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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Laporan keuangan bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan dan 

berperan penting dalam pengukuran kinerja perusahaan. Pasar modal saat ini 

membutuhkan laporan keuangan yang transparan agar investor yakin dalam 

membuat keputusan. Investor masa kini mengandalkan akuntan untuk 

menyediakan informasi secara berkala dan tepat waktu. Menurut Shukeri dan 

Islam (2012), informasi harus disajikan dengan akurat dan tepat waktu oleh 

penyusun laporan keuangan dan sebaliknya jika tidak disajikan dengan akurat dan 

tepat waktu maka informasi menjadi kurang bermanfaat.  

Penyusunan laporan keuangan harus diselesaikan dalam jangka waktu 

yang secepatnya dari batas akhir tanggal pelaporan agar informasi dalam laporan 

keuangan tersebut tidak kehilangan nilai ekonomisnya (Al-Ajmi, 2008). Relevansi 

informasi dari laporan keuangan akan turun jika terjadi keterlambatan penyajian 

laporan keuangan dan dapat menyebabkan peningkatan ketidakpastian dari 

keputusan yang diambil (Ashton, Willingham & Elliot, 1987). 

Seiring dengan perkembangan dan bertambahnya jumlah perusahaan go 

public di Indonesia, permintaan atas audit laporan keuangan juga mengalami 

peningkatan. Penyajian laporan keuangan berkala dan tepat waktu merupakan 

kewajiban bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).  Hal ini 

telah diatur dalam peraturan yang berupa Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar 

Modal (BAPEPAM) dengan nomor keputusan KEP-431/BL/2012. Peraturan 

tersebut memuat tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan 
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disertai dengan laporan audit yang lazim kemudian disampaikan ke BAPEPAM 

paling lambat akhir bulan keempat setelah tanggal laporan keuangan tahunan. 

Sebelumnya ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan telah diatur dalam 

pasar modal yaitu dalam KEP-036/PM/2003 tentang kewajiban laporan berkala 

yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan disertai dengan laporan 

akuntan dengan pendapat yang lazim harus disampaikan kepada BAPEPAM 

selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan 

keuangan.  

Penelitian mengenai keterlambatan audit menjadi masalah yang semakin 

penting sebagai hasil dari perkembangan teknologi dan praktek bisnis yang 

beradaptasi sesuai dengan kebutuhan manusia (Ansah, 2000). Para peneliti 

berusaha mencari faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan pelaporan 

audit untuk memberi gambaran mengenai faktor yang perlu diperhatikan agar 

tidak terjadi keterlambatan audit yang memberi pengaruh buruk ke perusahaan.  

Salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah tata kelola perusahaan. 

Tata kelola perusahaan adalah seperangkat peraturan yang mengatur dan 

mengendalikan perusahaan dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi 

semua pihak yang berkepentingan (Forum for Corporate Governance in 

Indonesia, 2002). Lemahnya tata kelola perusahaan yang diterapkan oleh 

Indonesia menyebabkan perusahaan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam 

menyusun laporan keuangan.  

Selain tata kelola perusahaan, karakteristik perusahaan dan audit juga 

dapat mempengaruhi keterlambatan audit. Menurut Fagbemi dan Uadiale (2011) 

karakteristik perusahaan menggambarkan ciri-ciri dan kondisi perusahaan yang 
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dapat dilihat dari berbagai sisi. Kondisi perusahaan dapat mempengaruhi cepat 

atau lambatnya perusahaan dalam menyusun laporan keuangan yang kemudian 

diaudit oleh auditor eksternal dan diserahkan kepada BAPEPAM.  

Karakteristik audit juga membawa pengaruh kepada keterlambatan audit, 

seperti jasa audit yang digunakan dan kualitas audit sehingga waktu yang 

diperlukan oleh auditor eksternal untuk menghasilkan laporan auditor independen 

tergantung pada kualitas audit dan sumber daya yang dimiliki (Carslaw & Kaplan, 

1991). Setelah diselesaikan laporan auditor independen, opini yang dihasilkan 

juga dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk mempublikasikan laporan 

keuangannya lebih cepat atau menunda publikasi.  

