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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Peralihan yang cepat terjadi beberapa tahun akhir ini pada dunia bisnis 

Indonesia. Hal tersebut bisa dinilai meningkatnya entitas-entitas yang telah 

berkembang ke publik atau entitas terbuka. Peningkatan yang terjadi diikuti 

dengan meningkatnya permintaan pengguna terhadap laporan keuangan yang 

bersifat transparansi (Dewi Ariyani, 2014). 

 Laporan keuangan merupakan kumpulan informasi finansial yang 

terdapat dalam sebuah perusahaan dalam tahun akuntansi tertentu. Tujuan dari 

diadakannya penyajian laporan adalah untuk melaporkan kondisi entitas dalam 

suatu periode akuntansi guna penyampaian informasi terkait keadaan entitas. 

Laporan keuangan mengambil peran yang penting dalam tahap pengambilan 

keputusan investasi (Afify, 2009). 

 Karakteristik yang harus dipenuhi dalam suatu laporan keuangan adalah 

bersifat relevan, handal, dapat dipahami serta dapat dibandingkan (Handayani, 

2016). Salah satu aspek penyajian laporan keuangan terletak pada jangka waktu 

penyajiannya (Al-tahat, 2015). Pada dasarnya laporan disajikan oleh suatu entitas 

dalam satu periode akuntansi dengan tujuan sebagai sarana penyampaian 

informasi terkait keuangan perusahaan. Informasi yang terkandung dalam laporan 

akan terdepresiasi seiring dengan berlalunya waktu hingga informasi kehilangan 

manfaatnya bagi pengguna laporan (Doyle & Magilke, 2013; Efobi & Okougbo, 

2014). 

 Salah satu penyebab terjadinya penundaan dalam penyajian laporan 

keuangan yaitu keterlambatan auditor dalam menyelesaikan proses auditnya. 

Penundaan tersebut disebabkan oleh banyak hal yakni sebagai berikut: 1) Ukuran 

dewan direksi; 2)   Independensi dewan direksi; 3) Ukuran komite audit; 4) Rapat 

komite audit; 5) Kualifikasi komite audit; 6) Kepemilikan institusional; 7) Ukuran 

perusahaan; 8) Umur perusahaan; 9) Profitabilitas; 10) Solvabilitas; 11) Tipe 

auditor; 12) Opini audit. 
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1.2 Urgensi Penelitian 

Keterlambatan penyajian laporan keuangan masih banyak terjadi di 

Indonesia. Beberapa entitas diantaranya tidak memenuhi kewajiban penyampaian 

laporan hingga batas waktu yang disampaikan yakni 30 Januari 2020 atas laporan 

keuangan per 30 September 2019, sehingga mendapat teguran serta sanksi 

administrasi dari BEI.  

Enam perusahaan tercatat yang tidak memenuhi kewajiban sebagai suatu 

entitas publik dalam batas waktu penyajian dan pembayaran atas denda 

administrasi yang dikenakan adalah: 1) PT.Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk; 2) 

PT.Golden Plantation Tbk; 3) PT.Sugih Energy Tbk; 4) PT.Evergreen Invesco 

Tbk; 5) PT.Nipress Tbk; 6) PT.Cakra Mineral Tbk. 

Atas dasar hal diatas, maka BEI melakukan perpanjangan atas 

penghentian sementara perdagangan efek beberapa perusahaan tercatat diatas 

(BEI, 2020). Selain hal akan pengenaan sanksi administrasi, reputasi entitas juga 

akan sangat terpengaruh hingga dapat mengakibatkan berubahnya keputusan 

investasi yang akan dilakukan oleh pihak investor. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

 Adapun pertanyaan penelitian yang dapat membantu proses penelitian 

ini, yaitu: Bagaimanakah pengaruh variabel ukuran dewan direksi, independensi 

direksi, ukuran komite audit, rapat komite audit, kualifikasi komite audit, 

kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, 

solvabilitas, tipe auditor, dan opini audit terhadap penundaan audit? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Adanya tujuan dari penelitian adalah untuk mempelajari dan mengetahui 

pengaruh variabel ukuran dewan direksi, independensi direksi, ukuran komite 

audit, rapat komite audit, kualifikasi komite audit, kepemilikan institusional, 

ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, tipe auditor, dan 

opini audit terhadap penundaan audit. 
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1.4.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang terdapat pada pengkajian ini yaitu sebagai berikut: 1) 

Meningkatkan perencanaan audit agar menjadi lebih efektif dan efisien untuk para 

auditor; 2) Meningkatkan ketepatan pengambilan keputusan investasinya pada 

masa depan; 3) Membantu manajemen dalam proses penilaian kinerja entitas; dan 

4) serta dapat menjadi masukan untuk penelitian kedepannya. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Bagian-bagian dari laporan pengkajian ini dibagi menjadi lima bab yaitu 

sebagai berikut: 

BAB 1:  PENDAHULUAN 

 Bagian ini memberikan informasi terkait latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan & manfaat, dan pembahasannya. 

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA 

 Bagian ini memberikan informasi terkait konsepsi yang mampu dijadikan 

patokan dalam persoalan masalah yang berada dalam observasi dan perumusan 

hipotesis 

BAB 3:  METODOLOGI PENELITIAN 

 Bagian ini memberikan informasi terkait susunan pengkajian, data yang 

diuji, variabel observasi dan teknik yang dipakai dalam pengkajian. 

BAB 4:  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Bagian ini memberikan informasi terkait hasil dari pengkajian yang telah 

dilakukan. 

BAB 5:  KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 Bagian ini memberikan ringkasan secara umum mengenai observasi yang 

dikaji dan juga yang membahas kekurangan terkait pengkajian. 
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