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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Laporan keuangan adalah sarana utama dimana informasi keuangan 

dikomunikasikan kepada pihak eksternal perusahaan. Laporan keuangan yang 

paling sering diberikan adalah laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan 

arus kas, dan laporan perubahan ekuitas atau modal pemilik. Pada umumnya, 

laporan keuangan berfungsi untuk menyediakan informasi keuangan tentang 

perusahaan yang berguna untuk investor dan kreditur lainnya dalam menentukan 

keputusan atas kapasitas mereka sebagai penyedia modal (Kieso, Weygandt & 

Warfield, 2010). 

 Berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor X.K.2, Lampiran Keputusan 

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-36/PM/2003 Tentang 

Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala, “Laporan keuangan tahunan 

harus disertai dengan laporan Akuntan dengan pendapat yang lazim dan 

disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga 

setelah tanggal laporan keuangan tahunan.” (BAPEPAM, 2003). 

 Ketepatwaktuan penyampaian laporan keuangan perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 

1995 mengenai pasar modal. Dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995, 

dinyatakan bahwa semua perusahaan yang terdaftar di pasar modal wajib 

mempublikasikan laporan keuangan secara periodik kepada BAPEPAM dan 

mengumumkan laporan kepada masyarakat. Berdasarkan lampiran Keputusan 

Ketua Bapepam Nomor: 40/BL/2007 yang menjelaskan mengenai kewajiban 
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perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk menyampaikan laporan 

keuangannnya, diatur mengenai penyampaian laporan keuangan perusahaan yang 

telah diaudit harus disampaikan selambat-lambatnya 90 hari (sembilan puluh hari) 

atau 3 bulan (tiga bulan) sejak berakhirnya tahun tutup buku. Apabila perusahaan 

tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya maka akan 

dikenakan sanksi denda Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perhari dengan jumlah 

maksimal hingga Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) (Toding & 

Wirakusuma, 2013). 

 Menurut Ashton, Willingham dan Elliot (1987), ketepatwaktuan 

publikasi laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh audit delay. Audit delay 

merupakan keterlambatan penyelesaian audit dimana merupakan selisih antara 

tanggal ditandatanganinya laporan auditor independen dengan tanggal tutup buku 

laporan keuangan tahunan. Sedangkan menurut Dyer dan McHugh (1975), audit 

delay adalah rentang waktu antara tahun tutup buku laporan keuangan hingga 

opini pada laporan keuangan audit ditandatangani. Panjangnya masa audit delay 

ini berbanding lurus dengan lamanya masa pekerjaan lapangan yang diselesaikan 

oleh auditor sehingga semakin lama pekerjaan lapangan maka semakin lama 

keterlambatan audit terjadi. Apabila laporan keuangan yang disajikan mengalami 

keterlambatan publikasi maka informasi yang terkandung di dalamnya menjadi 

tidak relevan dalam pengambilan keputusan (Angruningrum & Wirakusuma, 

2013). 

 Petronila (2007) berpendapat bahwa pemeriksaan laporan keuangan oleh 

auditor independen yang bertujuan untuk menilai kewajaran penyajian laporan 

keuangan memerlukan waktu yang tidak singkat. Terbatasnya jumlah karyawan 
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yang akan melakukan audit, banyaknya transaksi yang harus diaudit, kerumitan 

dari transaksi, dan pengendalian internal yang kurang baik dapat menyebabkan 

pemeriksaan laporan keuangan oleh auditor independen membutuhkan waktu 

semakin lama. Keterlambatan penyampaian atau publikasi laporan keuangan dapat 

dipengaruhi oleh jangka waktu pelaporan audit (audit report lag). Audit report lag 

adalah jangka waktu antara tanggal tahun buku perusahaan berakhir sampai 

dengan tanggal laporan audit (Lianto & Kusuma, 2010). 

 Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ketepatan waktu 

penyelesaian audit (audit delay) sangat berpengaruh terhadap laporan keuangan 

dimana sangat berperan penting dalam perusahaan. Oleh karena itu, perlunya 

dilakukan penelitian mengenai keterlambatan audit dengan judul penelitian 

“Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Karakteristik Auditor 

Terhadap Keterlambatan Audit pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia.” 

