
1 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

  Perusahaan yang memutuskan masuk ke dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) 

mempunyai kewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangannnya pada situs 

resmi yang dibuat oleh BEI. Dalam pengambilan keputusan seluruh stakeholder 

menggunakan laporan tahunan perusahaan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

(POJK) Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau 

Perusahaan Publik mengemukakan “Laporan tahunan tidak hanya menjadi laporan 

pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris dalam melakukan pengurusan 

dan pengawasan emiten atau perusahaan publik kepada Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS). Laporan tahunan juga merupakan salah satu sumber informasi 

penting bagi investor atau pemegang saham termasuk investor atau pemegang 

saham asing dalam pengambilan keputusan investasi dan sarana pengawasan 

pemegang saham terhadap emiten atau perusahaan publik” (Komisioner & Jasa, 

2016). Hal ini menyebabkan informasi yang disediakan oleh perusahaan dalam 

laporan tahunan harus berkualitas dan dapat dipercaya, serta dapat diandalkan 

sebagai salah satu landasan dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan 

tahunan perusahaan merupakan cerminan keadaan ekonomi perusahaan pada 

periode yang digambarkan tersebut. 

 Secara harafiah, laporan keuangan diartikan sebagai suatu hasil yang berasal 

dari sebuah proses akuntansi, yang berfungsi untuk menghubungkan antara data 

keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan 

dalam jalannya operasi pada perusahaan. Sebagai suatu sumber informasi yang 

berfungsi sebagai alat komunikasi dan landasan pengambilan keputusan dalam 

jalannya kegiatan perusahaan, laporan keuangan dituntut untuk memberikan 

informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu (timeliness). Suatu laporan 

keuangan akan kehilangan kekuatannya sebagai alat untuk pengambilan keputusan 

apabila laporan tersebut disajikan dengan tidak tepat waktu (Haryanti, 2014). Selain 

ketepatwaktuan, laporan keuangan juga harus dibuat sesuai dengan Standar 
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Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku. Untuk memastikan laporan keuangan 

yang disajikan sesuai dengan standar yang berlaku maka diperlukan pihak eksternal 

dari perusahaan dalam kata lain adalah seorang auditor untuk menguji atau 

memeriksa laporan keuangan yang telah dibuat. Auditor tersebut harus bersifat 

independen dan bertugas untuk memastikan apakah laporan keuangan tersebut 

disajikan secara wajar dan memenuhi standar-standar akuntansi yang berlaku, serta 

tidak adanya salah saji material terhadap laporan keuangan tersebut apalagi adanya 

kecurangan yang mungkin dilakukan perusahaan untuk maksud tujuan tertentu. 

Penilaian auditor dan hasil opini yang dikeluarkannya sangat penting dalam 

meningkatkan kredibilitas terhadap laporan keuangan perusahaan. Hal ini membuat 

laporan keuangan dapat diandalkan sebagai salah satu landasan yang digunakan 

dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang membutuhkannya. Laporan 

auditor menjadi salah satu dasar pertimbangan pengambilan keputusan oleh 

stakeholder (pemangku kepentingan) yang terkait dalam operasi perusahaan dan 

tidak hanya itu, kepercayaan investor juga bertambah terhadap laporan keuangan 

yang disajikan oleh perusahaan. Auditor sebagai salah satu pihak yang menjadi 

sandaran kepercayaan stakeholder harus bersifat independen dan kompeten. Hal ini 

didukung dengan pernyataan Arens (2012:25) “Auditors strive to maintain a high 

level of independence to keep the confidence of users relying on their reports.” 

( Arens, Randal, & Beasley, 2012) 

 Bagi perusahaan yang telah tergabung dalam perusahaan terbuka (go-public) 

ketepatwaktuan penyampaian laporan tahunan merupakan salah satu kewajiban 

yang harus dipenuhi, jika kewajiban ini tidak dipenuhi oleh perusahaan, maka 

perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif akibat keterlambatannya tersebut. 

Hal ini menyebabkan perusahaan berusaha semaksimal mungkin untuk 

menyampaikan laporan tahunan tersebut dengan tepat waktu dan memacu 

perusahaan untuk menuntut pihak auditor menyelesaikan auditnya secepat mungkin. 

