
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Sebuah upaya komunikasi bagi perusahaan dalam mengumumkan informasi 

mengenai keuangan kepada sejumlah pengguna terkenal dengan sebutan pelaporan 

keuangan, dimana informasi keuangan yang dipublikasikan dapat mempengaruhi 

keputusan para pengguna informasi keuangan yang memiliki kepentingan berbeda-

beda (Güleç, 2017). Laporan keuangan sebagai perwakilan yang menunjukkan 

posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu perusahaan, serta hasil dari 

tanggungjawab manajemen yang diberi kepercayaan untuk mengelola perusahaan 

(Adebayo & Adebiyi, 2016).  

 Suatu informasi keuangan yang berguna dan berkualitas memiliki beberapa 

karakteristik, salah satunya adalah ketersediaan informasi yang tepat waktu. 

Keakuratan masa waktu menyampaikan laporan keuangan dipercaya menjadi satu 

bagian dari dasar penentu utama suatu laporan keuangan yang berkualitas, yang 

mana juga merupakan hal yang diperhatikan dalam prinsip keterbukaan tata kelola 

perusahaan (Güleç, 2017). Sangat penting bagi tokoh dalam maupun tokoh dari luar 

perusahaan memperoleh laporan dalam waktu yang pendek karena laporan 

keuangan akan kehilangan nilai informasinya jika tidak tersedia ketika dibutuhkan 

dalam pengambilan keputusan (Arifa, 2013). Pelaporan keuangan yang tepat waktu 

juga dapat mengurangi ketidaksinambungan informasi dan penyebaran isu yang 

tidak benar mengenai keadaan arus keuangan dan kinerja perusahaan (Al-Ajmi, 

2008).  

Perusahaan sangat dianjurkan mengumumkan laporan keuangan dalam 

waktu yang dekat setelah tanggal akhir periode keuangan, karena dengan adanya 

penundaan dalam mempublikasikan laporan menambah keraguan dan 

ketidakpastian pengguna informasi terkait langkah pengambilan keputusan yang 

beralaskan informasi keuangan dari laporan tersebut (Ahmad & Kamarudin, 2003). 

Namun, ketepatan waktu publikasi laporan keuangan bergantung pada masa waktu 

yang digunakan oleh auditor eksternal dalam menyelenggarakan proses 

pengauditan laporan keuangan perusahaan (Leventis, Weetman, & Caramanis, 
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2005). Handayani dan Yustikasari (2017) berpendapat bahwa untuk meminimalisir 

keterlambatan penyampaian laporan keuangan, memiliki tata kelola perusahaan 

menjadi keperluan bagi sebuah perusahaan. Sistem pengendalian manajemen yang 

dibentuk untuk menjamin kepentingan pihak pemegang saham dan pihak lainnya 

terkenal dengan sebutan tata kelola perusahaan (Swami & Latrini, 2013). Adanya 

implementasi prinsip atau asas pokok tata kelola perusahaan yang terorganisir baik 

di manajemen suatu perusahaan mewakili arti pengelolaan perusahaan yang baik 

dan terbuka (Efendi, 2016).  

Komite audit tidak luput dari bagian tata kelola perusahaan yang berperan 

penting, hal ini dapat dilihat melalui adanya peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) No. 55/POJK.04/2015 yang menentukan formasi dan tugas komite audit 

dalam bekerja. Komite audit dinilai dapat mengendalikan penerbitan laporan 

keuangan dengan waktu yang akurat karena komite audit secara langsung 

menjalankan fungsi pengawasan terhadap partisipasi auditor eksternal dan 

manajemen dalam proses publikasi laporan keuangan (Hastuti & Meiranto, 2017; 

Ika & Ghazali, 2012; Sultana, Singh, & Van der Zahn, 2015).  

Aktifnya komite audit dalam memperhatikan tahap pelaporan keuangan 

sudah dikenal baik dan diakui oleh banyak tolok ukur tata kelola perusahaan dan 

berbagai pernyataan oleh ahli-ahli profesi selama beberapa puluhan tahun (Song & 

Windram, 2004). Sultana et al. (2015) dan Bédard dan Gendron (2010) menyatakan 

bahwa perlu adanya dilakukan penelitian yang menghubungkan efektivitas komite 

audit dengan keterlambatan audit. Menurut DeZoort, Hermanson, dan 

Archambeault (2002), terdapat empat komponen dasar yang dimasukkan sebagai 

efektivitas komite audit yaitu komposisi, otoritas, kerajinan, dan sumber daya. 