 

1.2 Perumusan Masalah Penelitian 

 Halim (2000) mengungkapkan bahwa rata-rata audit delay di Indonesia 

ini tergolong lebih panjang bila dibandingkan dengan di luar negeri. Dimana audit 

delay yang terjadi di Indonesia rata-rata 85 hari, sedangkan di Kanada rata-rata 

21,95 hari (Utami, 2006). Pada tahun 2008, Indah meneliti audit delay di 

Indonesia dan menghasilkan rata-rata keterlambatan audit 73,807 hari (Indriyani 

& Supriyati, 2012) 

 Menurut Shukeri dan Islam (2012), penelitian-penelitian sebelumnya 

sebagian besar meneliti hubungan antara waktu laporan keuangan diterbitkan 
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dengan karakteristik perusahaan seperti ukuran perusahaan, kinerja perusahaan, 

resiko finansial, dan sektor industri. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa 

ketepatwaktuan pelaporan keuangan kebanyakan dipengaruhi oleh ukuran 

perusahaan (Ashton et al., 1989; Payne & Jensen, 2002; Ahmad & Kamarudin, 

2003; Ismail & Chandler, 2004; Dogan, Coskun & Celik, 2007), tipe auditor 

(Ashton et al., 1989; Knechel & Payne, 2001), sektor industri (Ahmad & 

Kamarudin, 2003; Afify, 2009) dan profitabilitas (Ismail & Chandler, 2004; Al-

Ajmi, 2008). 

 Selain karakteristik perusahaan, penelitian-penelitian sebelumnya juga 

terfokus pada hubungan keterlambatan audit dengan atribut tertentu auditor, 

seperti ukuran auditor, opini auditor, dan teknologi audit. Selain melihat faktor-

faktor penentu ketepatwaktuan pelaporan keuangan, penelitian sebelumnya telah 

mendokumentasikan hubungan antara ketepatanwaktuan pelaporan keuangan 

dengan atribut auditor, seperti teknologi audit (Ashton et al., 1989), penyediaan 

layanan non-audit (Walker & Hay, 2007), kualifikasi audit (Soltani, 2002), ukuran 

auditor (Davies & Whittred, 1980; Jaggi & Tsui, 1999), opini auditor (Soltani, 

2002; Leventis, Weetman & Caramanis, 2005). 

 Berdasarkan perumusan masalah di atas, dapat diuraikan permasalahan 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah karakteristik perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap 

keterlambatan audit? 

2. Apakah karakteristik auditor berpengaruh secara signifikan terhadap 

keterlambatan audit? 

 

Klesia Tamara, Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Karakteristik Auditor Terhadap Keterlambatan Audit pada 
Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 2017 
UIB Repository©2017



5 

Universitas Internasional Batam 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah karakteristik perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap keterlambatan audit. 

2. Untuk mengetahui apakah karakteristik auditor berpengaruh signifikan 

terhadap keterlambatan audit. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

pihak manajemen perusahaan mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi keterlambatan audit. 

2. Bagi Auditor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bantuan 

kepada pihak auditor mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

keterlambatan audit. 

3. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan audit sebagai dasar 

pengambilan keputusan oleh investor. 
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4. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan tambahan informasi dan 

wawasan baru bagi penelitian selanjutnya, khususnya mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi keterlambatan audit dalam suatu perusahaan. 

 

1.4 Sistematika Pembahasan 

 Sistematika ini bertujuan untuk memberikan uraian secara umum 

mengenai isi dan pembahasan setiap bab dalam penyusunan skripsi ini. 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, perumusan 

masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 

pembahasan atas penyusunan skripsi ini. 

BAB 2 KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini menjelaskan mengenai landasan-landasan teori yang relevan 

yang berasal dari sumber-sumber terpercaya dan juga membahas variabel 

yang digunakan pada penelitian terdahulu. Selain itu, bab ini juga akan 

tercantum model penelitian dan hipotesis dari penelitian ini. 

BAB 3 METODE PENELITIAN 

Bab ini mendeskripsikan uraian tentang rancangan penelitian, objek 

penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, dan 

metode analisis data. 

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi hasil pengujian data yang dikumpulkan dan membahas 

tentang hasil uji dari hipotesis. 
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BAB 5 KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini memberikan kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan 

sebelumnya, keterbatasan dari penelitian dan rekomendasi bagi peneliti 

selanjutnya. 
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