Seorang auditor harus bekerja secara teliti dan cermat dalam memeriksa laporan 

keuangan perusahaan, di mana hal tersebut membutuhkan waktu yang relatif cukup 

panjang. Namun, berdasarkan data di lapangan dan hasil interview lisan penelitian 

ini dengan beberapa auditor, spekulasi kedua yang muncul adalah perusahaan 

membutuhkan waktu yang relatif lama untuk memberikan data perusahaan tersebut 
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kepada auditor, dalam kata lain perusahaan membutuhkan waktu yang relatif lama 

untuk siap diaudit oleh auditor. Hal inilah yang membuat perusahaan mengalami 

keterlambatan dalam menyampaikan laporan tahunannya. Banyak juga spekulasi 

lain yang mungkin muncul sebagai penyebab keterlambatan penyampaian laporan 

keuangan tahunan. 

 Merujuk kepada peraturan yang telah ditetapkan Badan Pengawas Pasar 

Modal (BAPEPAM) dan OJK dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik Bab 

III, Pasal 7: “Emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan 

kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah 

tahun buku berakhir”. Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan, bahwa terdapat 70 

perusahaan terbuka atau emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan per 

kuartal I-2017. Kewajiban emiten tersebut seharusnya menyampaikan laporan 

keuangan paling lambat akhir April 2017. Alasan perusahaan atau emiten tersebut 

telat menyampaikan laporan keuangannya karena belum selesai diaudit, atau belum 

selesai disusun (Fiki Ariyanti, 2017). Berdasarkan ketentuan II.6.3 Peraturan BEI 

Nomor I-H tentang sanksi, bursa telah memberikan peringatan tertulis III dan denda 

sebesar Rp 150 juta kepada perusahaan tercatat yang terlambat menyampaikan 

laporan keuangan auditan per 31 Desember 2016 (hukum online.com, 2016). 

Besarnya jumlah emiten yang terlambat menyampaikan laporan tahunan ini 

menjadikan pertanyaan faktor apa saja yang mungkin menyebabkan keterlambatan 

penyampaian laporan keuangan itu terjadi khususnya audit delay. 

 Namun bukan saja sanksi administratif berupa denda ataupun bentuk 

lainnya yang mungkin terjadi sebagai akibat dari keterlambatan penyampaian 

laporan keuangan tetapi penurunan harga saham juga mungkin terjadi dari 

keterlambatan penyampaian laporan ini. Chambers and Penman (1984) mengatakan 

bahwa “that investors perceive firms not reporting on time to be a signal of bad 

news and that firms releasing financial reports later than expected receive negative 

abnormal returns”. Hal ini dikarenakan banyak spekulasi yang muncul dari 

keterlambatan penyampaian laporan tahunan mulai dari keadaan keuangan 

perusahaan yang mungkin dalam keadaan tidak baik, maka perusahaan sengaja 

menunda pelaporannya; ataupun opini auditor yang diterbitkan bukanlah opini yang 
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baik (unqualified opinion) maka perusahaan sengaja menunda pelaporannya karena 

hal tersebut dianggap kabar buruk bagi stakeholder.  

 Beaver (1968) memberikan bukti empiris berkaitan dengan isi informasi 

keuangan dari pengumuman laba, di mana investor akan cenderung untuk menunda 

pembelian atau penjualan sekuritasnya sampai dengan laporan keuangan yang telah 

diaudit diterbitkan. Salah satu sinyal perusahaan tersebut dalam keadaan yang baik 

adalah ketika laporan tahunan tersebut disampaikan secara tepat waktu. Seorang 

auditor yang juga berkontribusi terhadap waktu yang diperlukan perusahaan untuk 

menyampaikan laporan tahunannya, maka auditor harus bekerja secara tepat dan 

dalam waktu yang relatif singkat. Ketepatwaktuan penyelesaian pekerjaan oleh 

seorang auditor menjadi salah satu penilaian penting yang dihargai oleh seorang 

manajer perusahaan. Namun di sisi lain seorang auditor membutuhkan waktu yang 

cukup banyak untuk dapat megumpulkan bukti-bukti kompeten yang mampu 

mendukung opini auditnya. Di mana semakin lama waktu bagi seorang auditor 

untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya, maka akan semakin lama juga audit delay 

yang dihasilkan (Johnstone, 2009). 