Sedangkan menurut Purwati (2006), peningkatan efektivitas peranan komite audit 

dapat dinilai dari jumlah keanggotan komite audit, kemampuan atau kompetensi, 

independensi dan total dari pertemuan yang diadakan. 

Ika dan Ghazali (2012) berpendapat bahwa penelitian sebelumnya yang 

hanya menguji satu karakteristik komite audit, seperti ada atau tidaknya keberadaan 

komite audit dalam perusahaan yang diteliti oleh Afify (2009) dan terkait berapa 

jumlah anggota independen dari suatu komite audit dimana diteliti oleh Abdullah 

(2006) tidak mampu mewakili keseluruhan efektivitas komite audit yang berperan 
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dalam mempengaruhi linimasa publikasi laporan keuangan. Oleh karena itu, Ika 

dan Ghazali (2012) dalam penelitiannya menguji beberapa karakteristik komite 

audit dan menemukan bahwa efektivitas komite audit terbukti sebagai unsur yang 

signifikan dimana dapat menggerakkan manajemen perusahaan untuk tidak telat 

menerbitkan laporan keuangan. Mohamad-Nor, Shafie, dan Wan-Hussin (2010) 

juga menemukan hasil dari penelitiannya bahwa pembentukan komite audit dalam 

jumlah yang besar dan aktif melakukan pertemuan dapat mengurangi keterlambatan 

audit.  

 

1.2 Urgensi Penelitian 

Semua perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

harus menaati kewajiban untuk mengumumkan laporan keuangan yang telah 

diaudit pada lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dimana ketentuan mengenai 

batas masa penerbitan laporan keuangan telah tertata di peraturan No. X.K.2 yakni 

90 hari atau paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun periode. Namun, walaupun 

ketentuan pemerintah sudah ditetapkan secara tertulis, masih ada kejadian konkret 

terkait perusahaan-perusahaan terbuka yang melebihi batas hari publikasi laporan 

keuangan yang muncul di pertengahan tahun 2018 dimana BEI mengumumkan 

secara tertulis bahwa terdapat 10 perusahaan yang belum melakukan penerbitan 

laporan keuangan auditan per 31 desember 2017 hingga tanggal 28 Juni 2018. 

Pemberian sanksi juga dilakukan oleh BEI bagi perusahaan tersebut yang tidak 

memenuhi kewajiban sesuai aturan yang berlaku. 

Berkaitan dengan fenomena yang dibahas di atas, memunculkan gagasan 

penelitian bagi penulis bahwa efektivitas komite audit bisa menjadi salah satu 

penyebab masih terjadinya keterlambatan audit di perusahaan terbuka, sehingga 

pelaksanaan penelitian ini dinamakan dengan “Analisis Pengaruh Karakteristik 

Komite Audit terhadap Keterlambatan Audit pada Perusahaan yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”.  
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1.3 Pertanyaan Penelitian 

Diketahui dibawah ini beberapa sebab permasalahan dimana menjadi kajian 

lanjutan dalam penelitian berhubung dengan latar belakang yang tertera di atas: 

1.  Adakah pengaruh keahlian keuangan komite audit pada keterlambatan 

 audit? 

2.  Adakah pengaruh independensi komite audit pada keterlambatan audit? 

3.  Adakah pengaruh ukuran komite audit pada keterlambatan audit? 

4.  Adakah pengaruh pertemuan komite audit pada keterlambatan audit? 

5.  Adakah pengaruh piagam komite audit pada keterlambatan audit? 

6.  Adakah pengaruh profitabilitas pada keterlambatan audit? 

7.  Adakah pengaruh ukuran perusahaan pada keterlambatan audit? 

8.  Adakah pengaruh konsentrasi kepemilikan pada keterlambatan audit? 

9.  Adakah pengaruh pergantian auditor pada keterlambatan audit? 

10.  Adakah pengaruh opini audit pada keterlambatan audit? 

11.  Adakah pengaruh koneksi politik pada keterlambatan audit? 

12.  Adakah pengaruh auditor spesialis industri pada keterlambatan audit? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

 Terlaksananya penelitian ini didasari oleh tujuan sebagai berikut: 

1.  Membuktikan kemungkinan hubungan signifikan dari keahlian keuangan 

 komite audit pada keterlambatan audit. 

