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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang Penelitian 

Laporan keuangan menyediakan sumber informasi yang mendukung 

kegiatan evaluasi, prediksi, dan pengambilan keputusan, karena berupa hasil 

konversi atas data keuangan menjadi informasi keuangan yang menggambarkan 

kondisi finansial perusahaan selama periode berjalan (IAI, 2012). Baldacchino et 

al. (2017) mengungkapkan bahwa nilai manfaat suatu laporan keuangan 

bergantung pada ketepatan waktu publikasinya. Perusahaan perlu untuk 

memperhatikan kesetaraan antara kegunaan relatif dari pelaporan yang efisien 

dengan keandalan informasi yang diolah. 

Eksistensi auditor dalam peninjauan laporan keuangan dapat 

meningkatkan keyakinan pengguna bahwa informasi keuangan tersebut dapat 

diandalkan (Mannan et al., 2017). Laporan keuangan yang direalisasikan 

berdasarkan asersi manajemen akan memperoleh keyakinan positif apabila tingkat 

kepastian dapat terjangkau oleh auditor selama proses audit, sehingga auditor 

dapat menyimpulkan sebuah opini yang menyatakan bahwa laporan wajar sesuai 

dengan standar akuntansi. Auditor mengorbankan waktu yang banyak dalam 

menjalankan prosedur audit sesuai standar, dimana mencakup aktivitas perekaman 

transaksi, memahami pengendalian internal perusahaan, mengakumulasi bukti-

bukti yang didapatkan melalui pengawasan, pengkajian, dan justifikasi (Karlina et 

al., 2018).  

Peraturan nomor 29/POJK.04/2016 menetapkan kebijakan penyerahan 

laporan keuangan yang harus dipenuhi entitas, yaitu paling telat 120 hari dihitung 

mulai tanggal pengakhiran laporan keuangan serta melampirkan laporan auditor 

independen (Ika & Ghazali, 2012). Ketetapan nomor Kep-307/BEJ-/07-2004 

menguatkan bahwa entitas yang melewati batas penyerahan akan diberikan sanksi 

berupa surat peringatan tertulis, denda hingga 150 juta rupiah, dan suspensi yang 

ditentukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).  

Keterlambatan laporan audit merupakan lamanya pengerjaan audit yang 

ditempuh auditor, dapat dihitung melalui selisih tanggal akhir tahun fiskal dengan 
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tanggal penandatanganan laporan auditor independen (Karlina et al., 2018). 

Keterlambatan laporan audit yang meningkat dapat menurunkan kegunaan 

informasi yang disajikan (Modugu et al., 2012). Pelaporan keuangan yang 

tertunda dapat diperkirakan bahwa ada kesulitan yang ditemukan selama proses 

penyelesaian laporan, sehingga membutuhkan waktu yang lebih banyak 

(Mohamad-Nor et al., 2010). Hal ini membuat keterlambatan laporan audit 

merefleksikan minimnya efektivitas laporan yang memicu investor kurang yakin 

dalam mengambil keputusan terkait penanaman modal pada entitas bersangkutan. 

Dewan perusahaan berkewajiban untuk memastikan laporan keuangan 

yang dipublikasikan memberikan informasi yang berkualitas (Mohamad-Nor et 

al., 2010). Masalah keagenan akan diselesaikan dengan efektif ketika mayoritas 

dewan terdiri dari direktur independen. Direktur independen cenderung akan 

menggunakan jasa auditor yang memiliki nama baik dan bermutu tinggi untuk 

menuntaskan pelaporan keuangannya, sehingga proporsi independen direksi dapat 

dijadikan sebagai parameter cepat atau lambatnya penyerahan laporan audit 

(Hashim & Rahman, 2011).  

Menurut Sultana et al. (2014), komite audit adalah sekelompok individu 

yang menjalankan fungsi pengawasan utama, pelaksanaan kontrol internal, serta 

menjembatani pihak internal dan eksternal perusahaan dalam mendiskusikan 

proses penyelesaian laporan keuangan. Mohamad-Nor et al. (2010) menambahkan 

bahwa komite audit mempunyai tanggung jawab untuk menuntaskan tugas-tugas 

yang melibatkan tingkat kecanggihan akuntansi, seperti memahami persoalan, 

risiko, serta kebijakan audit. Rapat komite audit menjadi platform yang tepat 

untuk memastikan bahwa semua prinsip dan aturan dipatuhi dalam melaksanakan 

semua komitmen keuangan oleh masing-masing organisasi (Apadore & Noor, 

2013). 

Mukhtaruddin et al. (2015) menjelaskan bahwa Kantor Akuntan Publik 

(KAP) merupakan sebuah instansi yang sudah melisensikan dirinya sebagai 

akuntan publik dengan mendapatkan izin dari menteri keuangan. KAP Big Four 

diyakini mempunyai individu produktif maupun modal yang lebih besar, sehingga 

mekanisme audit yang dikerjakan cenderung selesai lebih awal ketimbang KAP 

non-Big Four (Nelson & Shukeri, 2015). 
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Laporan keuangan akan disusun untuk mencerminkan posisi keuangan 

aktual perusahaan dan dijadikan alat analisis yang efektif bagi para penggunanya. 