 Audit delay adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang dihitung dari 

tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diselesaikannya laporan audit 

independen (Utami, 2005). Lamanya audit delay tidak hanya mempengaruhi 

pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di pasar modal namun juga 

mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap auditor dan kualitasnya. Salah 

satu kriteria profesionalisme auditor tampak dalam ketepatan waktu penyampaian 

laporan audit yang dilakukanya (Subekti & Wulandari Widyanti, 2004). Hal ini 

merupakan salah satu masalah serius yang perlu menjadi perhatian auditor untuk 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil audit yang dilakukan, dan 

meningkatkan kepercayaan terhadap laporan keuangan audit perusahaan. Di 

samping itu audit delay juga merupakan salah satu indikator untuk menilai kinerja 

dan kualitas auditor.  

 Menurut penelitian yang dilakukan oleh Robert Ashton tahun 1987 

menyatakan bahwa, audit delay berpengaruh signifikan terhadap perusahaan yang 

mendapatkan qualified opinion, perusahaan yang bergerak dalam sektor lain selain 

sektor keuangan, bukan perusahaan publik, memiliki bulan fiskal lainnya selain 
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bulan Desember, memiliki pengendalian internal yang buruk, menggunakan 

teknologi pemrosesan data yang kurang kompleks, memiliki jumlah kerja audit 

yang lebih besar yang dilakukan setelah akhir tahun . Di mana sampel penelitiannya 

adalah 488 perusahaan klien U.S. offices of Peat, Marwick, Mitchell & Co., yang 

masuk daftar partial klien pada tahun 1982. Penelitian yang dilakukan Ashton 

menunjukkan variabel opini auditor dan laba di tahun berjalan merupakan variabel 

yang paling berpengaruh terhaadp lamanya audit delay.  

 Hasil penelitian dari Robert Ashton tahun 1987 diperkuat melalui penelitian 

yang dilakukan oleh Raja Adrin tahun 2003 yang melakukan penelitian pada 

perusahaan yang terdaftar dalam bursa efek Malaysia, yang menunjukkan hasil 

serupa di mana dinyatakan bahwa audit delay berpengaruh signifikan terhadap 

perusahaan yang termasuk dalam industri non-keuangan, menerima opini audit 

“qualified opinion”, memiliki tahun fiskal diluar bulan Desember, diaudit oleh non-

big 5, mengalami laba negatif (kerugian), dan memiliki risiko lebih tinggi.  

 Penelitian lain dari Azubike tahun 2014 menjelaskan, bahwa ukuran KAP 

tidak berpengaruh terhadap audit delay sedangkan jumlah direksi dan jumlah 

komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Menurut 

penelitian Ayoib Che-Ahmad tahun 2008 kepemilikan saham direksi, total asset, 

jumlah cabang, ukuran KAP, opini auditor, dan Return on Equity (ROE) memiliki 

pengaruh terhadap audit delay. Dikemukakan pula bahwa semakin kompleks 

keadaan perusahaan tersebut yang dilihat di sini adalah dalam segi jumlah dan 

keberadaan cabang tersebut, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk 

mengaudit perusahaan tersebut.  

 Penelitian Ferhan Emir tahun 2013 pada perusahaan yang terdaftar di bursa 

Turki menyatakan, bahwa ukuran perusahaan, opini auditor, dan perusahaan sedang 

mengalami laba berpengaruhi signifikan terhadap audit delay. Hal lain adalah 

leverage tidak berpengaruh negatif dan ukuran KAP tidak berpengaruh positif 

terhadap audit delay pada perusahaan yang terdaftar di bursa Turki. Penelitian-

penelitian terdahulu menemukan, bahwa terdapat ketidak konsistenan pengaruh 

terhadap variable-variabel yang mempengaruhi audit delay.  

 Penelitian ini difokuskan untuk meneliti kembali apakah terdapat kesamaan 

hasil tentang faktor yang mempengaruhi audit delay pada perusahaan LQ-45 yang 
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terdaftar di BEI pada periode tahun yang berbeda yang mana keadaan tahun tersebut 

dianggap mewakili keadaan masa kini serta penambahan variabel baru, yaitu 

jumlah direksi, jumlah dewan komisaris, dan jumlah komite audit. 

 Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka 

judul yang diambil dalam penelitian ini adalah ”Analisis Pengaruh Opini Auditor, 

Ukuran KAP, Ukuran Perusahaan, Jumlah Direksi, Jumlah Dewan Komisaris, dan 

Jumlah Komite Audit terhadap Audit delay” (Studi Empiris pada Perusahaan LQ-

45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2017).  

 

1.2 Batasan Penelitian 

Pembahasan yang dibahas pada penelitian ini adalah dibatasi pada 

batasan permasalahan sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya meneliti perusahaan-perusahaan yang terdaftar 

dalam LQ-45 dalam periode tahun 2014-2017. 

2. Penelitian ini hanya meneliti opini auditor, ukuran KAP, ukuran 

perusahaan, jumlah direksi, jumlah dewan komisaris, dan jumlah 

komite audit. 

3. Penelitian ini meneliti perusahaan-perusahaan yang mempublikasikan 

laporan keuangannya pada BEI. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diuji pada penelitian ini adalah 

1. Bagaimana pengaruh opini auditor terhadap audit delay? 

2. Bagaimana pengaruh ukuran KAP terhadap audit delay? 

3. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit delay? 

4. Bagaimana pengaruh jumlah direksi terhadap audit delay? 

5. Bagaimana pengaruh jumlah dewan komisaris terhadap audit delay? 

6. Bagaimana pengaruh jumlah komite audit terhadap audit delay? 
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7. Bagaimana pengaruh opini auditor, ukuran KAP, ukuran perusahaan, 

jumlah direksi, jumlah dewan komisaris, dan jumlah komite audit 

terhadap audit delay? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:  

1. Mengetahui pengaruh opini auditor terhadap audit delay. 

2. Mengetahui pengaruh ukuran KAP terhadap audit delay.  

3. Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit delay. 

4. Mengetahui pengaruh jumlah direksi terhadap audit delay. 

5. Mengetahui pengaruh jumlah dewan komisaris terhadap audit delay. 

6. Mengetahui pengaruh jumlah komite audit terhadap audit delay. 

7. Mengetahui pengaruh opini auditor, ukuran KAP, ukuran perusahaan, 

jumlah direksi, jumlah dewan komisaris, jumlah komite audit secara 

bersama-sama terhadap audit delay. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

   Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

membutuhkan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Beberapa 

manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay pada perusahaan LQ-45 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan sebagai sarana 

pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari penulis 

di perkuliahan. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Universitas Agung Podomoro 

 Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi 

perpustakaan dan bahan pembanding bagi mahasiswa yang ingin 
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melakukan pengembangan penelitian berikutnya di bidang yang 

sama untuk di masa mendatang.  

b. Bagi Auditor   

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan oleh auditor dalam melaksanakan auditnya agar dapat 

menyelesaikan laporan auditnya tepat waktu sesuai dengan waktu 

yang telah ditetapkan oleh OJK.  

c. Bagi penulis  

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang 

bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis 

tentang auditing dan laporan keuangan serta audit delay. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan pada penelitian ini secara berurutan disusun yang 

terdiri dari beberapa bab yaitu: Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, 

Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil dan Pembahasan, dan Bab V 

Penutup. Untuk tiap isi dari setiap bagian adalah sebagai berikut:  

BAB I     PENDAHULUAN  

Pada bab ini akan mencakup latar belakang, rumusan masalah,  

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.  

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini berisi landasan teori penelitian, penelitian terdahulu yang 

sejenis, kerangka pemikiran, dan hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini.  

BAB III  METODE PENELITIAN  

 Bab ini akan diuraikan metode penelitian dalam penulisan skripsi 

ini. Berisi tentang variabel penelitian, jenis dan sumber data, 

populasi data, sampel data, metode pengumpulan data serta 

metode analisis yang digunakan.  

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bagian ini berisi tentang hasil dan pembahasan yang didalamnya 

terdapat deskripsi, analisis data, dan intepretasi hasil pengolahan 
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data dalam upaya menguji hipotesis yang telah diajukan 

sebelumnya serta melakukan intepretasi terhadap hasil yang 

diperoleh.  

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN  

Pada bab ini akan dijelaskan tentang kesimpulan penelitian, 

keterbatasan yang dihadapi penelitian ini, dan saran untuk pihak - 

pihak tertentu. 

 

 


