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BAB I 

PENDAHULUAN 
      

1.1 Latar Belakang 

Laporan keuangan merupakan sebuah sarana dalam penyajian informasi 

keuangan yang diharapkan dapat mencerminkan kinerja perusahaan, baik untuk 

tujuan internal maupun eksternal. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) No. 1 Tahun 2013, laporan keuangan adalah suatu penyajian 

terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan 

keuangan memiliki peranan penting dalam proses pengukuran, penilaian kinerja 

suatu perusahaan dan sebagai sarana utama yang digunakan perusahaan untuk 

memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas 

entitas yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam pembuatan 

keputusan ekonomi. 

Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2014) informasi akuntansi 

dapat bermanfaat dengan memenuhi karakteristik kualitatif informasi, yang terdiri 

dari kualitas fundamental dan kualitas pelengkap. Kualitas fundamental terdiri 

dari penyajian informasi akuntansi secara relevan (relevance) dan wajar (faithful 

representation). Penyajian informasi yang tercantum dalam laporan keuangan 

perusahaan dapat bermanfaat apabila disajikan secara tepat waktu pada saat yang 

dibutuhkan dalam pengambilan keputusan bagi pihak yang mempunyai 

kepentingan atas informasi tersebut. 

Informasi akuntansi yang baik terdiri dari beberapa faktor, seperti 

relevansi, kelayakan, komparatif dan reliabilitas agar informasi yang diberikan 

dapat berguna dalam pengambilan keputusan oleh berbagai stakeholder, seperti 
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investor dan lembaga pemerintah (Fagbemi & Uadiale, 2011). Ketepatan waktu 

laporan keuangan tahunan perusahaan yang telah diaudit juga merupakan sebuah 

faktor kritikal dan penting dalam mempengaruhi kegunaan informasi yang dibuat 

baik untuk pengguna internal maupun eksternal. Pengguna informasi keuangan 

seharusnya dapat menerima informasi dengan tepat waktu agar dapat membuat 

keputusan yang wajar, dalam konteks ini, dapat disimpulkan bahwa waktu 

informasi sama pentingnya dengan isi informasi untuk penggunanya (Fagbemi & 

Uadiale, 2011). 

Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar tercapai tujuan utama 

penyajian sebuah laporan keuangan, yaitu pengambilan keputusan ekonomi 

(decision making). Keterlambatan pelaporan laporan keuangan dapat 

mempengaruhi keputusan dan perkiraan oleh investor dan calon investor. Selain 

itu, informasi laporan keuangan harus disajikan secara relevan, wajar, dan 

didukung oleh pengungkapan yang memadai (Bemby, Abukosim, Mukhtaruddin, 

& Mursidi, 2013). 

Peraturan akan kewajiban terhadap ketepatan waktu dalam penyajian 

laporan keuangan kepada publik di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang 

No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan dikeluarkannya lampiran Surat 

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 

(BAPEPAM-LK) Nomor: KEP-431/BL/2012 peraturan nomor X.K.6 pada tahun 

2012, yang menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik yang pernyataan 

pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan keuangan 

tahunan kepada BAPEPAM-LK yang sekarang menjadi Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) paling lama empat bulan setelah tahun buku berakhir. 
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Apabila perusahaan tersebut terlambat menyampaikan laporan keuangan, 

maka dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan. Sanksi dan denda yang dikenakan pada perusahaan yang terlambat 

menyampaikan laporan keuangan cukup berat, akan tetapi masih ada perusahaan 

publik yang tidak tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan setiap 

tahunnya. Sesuai dengan pengumuman Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatatkan 

bahwa terdapat 18 emiten yang hingga tanggal 30 Juni 2016 belum 

menyampaikan laporan keuangan periode 2015 yang telah diaudit sehingga 

perdagangan saham untuk sementara diberhentikan atau yang dikenal dengan 

istilah suspensi (www.idx.co.id). Hal ini membuktikan bahwa hingga saat ini, 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan di Indonesia masih belum 

berjalan dengan baik.  

Laporan keuangan yang dipublikasikan setiap perusahaan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) wajib memenuhi kriteria wajar, relevan, tepat 

waktu, telah disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, dan telah 

diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar dalam BAPEPAM-LK. Ketepatan 

waktu perusahaan dalam mempublikasikan laporan keuangan kepada masyarakat 

umum dan BAPEPAM-LK juga tergantung pada ketepatan waktu auditor dalam 

menyelesaikan pekerjaan auditnya. 

Hambatan dalam ketepatan waktu ini dapat dilihat dari Standar 

Profesional Akuntan Publik (SPAP), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2001). 

Seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya harus konsisten dengan standar-

standar audit dalam rangka mempertahankan profesionalitas auditor. Pemenuhan 

standar audit oleh auditor dapat berdampak lamanya penyelesaian laporan audit, 
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tetapi juga berdampak peningkatan kualitas hasil audit (Kartika, 2011). 

Keterlambatan auditor dalam menyelesaikan laporan audit sering disebut dengan 

keterlambatan audit. 

Keterlambatan audit adalah rentang waktu dari penyelesaian laporan 

keuangan tahunan sampai tanggal laporan audit (Ashton, Willingham & Elliott, 

1987). Keterlambatan informasi akan menimbulkan reaksi negatif dari pelaku 

pasar modal, karena laporan keuangan yang telah diaudit memuat informasi laba 

yang dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan dan dijadikan sebagai salah 

satu dasar pengambilan keputusan bagi investor. Keterlambatan audit antar satu 

perusahaan dengan perusahaan lainnya berbeda-beda berdasarkan beberapa faktor, 

diantaranya tata kelola (corporate governance) dan rasio keuangan perusahaan. 

Ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan salah satu poin penting 

dalam penilaian efektivitas mekanisme tata kelola perusahaan (corporate 

governance). Corporate governance dapat didefinisikan sebagai susunan aturan 

yang menentukan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditur, 

pemerintah, karyawan, dan stakeholder internal dan eksternal yang lain sesuai 

dengan hak dan tanggung jawabnya (FCGI, 2002). 

Menurut Ilaboya dan Christian (2014), keterlambatan penyampaian 

laporan keuangan dapat menimbulkan asymmetric information dan meningkatkan 

keraguan dalam keputusan investasi. Asymmetric information merupakan kondisi 

ketika adanya salah satu pihak yang memiliki informasi perusahaan yang lebih 

banyak dibandingkan pihak lain, yaitu pihak agen sehingga pihak agen bertindak 

secara oportunistik dengan mengambil keputusan untuk kepentingan pribadi. Tata 
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kelola perusahaan yang baik dapat menunjang ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. 

 Pelaporan laporan keuangan yang tepat waktu tidak berarti informasi 

keuangannya relevan, namun relevansi tidak memungkinkan tanpa ketepatan 

waktu. Informasi yang tepat waktu dipengaruhi oleh kemampuan manajer dalam 

memberikan respon setiap kejadian atau permasalahan (Kadir, 2011). Oleh karena 

pentingnya ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan dan audit, maka penulis 

tertarik untuk meneliti penelitian ini dengan topik: “Analisis Pengaruh Tata 

Kelola Perusahaan dan Rasio Keuangan terhadap Keterlambatan Audit 

pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah yang akan dibahas melibatkan unsur-unsur tata kelola perusahaan dan 

rasio keuangan sebagai faktor yang mempengaruhi keterlambatan audit. Adapun 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

a. Apakah ukuran komite audit berpengaruh signifikan terhadap 

keterlambatan audit? 

b. Apakah independensi komite audit berpengaruh signifikan terhadap 

keterlambatan audit? 

c. Apakah jumlah rapat komite audit berpengaruh signifikan terhadap 

keterlambatan audit? 

d. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 

keterlambatan audit? 

Elvi Susanti, Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Rasio Keuangan terhadap Keterlambatan Audit pada Perusahaan 
yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 2017 
UIB Repository © 2017



6 

Universitas Internasional Batam 

e. Apakah umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan 

audit? 

f. Apakah sektor industri perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 

keterlambatan audit? 

g. Apakah ukuran kantor akuntan publik (KAP) berpengaruh signifikan 

terhadap keterlambatan audit? 

h. Apakah ukuran dewan berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan 

audit? 

i. Apakah independensi dewan berpengaruh signifikan terhadap 

keterlambatan audit? 

j. Apakah kinerja perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 

keterlambatan audit? 

k. Apakah likuiditas berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan audit? 

l. Apakah solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan 

audit? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor tata kelola 

perusahaan dan rasio keuangan yang mempengaruhi keterlambatan audit. Variabel 

dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah keterlambatan audit. 

Adapun variabel independen yang digunakan adalah ukuran komite audit, 

independensi komite audit, rapat komite audit, ukuran perusahaan, umur 
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perusahaan, sektor industri, ukuran KAP, ukuran dewan, independensi dewan, 

kinerja perusahaan, likuiditas, dan solvabilitas. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

pihak manajemen perusahaan mengenai faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi keterlambatan audit sehingga dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan untuk mengevaluasi dan memperbaiki 

keterlambatan audit perusahaan di masa yang akan datang. Selain itu, 

perusahaan diharapkan mampu meningkatkan kinerja perusahaan untuk 

memperbaiki keterlambatan audit. 

b. Bagi Auditor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu auditor dalam 

mengoptimalkan kinerjanya dengan memahami pengaruh tata kelola 

perusahaan dan rasio keuangan terhadap keterlambatan audit sehingga 

keterlambatan audit dapat diminimalisir agar laporan keuangan dapat 

disajikan sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh BAPEPAM-LK. 

c. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada 

investor dan calon investor untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

dalam melakukan analisis sebelum melakukan suatu keputusan investasi. 
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d. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian empiris 

sebelumnya di bidang akuntansi. Penelitian ini juga diharapkan dapat 

menjadi referensi untuk penelitian akuntansi selanjutnya, khususnya 

mengenai keterlambatan audit. 

 

1.4 Sistematika Pembahasan 

 Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memberikan uraian secara 

umum mengenai isi beserta pembahasan setiap bab yang terdapat dalam 

penyusunan laporan penelitian ini. Setiap bab dalam penelitian ini saling 

berhubungan dan melengkapi satu sama lain. Sistematika pembahasan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, permasalahan penelitian, 

tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan dalam 

penelitian. 

BAB II  KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini memberikan uraian secara sistematis mengenai penelitian-

penelitian terdahulu yang relevan untuk digunakan sebagai dasar 

dalam menganalisis dan membahas penelitian ini. Hal ini juga 

digunakan dalam pengembangan model penelitian dan perumusan 

hipotesis. 
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BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang pendekatan dan metode penelitian yang 

digunakan, yang terdiri dari rancangan penelitian, objek penelitian, 

definisi operasional variabel beserta pengukurannya, teknik 

pengumpulan data, dan metode analisis data penelitian. 

BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi hasil pengujian data, analisis statistik deskriptif,  hasil 

uji outlier, hasil uji regresi panel, dan hasil uji hipotesis, beserta 

pembahasan dari hasil analisis-analisis yang dilakukan. 

BAB V   KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab ini merupakan penutup dari penelitian yang berisi kesimpulan, 

yang merupakan hasil penelitian atas permasalahan penelitian yang 

dirumuskan dalam pendahuluan, dan keterbatasan-keterbatasan yang 

ditemukan dari penelitian, serta rekomendasi yang dapat dijadikan 

pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. 
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