Studi sebelumnya melaporkan bahwa mayoritas keterlambatan laporan audit 

terjadi pada perusahaan yang mengalami kerugian pada periode tersebut (Mutiara 

et al., 2018). Kompleksitas bisnis yang ditunjukkan oleh banyaknya anak 

perusahaan, keberagaman lini produk, dan pasar juga turut memberi efek terhadap 

durasi penyelesaian proses audit (Mukhtaruddin et al., 2015). Perusahaan besar 

umumnya memiliki akun yang kompleks dan luas, sehingga memerlukan lebih 

banyak waktu untuk audit (Vuko & Cular, 2014).  

Kinerja perusahaan dapat menunjukkan tingkat profitabilitas yang 

merupakan keberhasilan perusahaan dalam menciptakan laba, dengan demikian 

laba adalah berita baik perusahaan yang ingin disampaikan secepatnya kepada 

publik (Nelson & Shukeri, 2015). Solvabilitas diartikan sebagai kapabilitas entitas 

dalam menuntaskan kewajiban keuangan jangka panjang maupun pendek 

(Mawardi, 2017). Tingkat utang yang lebih besar dari tingkat aset mencerminkan 

risiko keuangan perusahaan yang tinggi, kondisi ini mengakibatkan probabilitas 

entitas dalam melunasi utangnya tergolong rendah (Yendrawati & Mahendra, 

2018). 

Entitas yang terdaftar di BEI meningkat dari tahun ke tahun, sehingga 

jasa audit juga mengalami peningkatan. Peningkatan akan jasa audit mendorong 

penulis untuk menjadikan keterlambatan laporan audit sebagai topik penelitian 

dan didukung oleh variabel bebas yang dipaparkan dalam pertanyaan penelitian. 

Penelitian ini diarahkan untuk membuktikan konsistensi atas hasil pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat yang pernah diukur oleh peneliti 

sebelumnya. Judul penelitian yang dibuat untuk menggambarkan konsep 

penelitian ini yaitu “Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Karakteristik 

Auditor dan Perusahaan Terhadap Keterlambatan Laporan Audit di 

Indonesia”. 

 

1.2 Urgensi Penelitian 

Situs Kontan (www.kontan.co.id) melaporankan bahwa selama periode 

2014 terdapat 49 entitas yang telat menyerahkan laporan keuangan tahun 2013. 
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Periode 2015 dilaporkan terdapat 52 entitas yang telat menyampaikan informasi 

keuangan periode 2014 (www.neraca.co.id) dan periode 2016 diberitakan entitas 

yang masih harus mengirimkan laporan keuangan 2015 adalah sebanyak 63 

entitas (www.ipotnews.com). Pertengahan periode 2017 diberitahukan bahwa 

sebanyak  17 entitas belum menuntaskan kewajibannya untuk mengirimkan 

laporan keuangan tahun 2016 (www.kontan.co.id). Pemberitahuan dalam PENG-

SPT-00007/BEI.PP1/07-2018 melaporkan laporan audit tahunan per 31 Desember 

2017 yang belum diterima oleh BEI selama periode 2018 adalah sebanyak 10 

laporan, terlebih belum melunasi denda yang diperoleh sebagai akibat dari 

keterlambatan pengiriman tersebut. Situs Pasar Dana (www.pasardana.com) 

melansir bahwa mendekati tenggang waktu penyampaian laporan keuangan 

auditan pada 31 Maret 2019, BEI hanya menerima 150 laporan keuangan audit 

tahun 2018, dimana jumlah tersebut setara dengan 23% dari jumlah total 649 

emiten yang terdaftar di BEI. 

Masalah yang intensif terjadi kembali pada periode 2019 dimana emiten 

di Indonesia yang telat mengirimkan laporan audit bertambah banyak. Periode 

2009 hingga 2017, BEI telah menggunakan haknya untuk menghapus pencatatan 

saham sebanyak 36 entitas sebagai hukuman yang diberikan atas keterlambatan 

penyampaian laporan keuangan dan tidak melunasi denda yang telah dikenakan. 

 

1.3   Pertanyaan Penelitian 

Studi ini diarahkan untuk mendeteksi aspek yang memberikan pengaruh 

terhadap keterlambatan laporan audit. Pertanyaan penelitian yang diusulkan, 

yaitu:  

1. Apakah independensi dewan direksi membawa dampak signifikan 

terhadap keterlambatan laporan audit? 

2. Apakah ukuran dewan direksi membawa dampak signifikan terhadap 

keterlambatan laporan audit? 