2.  Membuktikan kemungkinan hubungan signifikan dari independensi 

 komite audit pada keterlambatan audit. 

3.  Membuktikan kemungkinan hubungan signifikan dari ukuran komite 

 audit pada keterlambatan audit. 

4.  Membuktikan kemungkinan hubungan signifikan dari pertemuan komite 

 audit pada keterlambatan audit.  

5.  Membuktikan kemungkinan hubungan signifikan dari piagam komite 

 audit pada keterlambatan audit. 

6.  Membuktikan kemungkinan hubungan signifikan dari profitabilitas pada

 keterlambatan audit. 
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7.  Membuktikan kemungkinan hubungan signifikan dari ukuran perusahaan 

 pada keterlambatan audit. 

8.  Membuktikan kemungkinan hubungan signifikan dari konsentrasi 

 kepemilikan pada keterlambatan audit. 

9.  Membuktikan kemungkinan hubungan signifikan dari pergantian auditor 

 pada keterlambatan audit. 

10.  Membuktikan kemungkinan hubungan signifikan dari opini audit pada 

 keterlambatan audit. 

11.  Membuktikan kemungkinan hubungan signifikan dari koneksi politik

 pada keterlambatan audit. 

12.  Membuktikan kemungkinan hubungan signifikan dari auditor spesialis

 industri pada keterlambatan audit. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

 Kesimpulan pelaksanaan penelitian ini hendaknya memberikan manfaat 

kepada tokoh yang berbeda seperti: 

1. Perusahaan 

 Bukti penelitian ini bisa menggerakkan dorongan bagi perusahaan supaya

 efektivitas komite audit dapat ditingkatkan lagi sehingga laporan keuangan 

 diterbit dalam linimasa waktu yang pendek.  

2. Investor 

 Dengan hasil penelitian ini, investor dapat melakukan pertimbangan 

 sebelum berinvestasi pada suatu perusahaan yang terlambat 

 mempublikasikan laporan keuangan.  

3. Auditor 

 Kesimpulan penelitian ini berguna bagi auditor untuk meningkatkan kinerja 

 auditor dalam melakukan proses pengauditan laporan keuangan. 

4. Akademisi 

 Penelitian ini menjadi bahan referensi atau informasi tambahan kepada 

 pihak akademisi untuk pelaksanaan penelitian lain kedepannya. 
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1.5 Sistematika Pembahasan 

 Rangkuman singkat terkait isi keseluruhan uraian setiap bab dalam 

penelitian dijelaskan dalam sistematika pembahasan, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Isian bab tentang apa yang melatarbelakangi kemunculan gagasan yang 

 diteliti, permasalahan  gagasan, tujuan beserta manfaat yang dilahirkan dari 

 hasil penelitian ini, dan ringkasan pembahasan seluruh bab secara garis 

 besar. 

BAB II KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 Keterkaitan teori-teori, berbagai penelitian terdahulu, dan model penelitian 

 yang dapat dijadikan dasar penelitian hipotesis terurai dalam bab ini, dengan 

 ulasan perumusan dugaan sementara penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Pembahasan pendekatan yang dipakai untuk merancang penelitian, pilihan 

 populasi dan metode yang digunakan dalam memperoleh sampel data, 

 berbagai pengertian dan pengukuran variabel terkait, serta penggunaan 

 bantuan aplikasi pengujian data tersusun di konten bab ini. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Ringkasan hasil akhir uji data penelitian yang sudah terkumpul sesuai 

 dengan metode analisa yang ditentukan sebelumnya dan penjelasan singkat 

 berhubung dengan hasil uji tersebut terdapat dalam bab 4 ini. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 Bagian penutupan penelitian tertera dalam bab ini dengan ungkapan 

 kesimpulan hasil penelitian, hambatan yang dialami penulis ketika 

 pelaksanaan penelitian, serta beberapa saran untuk dituju kepada peneliti 

 lainnya di masa depan. 
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