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang melakukan penelitian 

tentang determinan keterlambatan audit, dilakukan penelitian untuk memverifikasi 

pengaruh tata kelola perusahaan, karakteristik perusahaan dan audit terhadap 

keterlambatan audit dengan judul “Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, 

Karakteristik Perusahaan dan Audit terhadap Keterlambatan Audit pada 

Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Laporan keuangan terlebih dahulu di audit oleh akuntan publik atau 

auditor sebelum diserahkan kepada BAPEPAM. Proses audit yang dilakukan oleh 

auditor dapat berjalan cepat maupun lama tergantung dengan laporan keuangan 

yang dikerjakannya. Audit yang lama dapat menyebabkan keterlambatan 

penyerahan laporan keuangan kepada BAPEPAM. Keterlambatan dalam waktu 

lebih dari empat bulan selain merugikan investor juga akan merugikan perusahaan 
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yang bersangkutan. Perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan 

keuangan akan dikenakan denda dan sanksi administrasi. Suatu keterlambatan 

publikasi laporan keuangan dapat menjadi indikasi bahwa terdapat masalah dalam 

laporan keuangan perusahaan tersebut, sehingga yang mana memerlukan waktu 

lebih lama dalam menyelesaikan laporan keuangan tersebut. Keterlambatan 

informasi akan menimbulkan reaksi negatif dari pelaku pasar modal dan secara 

tidak langsung diartikan oleh investor sebagai sinyal yang buruk bagi perusahaan. 

Pada pengumuman Bursa Efek Indonesia tahun 2012 No. Peng-LK- 

00139,128/BEI.PPR,PPJ/06-2012, dilaporkan terdapat 54 perusahaan yang 

terlambat melaporkan laporan keuangan tahun buku 2011 ke BAPEPAM. Namun 

pada pengumuman Bursa Efek Indonesia tahun 2013 No. Peng-LK-

00043/BEI.PR/04-2013, jumlah perusahaan yang terlambat menyampaikan 

laporan keuangan tahun buku 2012 menurun menjadi 52 perusahaan. Penurunan 

ini berlangsung sampai tahun 2014, jumlah perusahaan yang terlambat 

menyatakan laporan keuangan tahun buku 2013 tercatat 17 perusahaan yang 

diinformasikan melalui pengumuman BEI No. Peng-LK-00028/BEI.PG1/05-

2014. Jumlah perusahaan yang terlambat kembali meningkat pada pengumuman 

tahun 2015 diumumkan melalui pengumuman BEI No. Peng-LK-

00004/BEI.PG1/04-2015, dengan perusahaan yang terlambat menyampaikan 

laporan keuangan tahun buku 2014 berjumlah 52 perusahaan. Kemudian pada 

tahun 2016, perusahaan yang dinyatakan terlambat dalam menyampaikan laporan 

keuangan tahun buku 2015 diumumkan melalui pengumuman BEI No. Peng-LK-

00006 /BEI.PP1/06-2016. sejumlah 63 perusahaan. Hal ini menunjukkan kembali 

terjadinya peningkatan jumlah perusahaan yang terlambat melaporkan laporan 
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keuangannya. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa faktor 

penting untuk diteliti agar perusahaan dapat mengetahui faktor utama yang 

menyebabkan keterlambatan audit dan dapat lebih memperhatikan bagian 

tersebut. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan pernyataan permasalahan penelitian di 

atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan negatif terhadap 

keterlambatan audit? 

2. Apakah independensi dewan berpengaruh signifikan negatif terhadap 

keterlambatan audit? 

3. Apakah ukuran komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap 

keterlambatan audit? 

4. Apakah keaktifan komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap 

keterlambatan audit? 

5. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap 

keterlambatan audit? 

6. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan negatif 

terhadap keterlambatan audit? 

7. Apakah opini auditor berpengaruh signifikan negatif terhadap 

keterlambatan audit? 

