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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Setiap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia wajib untuk 

mempublikasikan laporan keuangan yang akurat, tepat waktu, telah disusun sesuai 

dengan Standar Akuntansi Keuangan, dan telah diaudit oleh akuntan publik yang 

telah terdaftar dalam Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). Kriteria 

profesionalisme dari auditor adalah ketepatan waktu penyampaian laporan 

auditnya. Ketepatan waktu perusahaan dalam mempublikasikan laporan keuangan 

kepada masyarakat umum dan BAPEPAM juga tergantung dari ketepatan waktu 

auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya (Kartika, 2011). Penundaan 

dalam pelaporan keuangan cenderung meningkatkan ketidakpastian terhadap 

keputusan yang dibuat oleh investor berdasarkan informasi yang tersedia di dalam 

laporan keuangan (Ashton, R. H., Graul, P. R., & Newton, J. D. 1987). 

Ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan audit merupakan hal yang 

sangat penting khususnya untuk perusahaan-perusahaan publik yang 

menggunakan pasar modal sebagai salah satu sumber pendanaan, namun auditor 

memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan bukti-bukti kompeten 

yang mendukung opininya (Saleh & Rachmat, 2004). Rentang waktu penyelesaian 

pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan diukur berdasarkan lamanya hari 

yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan auditor independen atas audit laporan 

keuangan tahunan perusahaan, sejak tanggal tutup tahun buku perusahaan yaitu 31 

Desember sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independen yang 

didefinisikan audit report lag (Aryati & Theresia, 2005). 
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Proses penyajian laporan auditor secara tepat waktu menjadi semakin 

tidak mudah, mengingat semakin meningkatnya perkembangan perusahaan publik 

yang ada di Indonesia (Venny & Ubaidillah, 2008). Hambatan penyajian laporan 

secara tepat waktu ini juga ditinjau dari Standar Profesional Akuntan Publik 

(SPAP), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2001). Pemenuhan standar audit oleh 

auditor dapat berdampak lamanya penyelesaian laporan audit, tetapi juga 

berdampak peningkatan kualitas hasil audit (Halim, 2000). Standar pekerjaan 

lapangan dalam ruang lingkup audit terdiri dari: perencanaan atas aktivitas yang 

akan dilakukan, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian internal, 

dan pengumpulan bukti-bukti kompeten yang diperoleh melalui inspeksi, 

pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar untuk 

menyatakan pendapat atas laporan keuangan (Kartika, 2011). 

Informasi yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dapat 

bermanfaat bilamana disajikan secara akurat dan tepat pada saat dibutuhkan oleh 

pemakai laporan keuangan, namun informasi tidak lagi bermanfaat bila tidak 

disajikan secara akurat dan tepat waktu. Nilai dari ketepatan waktu pelaporan 

keuangan merupakan faktor penting dalam penyajian laporan keuangan (Givoly & 

Palmon, 1982). 

Bukti empiris tentang ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan di 

Indonesia masih kurang, oleh karena itu penulis termotivasi untuk mencari bukti 

empiris lain tentang ketepatan waktu pelaporan dengan menggunakan ukuran 

perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, ukuran KAP, opini audit, pergantian 

auditor, dan jenis industri. Berdasarkan uraian yang diatas dapat disimpulkan 

bahwa ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan audit sebuah perusahaan 
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sangat berpengaruh terhadap kinerja serta keputusan investasi dari investor kepada 

perusahaan, oleh karena itu, penulis ingin mengkaji suatu penelitian mengenai 

faktor-faktor diatas dengan judul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Keterlambatan Audit pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia” 

  

1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, dapat diuraikan beberapa 

permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap 

keterlambatan audit? 

2. Apakah profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap 

keterlambatan audit? 

3. Apakah solvabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap 

keterlambatan audit? 

4. Apakah ukuran KAP berpengaruh signifikan negatif terhadap 

keterlambatan audit? 

5. Apakah opini audit berpengaruh positif terhadap keterlambatan audit? 

6. Apakah pergantian auditor berpengaruh signifikan positif terhadap 

keterlambatan audit? 

7. Apakah jenis industri berpengaruh negatif terhadap keterlambatan audit? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif 

terhadap keterlambatan audit. 

2. Mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap 

keterlambatan audit. 

3. Mengetahui apakah solvabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap 

keterlambatan audit. 

4. Mengetahui apakah ukuran KAP berpengaruh signifikan negatif terhadap 

keterlambatan audit. 

5. Mengetahui apakah opini audit berpengaruh signifikan positif terhadap 

keterlambatan audit. 

6. Mengetahui apakah pergantian auditor berpengaruh signifikan positif 

terhadap keterlambatan audit. 

7. Mengetahui apakah jenis industri berpengaruh signifikan negatif terhadap 

keterlambatan audit. 

1.3.2   Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Bagi manajemen perusahaan, hasil penelitian ini dapat memberikan 

informasi dan gambaran tentang faktor-faktor atribut perusahaan yang 

dapat mempengaruhi keterlambatan waktu laporan keuangan audit. 

2. Bagi investor, memberi informasi kepada investor tentang faktor-faktor 

yang perlu diperhatikan dalam penilaian kinerja suatu perusahaan dalam 
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laporan keuangan audit dan digunakan sebagai dasar pengambilan 

keputusan dalam investasi. 

 

1.4   Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang dari penelitian, permasalahan 

penelitian, tujuan, dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan 

atas penyusunan penelitan ini. 

BAB II KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini memberikan uraian secara sistematis mengenai kerangka teoretis, 

temuan, penjelasan dari penelitian sebelumnya, model yang mendasari 

penelitian, dan informasi lain yang relevan dan diperoleh dari berbagai 

referensi serta perumusan hipotesis untuk dijadikan sebagai dasar 

pelaksanaan penelitian ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini memberikan uraian mengenai pendekatan dan metode penelitian 

yang digunakan yang terdiri dari rancangan penelitian, objek penelitian, 

definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik pengumpulan 

data, dan metode analisis data penelitian. 
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BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memberikan uraian mengenai hasil pengujian data yang 

dikumpulkan, analisis statistik deskriptif, hasil uji outlier, hasil uji regresi 

panel, beserta dengan penjelasan atas hasil-hasil dari hipotesis yang diuji. 

BAB V  KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab ini merupakan bagian penutup dari penelitan yang memuat 

kesimpulan dari keseluruhan penelitian ini, temuan-temuan yang 

diperoleh dari hasil analisis dari pembahasan bab-bab sebelumnya, dan 

keterbatasan-keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian, serta 

rekomendasi yang disarankan dapat memberikan manfaat untuk peneliti 

yang masa akan datang. 
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