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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Menurut Harahap (2007) laporan keuangan mendefinisikan hasil 

keuangan dan usaha suatu perusahaan pada rentan waktu tertentu. Laporan 

keuangan adalah suatu perolehan hasil dari siklus akuntansi yang memiliki peran 

penting dalam mempresentasikan informasi untuk pengambilan suatu keputusan. 

Banyak pihak-pihak yang memiliki peran penting terhadap laporan keuangan 

seperti pemegang saham, kreditor, manajemen, dan lainnya.  

Laporan-laporan yang mengangkut data-data keuangan suatu perusahaan 

yang mencakup pada laporan keuangan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia 

(2009) menfasirkan bahwa laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria adalah 

neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan 

keuangan, dan laporan arus kas. 

Laporan keuangan biasanya akan diperiksa oleh auditor atau akuntan 

publik terlebih dahulu sebelum diteruskan ke Badan Pengawasan Pasar Modal 

(BAPEPAM). Keterlambatan yang terjadi pada saat proses pengauditan ini 

disebut dengan audit report lag. Keterlambatan yang panjang ini akan membuat 

suatu perusahaan mengalami kerugian dan akan dikenai sanksi.  

 

1.2     Permasalahan Penelitian 

Subekti dan Widiyanti (2004) menafsirkan bahwa keterlambatan audit 

disebut dengan audit report lag.  Audit report lag merupakan suatu progres pada 

saat akuntan publik atau auditor yang sedang melakukan pengauditan dan 
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menghitung berapa hari lamanya waktu untuk menyelesaikan pengauditan laporan 

keuangannya dari  tahun tutup buku sampai tanggal publikasi laporan auditor 

tersebut. 

Hal yang dapat pengakibatkan kualitas suatu perusahaan menjadi kurang 

bagus adalah terlalu lamanya proses pengauditan. Maka dari itu, audit report lag 

menjadi suatu unsur yang penting bagi para penanam modal atau biasa yang 

dikenal sebagai investor. Dengan hasil audit report lag yang tidak lama, maka hal 

ini dapat memudahkan para investor dalam pengambilan keputusan.  

Dari beberapa hasil penelitian belum memaparkan hasil yang tetap 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi audit report lag. Hal ini membuat 

peneliti menjadi menarik perhatian untuk melakukan penelitian tentang audit 

report lag. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor - faktor yang dapat 

mempengaruhi audit report lag. Faktor-faktor yang dianggap berpengaruh 

terhadap audit report lag adalah  kompleksitas perusahaan, ukuran perusahaan, 

kualitas audit perusahaan, opini audit perusahaan, profitabilitas, dan leverage. 

Dengan penjelasan diatas, maka peneliti akan memilih data perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai dari tahun 2013 sampai 

dengan 2017 sebagai objek atau sampel penelitian untuk diteliti dengan judul          

"ANALISA PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN DAN 

AUDITOR TERHADAP AUDIT REPORT LAG PADA PERUSAHAAN 

YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA" 
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1.3    Pertanyaan Penelitian 

 Berdasarkan paparan latar belakang dan permasalahan yang telah 

dijelaskan diatas, maka masalah yang akan diteliti oleh peneliti adalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit report lag? 

2. Apakah kompleksitas perusahaan berpengaruh terhadap audit report lag? 

3. Apakah kualitas audit perusahaan berpengaruh terhadap audit report lag? 

4. Apakah opini audit perusahaan berpengaruh terhadap audit report lag? 

5. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap audit report lag? 

6. Apakah leverage berpengaruh terhadap audit report lag? 

  

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit report lag. 

2. Menganalisis pengaruh kompleksitas perusahaan terhadap audit report 

lag. 

3. Menganalisis pengaruh kualitas audit perusahaan terhadap audit report 

lag. 

4. Menganalisis pengaruh opini audit perusahaan terhadap audit report lag. 

5. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap audit report lag. 

6. Menganalisis pengaruh leverage terhadap audit report lag. 
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1.4.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Diharapkan penelitian ini dapat memperbanyak wawasan peneliti tentang 

audit dan laporan keuangan serta audit report lag. 

2. Bagi Perusahaan  

Diharapkan hasil penelitian ini bisa berguna untuk perusahaan dalam 

mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi lamanya waktu dalam 

progres pengauditan. 

3. Bagi Universitas 

Diharapkan semoga hasil penelitian ini dapat berguna serta dapat 

menambah informasi untuk mahasiswa Universitas International Batam 

tentang audit report lag. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Peneliti telah menyusun sistematika pembahasan untuk menjelaskan 

bagian isi dari laporan peneeliti menjadi lima bab, yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini terdapat beberapa subbab, yaitu latar belakang penelitian, 

permasalahan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

serta sistematika pembahasan atas penyusunan skripsi ini. 
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BAB II  KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini menjelaskan tentang kerangka teoritis penjelasan dari 

penelitian sebelumnya, model yang menggunakan dalam penelitian 

dan perumusan hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini memberi informasi mengenai hal-hal yang bersangkutan 

dengan penelitian antara lain, jenis penelitian, populasi dan sampel 

penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, 

variabel penelitian, dan teknik analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang deskripsi sampel penelitian, 

analisis data dan interpretasi terhadap hasil analisis berdasarkan 

metode analisis yang digunakan dalam penelitian. 

BAB V KESIMPULAN, KETERANGAN, DAN REKOMENDASI 

Bab ini adalah bagian penutup dari skripsi dan kesimpulan dari 

keseluruhan skripsi ini dan keterbatasan dalam penelitian serta 

rekomendasi yang disarankan yang kemungkinan berguna bagi 

penelitian yang lainnya. 
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