3. Apakah ukuran komite audit membawa dampak signifikan terhadap 

keterlambatan laporan audit? 

4. Apakah rapat komite audit membawa dampak signifikan terhadap 

keterlambatan laporan audit? 
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5. Apakah keahlian komite audit membawa dampak signifikan terhadap 

keterlambatan laporan audit? 

6. Apakah tipe auditor membawa dampak signifikan terhadap 

keterlambatan laporan audit? 

7. Apakah opini audit membawa dampak signifikan terhadap keterlambatan 

laporan audit? 

8. Apakah kinerja perusahaan membawa dampak signifikan terhadap 

keterlambatan laporan audit? 

9. Apakah kompleksitas perusahaan membawa dampak signifikan terhadap 

keterlambatan laporan audit? 

10. Apakah ukuran perusahaan membawa dampak signifikan terhadap 

keterlambatan laporan audit? 

11. Apakah profitabilitas membawa dampak signifikan terhadap 

keterlambatan laporan audit? 

12. Apakah solvabilitas membawa dampak signifikan terhadap 

keterlambatan laporan audit? 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui apakah independensi dewan direksi membawa dampak 

signifikan terhadap keterlambatan laporan audit. 

2. Mengetahui apakah ukuran dewan direksi membawa dampak signifikan 

terhadap keterlambatan laporan audit. 

3. Mengetahui apakah ukuran komite audit membawa dampak signifikan 

terhadap keterlambatan laporan audit. 

4. Mengetahui apakah rapat komite audit membawa dampak signifikan 

terhadap keterlambatan laporan audit. 

5. Mengetahui apakah keahlian komite audit membawa dampak signifikan 

terhadap keterlambatan laporan audit. 

6. Mengetahui apakah tipe auditor membawa dampak signifikan terhadap 

keterlambatan laporan audit. 
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7. Mengetahui apakah opini audit membawa dampak signifikan terhadap 

keterlambatan laporan audit. 

8. Mengetahui apakah kinerja perusahaan membawa dampak signifikan 

terhadap keterlambatan laporan audit. 

9. Mengetahui apakah kompleksitas perusahaan membawa dampak 

signifikan terhadap keterlambatan laporan audit. 

10. Mengetahui apakah ukuran perusahaan membawa dampak signifikan 

terhadap keterlambatan laporan audit. 

11. Mengetahui apakah profitabilitas membawa dampak signifikan terhadap 

keterlambatan laporan audit. 

12. Mengetahui apakah solvabilitas membawa dampak signifikan terhadap 

keterlambatan laporan audit. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelaahan diharapkan berguna bagi: 

a) Emiten  

Hasil penelitian dapat dijadikan referensi untuk mengetahui aspek yang 

mengakibatkan keterlambatan laporan audit, sehingga emiten kapabel 

dalam mengambil tindakan yang layak untuk mencegah terjadinya kasus 

yang sama. 

b) Auditor 

Hasil penelitian membantu memaksimalkan kinerja auditor dengan 

menguasai pengaruh yang dihasilkan dari faktor-faktor dalam penelitian 

ini, sehingga mampu memperkecil terjadinya kasus keterlambatan 

laporan audit. 

c) Akademisi 

Hasil penelitian berkontribusi sebagai pustaka acuan dalam proses 

menyelesaikan penelitian dengan tema yang sama dan memperkaya 

pengetahuan akademisi mengenai topik ini. 
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1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan memaparkan ringkasan umum konsep dan 

analisis yang tercantum dalam setiap bab. Setiap bab memiliki keterkaitan dan 

menyempurnakan pembahasan satu dengan lainnya, diantaranya: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bagian ini memberikan gambaran mengenai fenomena dan 

problematik dari topik penelitian, urgensi yang mendorong peneliti 

untuk mengadakan penelitian ini, poin-poin yang berisi 

pertanyaan, maksud, dan fungsi dari penelaahan, serta ringkasan 

umum laporan penelitian. 

BAB II  KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bagian ini mencakup definisi topik penelitian beserta faktor yang 

mempengaruhinya, kumpulan model penelitian, argumen 

penelitian terdahulu atas faktor yang diteliti, dan gambar final 

model penelitian laporan ini. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bagian ini mengemukakan kategori dan sasaran dari pengkajian 

ini, pengertian, cara pengukuran topik penelitian beserta faktornya, 

termasuk cara pengujian hingga kriteria yang digunakan untuk 

menganalisa hasil penelahaan.  

BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini menampilkan ringkasan mengenai kalkulasi data 

observasi yang memenuhi kriteria, penentuan model penelitian 

yang terpilih, dan pembahasan atas hasil uji yang telah dilakukan 

pada setiap variabel. 

BAB V   KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bagian ini menyimpulkan secara ringkas mengenai hasil yang 

ditemukan penelitian, menyampaikan keterbatasan, serta 

memberikan sugesti yang diarahkan untuk perkembangan dalam 

penelitian berikutnya. 
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