BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang Penelitian
Kebutuhan modal tambahan bagi perusahaan dapat dipenuhi melalui

berbagai cara, salah satu cara yaitu dengan menjual saham baru. Menurut
Jogiyanto (2004), penjualan saham baru bagi perusahaan dapat dilakukan melalui
berbagai cara sebagai berikut:
1.

Dijual kepada pemegang saham yang sudah ada.

2.

Dijual kepada karyawan melalui Employee Stock Ownership Plan (ESOP).

3.

Menambah saham lewat dividen yang tidak dibagi (dividend reinvestment
plan).

4.

Dijual secara langsung kepada pembeli tunggal yang biasanya merupakan
investor institusi secara privat (private placement).

5.

Ditawarkan kepada publik.
Menurut Harahap (2011), penawaran saham kepada publik dilakukan oleh

perusahaan yang ingin go-public dan perusahaan harus mendaftarkan diri di Bursa
Efek Indonesia (BEI).

Perusahaan yang sudah terdaftar diwajibkan untuk

menyampaikan laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan standar
akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan
peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAMLK) di bidang akuntansi. Laporan keuangan tersebut harus diaudit oleh akuntan
publik yang terdaftar di BAPEPAM-LK.
Menurut Kieso, Weygent, & Warfield (2014), laporan keuangan adalah
laporan yang menggambarkan pengumpulan, penyusunan, dan ringkasan atas
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data-data akuntansi. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses
akuntansi yang digunakan sebagai informasi oleh pemegang saham, calon
pemegang saham, manajemen, kreditor, regulator dan para pengguna lainnya
untuk mengambil keputusan. Laporan keuangan juga memiliki fungsi sebagai
suatu instrumen untuk mengukur kinerja perusahaan.
Laporan keuangan tidak terlepas dari proses audit dimana hasil audit atas
perusahaan mempunyai konsekuensi dan tanggung jawab yang besar sehingga
audit harus dilakukan oleh pihak yang ahli dibidangnya. Menurut Agoes (2004),
audit adalah pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh
pihak yang independen, laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dan
catatan akuntansi dan bukti pendukung, dalam rangka memberikan pendapat
atas kewajaran laporan keuangan. Pelaksaan audit bertujuan untuk menilai
kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi
pelaksanaan tugas dan fungsi suatu organisasi (Darono, 2010).
Menurut Arens, Beasley, & Elder (2011), auditing merupakan akumulasi
dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat
kesesuaian antara informasi serta kriteria yang telah diterapkan. Adanya
pemenuhan standar oleh auditor tidak hanya berdampak pada lamanya pelaporan
hasil audit namun juga berdampak pada kualitas dari hasil audit.
Menurut Fahmi

(2014), tujuan laporan keuangan adalah untuk

memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu
perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter. Tujuan laporan
keuangan bagi para pemakai juga untuk digunakan dalam hal meramalkan,
membandingkan, dan menilai dampak keuangan yang timbul dari keputusan
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ekonomis yang diambilnya. Alasan tersebut menyebabkan ketepatan waktu dalam
pelaporan laporan keuangan menjadi salah satu faktor yang sangat penting.
Informasi dalam laporan keuangan akan mempunyai tingkat kredibilitas yang
lebih tinggi bila tidak ada penundaan dalam publikasi laporan keuangan.
Pembentukan komite audit merupakan salah satu praktik tata kelola
perusahaan yang baik. Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang baik dapat
menciptakan tingkat transparansi perusahaan yang dapat membantu perusahaan
untuk

mengurangi

keterlambatan

waktu

pelaporan

laporan

keuangan.

Keterlambatan publikasi laporan dapat menyebabkan kemungkinan berkurangnya
isi informasi pada peristiwa publikasi pendapatan per saham karena didahului oleh
sumber informasi alternatif atau dapat diantisipasi oleh pasar (Umar, 2002).
Keterlambatan publikasi laporan dapat mengakibatkan tingkat laba dan
keberlangsungan hidup perusahaan terganggu yang pada akhirnya memerlukan
tingkat ketelitian dan kecermatan pada saat pengauditannya dan menyebabkan
audit delay semakin meningkat. Keterlambatan ini juga akan berdampak pada
meningkatnya ketidakpastian atas keputusan yang diambil dari informasi yang ada
di dalam laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan atau PSAK (2009), yaitu bahwa jika terdapat penundaan yang tidak
semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan
relevansinya.
Audit
penyelesaian

delay atau keterlambatan laporan audit adalah rentang waktu
laporan

audit

laporan keuangan tahunan, diukur berdasarkan

lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan keuangan auditor
independen atas audit laporan keuangan perusahaan sejak tanggal tutup buku
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perusahaan, yaitu per 31 Desember sampai tanggal yang tertera pada laporan
auditor independen (Lestari, 2010). Pada tanggal 30 September 2003,
BAPEPAM-LK semakin memperketat peraturan dengan dikeluarkannya lampiran
surat keputusan ketua BAPEPAM-LK No. Kep-36/PM/2003 yang menyatakan
bahwa laporan keuangan disertai laporan akuntan dengan pendapat yang lazim
harus disampaikan kepada BAPEPAM-LK selambat-lambatnya pada akhir bulan
ketiga (90 hari) setelah tahun buku berakhir.
Berdasarkan

beberapa

penelitian

terdahulu

yang

mempengaruhi

keterlambatan laporan audit, maka dilakukan penelitian dengan menggunakan
kedua aspek tersebut dengan mengambil objek penelitian perusahaan publik yang
terdaftar di BEI. Penelitian ini berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi
Keterlambatan Audit pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia”.

