keterlambatan audit kembali terjadi pada tahun berikutnya, dimana ditemukan 52 

perusahaan yang telat dalam mempublikasikan laporan keuangan tahun buku 

2014. Bursa Efek Indonesia melakukan suspensi terhadap perusahaan yang 

mengalami keterlambatan tersebut (Bursa Efek Indonesia, 2015). 

Bursa Efek Indonesia kembali mencatat 63 perusahaan yang terlambat 

dalam menyampaikan laporan tahunan untuk tahun buku 2015. Tindakan sanksi 

yang sama kembali dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia yaitu pemberhentian 

saham dan suspensi terhadap perusahaan tersebut. 

Laporan auditan tahun buku 2016 terlambat disampaikan oleh 17 

perusahaan. ARTI, BTEL, ERNG, ETWA, MTFM, SAFE, TMPI, dan ZBRA 

dihentikan sahamnya karena keterlambatan tersebut. Perusahaan BORN, BRAU, 
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CPGT, INVS, GREN, GTBO, SCPI, SKYB, dan TKGA diperpanjang 

suspensinya oleh Bursa Efek Indonesia (Sugianto, 2017). 

Kasus yang sama kembali terulang untuk laporan tahun buku 2017. Bursa 

Efek Indonesia pada tanggal 29 Juni 2018 mencatat 10 perusahaan yang belum 

menyampaikan laporan keuangan tepat waktu, diantaranya APEX, ATPK, BORN, 

CKRA, GREN, MTFN, SCPI, SSTM, TRUB, dan ZBRA. Sanksi berupa 

pemberhentian sementara perdagangan saham diberikan kepada APEX dan 

SSTM. Delapan perusahaan lainnya diperpanjang suspensinya oleh Bursa Efek 

Indonesia. 

Selama beberapa tahun belakangan telah terbukti bahwa kasus 

keterlambatan audit terus terjadi di Indonesia. Beberapa perusahaan bahkan 

mengalami keterlambatan audit berulang pada tahun berikutnya. Fenomena ini 

membuktikan bahwa kasus keterlambatan audit masih relevan di Indonesia dan 

diperlukan analisa lebih lanjut guna meningkatkan kualitas pelaporan keuangan 

perusahaan tercatat di Indonesia. 

 

1.3 PertanyaanPenelitian 

Uraian di atas dapat dirumuskan menjadi serangkaian pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah leverage berpengaruh secara signifikan positif terhadap 

keterlambatan audit? 

2. Apakah return on equity berpengaruh secara signifikan negatif terhadap 

keterlambatan audit? 
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3. Apakah anak perusahaan berpengaruh secara signifikan positif terhadap 

keterlambatan audit? 

4. Apakah konsentrasi kepemilikan berpengaruh secara signifikan negatif 

terhadap keterlambatan audit? 

5. Apakah independensi dewan direksi berpengaruh secara signifikan negatif 

terhadap keterlambatan audit? 

6. Apakah ukuran komite audit berpengaruh secara signifikan negatif 

terhadap keterlambatan audit? 

7. Apakah independensi komite audit berpengaruh secara signifikan negatif 

terhadap keterlambatan audit? 

8. Apakah rapat komite audit berpengaruh secara signifikan negatif terhadap 

keterlambatan audit? 

9. Apakah keahlihan komite audit berpengaruh secara signifikan negatif 

terhadap keterlambatan audit? 

10. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan negatif terhadap 

keterlambatan audit? 
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1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

Identifikasi masalah melalui pertanyaan d iatas menghasilkan beberapa 

tujuan penelitian yaitu untuk: 

1. Menguji apakah leverage berpengaruh positif terhadap keterlambatan 

audit. 

2. Menguji apakah return on equity berpengaruh negatif terhadap 

keterlambatan audit. 

3. Menguji apakah jumlah anak perusahaan berpengaruh positif terhadap 

keterlambatan audit. 

4. Menguji apakah konsentrasi kepemilikan berpengaruh negatif terhadap 

keterlambatan audit. 

5. Menguji apakah independensi dewan direksi berpengaruh negatif terhadap 

keterlambatan audit. 

6. Menguji apakah ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap 

keterlambatan audit. 

7. Menguji apakah independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap 

keterlambatan audit. 

8. Menguji apakah rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap 

keterlambatan audit. 

9. Menguji apakah keahlian komite audit berpengaruh negatif terhadap 

keterlambatan audit. 
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10. Menguji apakah ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap 

keterlambatan audit. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

berbagai pihak yaitu: 

1. Auditor 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan auditor 

dalam mengidentifikasi pengaruh tata kelola perusahaan dan komite audit 

terhadap keterlambatan audit. Faktor tersebut dapat menjadi fokus 

auditor dalam penyusunan dan pelaksanaan program audit untuk 

meminimalisir keterlambatan penyampaian laporan audit. 

2. Perusahaan 

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi informasi bagi perusahaan 

untuk menganalisis pengaruh tata kelola dan komite audit terhadap 

keterlambatan audit. Perusahaan dapat menyiapkan informasi yang 

diperlukan dan membentuk organ perusahaan yang dapat mempercepat 

proses audit laporan keuangan oleh auditor eksternal. Hal ini juga dapat 

membantu meningkatkan kredibilitas dari laporan keuangan yang 

disampaikan kepada publik. 

3. Akademisi 

Akademisi diharapkan juga mendapatkan manfaat dari penelitian ini. 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi akademisi untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut terhadap keterlambatan audit. 
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Penelitian ini juga dapat menjadi pembelajaran mengenai pengaruh tata 

kelola dan komite audit terhadap keterlambatan audit. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Setiap bab dalam penelitian ini memiliki inti pembahasan yang berbeda-

beda. Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memberikan rincian atas hal 

yang dibahas dalam masing-masing bab penelitian ini. Adapun rincian dari hal 

yang dibahas dalam masing-masing bab penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini mencakup penjelasan latar belakang dilakukannya 

penelitian ini, permasalahan penelitian, pertanyaan penelitian, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan 

dari penelitian ini. 

BAB II  KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Bab ini mengandung penjelasan tentang model penelitian 

sebelumnya, definisi variabel dependen dan independen, model 

penelitian, serta pengembangan hipotesis untuk penelitian ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai definisi operasional variabel, teknik 

pengumpulan data yang digunakan serta metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
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Bab ini berisi hasil pengujian terhadap data penelitian, analisis 

statistik deskriptif, hasil analisis regresi, dan pembahasan yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
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BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Penelitian ini ditutup dengan kesimpulan dari penelitian yang akan 

dituangkan dalam bab ini. Keterbatasan dan rekomendasi yang 

dapat diberikan juga akan disampaikan dalam bab ini. 
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