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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak 

yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen 

beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan 

untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan 

tersebut. Laporan keuangan yang mempunyai peranan penting dalam proses 

pengukuran dan penilaian kinerja perusahaan publik serta bermanfaat dalam 

pengambilan keputusan yang penting dalam menentukan kegunaan informasi 

keuangan (Agoes, 2004). 

 Lamanya proses penyelesaian audit dapat mempengaruhi audit delay 

dalam menyampaikan laporan keuangan auditan kepada publik sehingga dapat 

berdampak buruk terhadap reaksi pasar  serta menyebabkan ketidakpastian dalam 

hal pengambilan keputusan ekonomi khususnya bagi pengguna laporan keuangan 

(Hesti, 2011). Keterlambatan penyajian laporan keuangan akan menyebabkan 

relevansi informasi dari laporan keuangan menurun (Ahmad & Kamarudin, 2003), 

jarak waktu antara akhir periode akuntansi dengan tanggal ditandatanganinya 

laporan audit dapat mempengaruhi ketepatan waktu informasi tersebut harus 

dipublikasikan, laporan keuangan seharusnya disajikan pada interval waktu untuk 

menjelaskan perubahan yang terjadi dalam perusahaan yang mungkin 

mempengaruhi pemakai informasi dalam membuat prediksi dan keputusan. 
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 Proses audit memerlukan waktu yang berpengaruh pada audit delay, yang 

nantinya akan berakibat pada ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan 

yang sudah diaudit. Ketepatan waktu (timeliness) adalah rentangan waktu 

pengumuman laporan keuangan tahunan yang telah diaudit kepada publik, yaitu 

lamanya hari yang dibutuhkan untuk mengumumkan laporan keuangan tahunan 

yang telah diaudit kepada publik sejak tahun tutup buku perusahaan sampai 

tanggal penyerahan ke BAPEPAM yang nantinya akan diumumkan ke publik. 

Informasi yang tepat waktu akan mempengaruhi kemampuan manajemen dalam 

merespon setiap kejadian dan dalam menghadapi ketidakpastian yang terjadi 

dalam lingkungan kerja. 

 Fenomena lamanya proses dalam terminologi penelitian pengauditan 

dikenal dengan audit delay. Audit delay merupakan lamanya/rentang waktu 

penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku sampai dengan 

tanggal diterbitkannya laporan audit (Kartika, 2011). Banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi audit delay pada suatu perusahaan, salah satunya adalah ukuran 

perusahaan dengan indikator total aset. Pengaruh ini ditujukan dengan semakin 

besar nilai aset perusahaan maka semakin pendek audit delay dan sebaliknya. 

Perusahaan besar diduga akan menyelesaikan proses auditnya lebih cepat 

dibandingkan perusahaan kecil. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu 

manajemen perusahaan yang berskala besar cenderung diberikan insentif untuk 

mengurangi audit delay dikarenakan perusahaan-perusahaan tersebut dimonitor 

secara ketat oleh investor, pengawas permodalan, dan pemerintah (Subekti, 2005). 
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 Para peneliti berusaha menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi 

keterlambatan audit sehingga dapat memberikan gambaran mengenai faktor yang 

perlu diperhatikan agar tidak terjadi keterlambatan pelaporan yang dapat 

berdampak buruk bagi perusahaan. Ashton, Willing dan Elliott (1987) 

mengatakan bahwa keterlambatan audit menjadi faktor utama yang 

mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan. Oleh karena itu, perlunya dilakukan 

penelitian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan penyajian 

laporan keuangan audit dengan judul “Analisis Pengaruh Karakteristik 

Perusahaan terhadap Keterlambatan Audit pada Perusahaan yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. 

 

1.2   Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan 

audit? 

2. Apakah opini audit berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan audit? 

3. Apakah audit effort berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan audit? 

4. Apakah komite audit berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan 

audit? 

5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan 

audit? 

6. Apakah leverage berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan audit? 
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7. Apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan 

audit? 

8. Apakah absolute level of total accruals berpengaruh signifikan terhadap 

keterlambatan audit? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1   Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap 

keterlambatan audit. 

2. Untuk mengetahui apakah opini audit berpengaruh signifikan terhadap 

keterlambatan audit. 

3. Untuk mengetahui apakah audit effort berpengaruh signifikan terhadap 

keterlambatan audit. 

4. Untuk mengetahui apakah komite audit berpengaruh signifikan terhadap 

keterlambatan audit. 

5. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan 

terhadap keterlambatan audit. 

6. Untuk mengetahui apakah leverage berpengaruh signifikan terhadap 

keterlambatan audit. 

7. Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap 

keterlambatan audit. 

8. Untuk mengetahui apakah absolute level of total accruals berpengaruh 

signifikan terhadap keterlambatan audit. 
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1.3.2    Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini sebagai bahan masukan bagi 

perusahaan sehingga dapat memberikan bahan pertimbangan informasi 

kepada pihak manajemen perusahaan mengenai pengaruh keterlambatan 

audit di masa akan datang. Dengan mengetahui pengaruh keterlambatan 

audit, dapat membantu perusahaan mengatasi masalah keterlambatan 

penyajian laporan keuangan. 

2. Bagi para investor, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran 

mengenai ketepatan waktu pelaporan sehingga investor dapat 

meningkatkan relevansi dari informasi yang didapat dengan keputusan 

yang akan diambil. Investor juga diharapkan mampu melakukan 

pengambilan keputusan yang lebih berkualitas dan menerima keuntungan 

dari keputusan yang diambil. 

3. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP), hasil penelitian ini dapat memberikan 

manfaat bagi auditor disisi peningkatan kinerja. Dengan 

mengidentifikasi pengaruh keterlambatan audit diharapkan auditor dapat 

mengatasi pengaruh yang dapat menyebabkan keterlambatan audit dan 

bekerja lebih efektif dan efisien. 

4. Bagi akademisi dan penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini dapat 

memberikan wawasan di bidang akuntansi. Penelitian ini juga dapat 
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dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta referensi untuk 

pengembangan penelitian selanjutnya. 

 

1.4     Sistematika Pembahasan 

Sistematika ini bertujuan untuk memberikan uraian secara umum 

mengenai isi dan pembahasan setiap bab yang terdapat dalam penyusunan skripsi 

ini. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah 

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian yang diharapkan serta 

sistematika penulisan atas penyusunan skripsi ini secara keseluruhan. 

BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini membahas mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang 

berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, sumber model 

penelitian dan perumusan hipotesis.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini mendeskripsikan uraian mengenai rancangan penelitian, objek 

penelitian, definisi operasional variabel yang akan diuji dalam penelitian 

ini, teknik pengumpulan data yang diperlukan serta metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai penjelasan tentang analisa data dan 

hipotesis yang telah diuji tersebut. 
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BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 Bab ini menjelaskan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis dan 

pembahasan, keterbatasan dari penelitian ini serta rekomendasi yang 

diperlukan sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan sehingga 

diharapkan dapat berguna bagi semua pihak. 
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