1.2

Permasalahan Penelitian
Pembatasan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

dilakukan dalam penelitian ini agar dapat memberikan pemahaman yang sesuai
dengan tujuan yang akan ditetapkan. Pembatasan tersebut yaitu:
1.

Penelitian didasarkan pada faktor internal perusahaan yaitu seperti
profitabilitas, solvabilitas, upaya audit, nilai absolut dari jumlah akrual,
ukuran perusahaan, perubahan dalam laba per saham. Faktor eksternal
perusahaan dibatasi hanya dua variabel yaitu reputasi auditor dan opini
audit. Faktor-faktor tersebut dipilih untuk dijadikan variabel independen
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dalam penelitian ini yang akan diteliti pada perusahaan yang terdaftar di
BEI tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.
2.

Data-data yang diperlukan penelitian ini berasal dari data sekunder yaitu
laporan keuangan dan laporan auditor independen masing-masing emiten
yang memuat pemberian pendapat akuntan publik yang dipublikasikan
pada tahun 2011-2015.
Pertanyaan-pertanyaan yang diidentifikasikan dalam penelitian ini

berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan adalah sebagai berikut:
1.

Apakah

profitabilitas

berpengaruh

secara

signifikan

terhadap

keterlambatan laporan audit?
2.

Apakah solvabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap keterlambatan
laporan audit?

3.

Apakah upaya audit berpengaruh secara signifikan terhadap keterlambatan
laporan audit?

4.

Apakah nilai absolut dari jumlah akrual berpengaruh secara signifikan
terhadap keterlambatan laporan audit?

5.

Apakah ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap
keterlambatan laporan audit?

6.

Apakah perubahan dalam laba per saham berpengaruh secara signifikan
terhadap keterlambatan laporan audit?

7.

Apakah

reputasi

auditor

berpengaruh

secara

signifikan

terhadap

keterlambatan laporan audit?
8.

Apakah opini audit berpengaruh secara signifikan terhadap keterlambatan
laporan audit?
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1.3

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian
Identifikasi masalah melalui pertanyaan di atas menghasilkan beberapa
tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:
1.

Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap keterlambatan laporan
audit.

2.

Untuk mengetahui pengaruh solvabilitas terhadap keterlambatan laporan
audit.

3.

Untuk mengetahui pengaruh upaya audit terhadap keterlambatan laporan
audit.

4.

Untuk mengetahui pengaruh nilai absolut dari jumlah akrual terhadap
keterlambatan laporan audit.

5.

Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap keterlambatan
laporan audit.

6.

Untuk mengetahui pengaruh perubahan dalam laba per saham terhadap
keterlambatan laporan audit.

7.

Untuk mengetahui pengaruh reputasi auditor terhadap keterlambatan
laporan audit.

8.

Untuk mengetahui pengaruh opini audit terhadap keterlambatan laporan
audit.

1.3.2 Manfaat Penelitian
Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai
pihak. Manfaat tersebut berupa:
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1.

Auditor
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan auditor untuk
mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan
laporan audit. Faktor-faktor tersebut dapat menjadi fokus auditor dalam
pelaksanaan program audit untuk meminimalisirkan keterlambatan laporan
audit.

2.

Perusahaan
Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi perusahaan
untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan
laporan keuangan. Perusahaan juga dapat mempersiapkan informasiinformasi yang diperlukan untuk membantu mempercepat pengauditan
laporan keuangan sehingga tingkat kredibilitas dari laporan keuangan yang
diterbitkan tetap dapat dijaga.

3.

Akademisi
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian
selanjutnya dan dapat menjadi bahan pembelajaran mengenai faktor-faktor
yang mempunyai pengaruh positif terhadap keterlambatan audit.

1.4

Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan disusun untuk menjabarkan hal-hal yang akan

dibahas lebih lanjut dalam setiap bab pada penelitian ini. Penjabarannya adalah
sebagai berikut:
BAB I

PENDAHULUAN
Bab

ini

berisi

penjelasan

mengenai latar belakang penelitian,
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permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat

penelitian,

serta

sistematika pembahasan dari penelitian ini.
BAB II

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
Bab ini berisi penjelasan mengenai model penelitian sebelumnya,
definisi variabel dependen dan variabel independen. Bab ini juga berisi
model penelitian dan perumusan hipotesis untuk penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN
Bab ini berisi penjelasan mengenai rancangan penelitian, objek
penelitian, dan definisi variabel operasional. Teknik pengumpulan data
yang digunakan serta metode analisis data juga akan dibahas dalam bab
ini.
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Bab ini berisi penjelasan mengenai hasil dari pengujian data yang
dikumpulkan. Hasil tersebut berupa analisis statistik deskriptif yang
dilanjutkan dengan penjelasan atas hasil-hasil yang diperoleh dari
hipotesis yang diuji.
BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI
Bab ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan yang diperoleh dari
hasil pembahasan dari bab-bab sebelumnya dan keterbatasan dari
penelitian ini. Rekomendasi dan saran yang dapat diberikan mengenai
permasalahan yang diteliti diharapkan dapat berguna bagi penelitian
selanjutnya dan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi akademisi.
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