8. Apakah usaha audit berpengaruh signifikan positif terhadap 

keterlambatan audit? 
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9. Apakah ukuran Kantor Akuntan Publik berpengaruh signifikan negatif 

terhadap keterlambatan audit? 

10. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap 

keterlambatan audit? 

11. Apakah umur perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap 

keterlambatan audit? 

12. Apakah kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh signifikan positif 

terhadap keterlambatan audit? 

13. Apakah perubahan persentase laba per lembar saham berpengaruh 

signifikan negatif terhadap keterlambatan audit? 

14. Apakah rasio hutang berpengaruh signifikan positif terhadap 

keterlambatan audit? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui: 

1. Untuk mengetahui apakah ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan 

negatif terhadap keterlambatan audit, 

2. Untuk mengetahui apakah independensi dewan berpengaruh signifikan 

negatif terhadap keterlambatan audit, 

3. Untuk mengetahui apakah ukuran komite audit berpengaruh signifikan 

negatif terhadap keterlambatan audit, 
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4. Untuk mengetahui apakah keaktifan komite audit berpengaruh signifikan 

negatif terhadap keterlambatan audit, 

5. Untuk mengetahui apakah kepemilikan manajerial berpengaruh 

signifikan positif terhadap keterlambatan audit, 

6. Untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional berpengaruh 

signifikan negatif terhadap keterlambatan audit. 

7. Untuk mengetahui apakah opini auditor berpengaruh signifikan terhadap 

negatif keterlambatan audit, 

8. Untuk mengetahui apakah usaha audit berpengaruh signifikan positif 

terhadap keterlambatan audit, 

9. Untuk mengetahui apakah ukuran kantor akuntan publik berpengaruh 

signifikan negatif terhadap  keterlambatan audit, 

10. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan 

positif terhadap keterlambatan audit, 

11. Untuk mengetahui apakah umur perusahaan berpengaruh signifikan 

negatif terhadap keterlambatan audit, 

12. Untuk mengetahui apakah kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh 

signifikan positif terhadap keterlambatan audit, 

13. Untuk mengetahui apakah perubahan persentase laba per lembar saham 

berpengaruh signifikan negatif terhadap keterlambatan audit, 

14. Untuk mengetahui apakah rasio hutang berpengaruh signifikan positif 

terhadap keterlambatan audit, 
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1.4.2 Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Bagi manajemen perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada perusahaan 

mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keterlambatan audit, 

sehingga pihak manajemen perusahaan dapat membuat keputusan yang 

bertujuan untuk mengurangi keterlambatan audit. 

2. Bagi investor 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada investor untuk 

mencermati, menganalisis laporan keuangan yang disajikan tepat waktu 

oleh perusahaan dan pertimbangan dalam keputusan investasi. 

3. Bagi Auditor 

Hasil penelitian diharapkan dapat membantu auditor dalam 

memaksimalkan kinerja audit dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor 

yang mempengaruhi keterlambatan audit sehingga dapat mempercepat 

publikasi laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan para 

pembaca mengenai keterlambatan audit pada perusahaan di Indonesia 

dan juga sebagai salah satu bahan referensi bagi penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang dari penelitian, permasalahan 

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan 

atas penyusunan skripsi ini. 

BAB II KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang merupakan uraian sistematis 

mengenai hasil penelitian sebelumnya dan teori-teori yang berhubungan 

dengan penelitian yang dilakukan serta perumusan hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang pendekatan dan metode penelitian yang digunakan 

yang terdiri dari rancangan penelitian, obyek penelitian, definisi 

operasional variabel dan pengukurannya, teknik pengumpulan data dan 

metode analisis data penelitian. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi hasil pengujian data yang dikumpulkan, analisis statistik 

deskriptif, hasil analisis dan pembahasan yang berkaitan dengan masalah 

yang diteliti. 

BAB V  KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini merupakan bagian penutup dari skripsi yang memuat kesimpulan 

atas dari keseluruhan penelitian ini, keterbatasan-keterbatasan yang 

ditemukan dalam penelitian serta rekomendasi yang disarankan dapat 

memberikan manfaat untuk peneliti yang masa akan datang. 
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