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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan dibuat oleh pihak manajemen dengan tujuan 

untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya 

oleh para pemilik perusahaan (Baridwan, 2004). Laporan keuangan tersebut 

juga memiliki peranan penting dalam proses pengukuran dan penilaian 

kinerja perusahaan dan juga bermanfaat sebagai dasar pengambilan keputusan 

bagi para pengguna laporan keuangan. Pihak-pihak pengguna laporan 

keuangan tersebut diantaranya ialah, pihak manajemen, pihak pemegang 

saham, pihak kreditor, dan pihak pemerintah. 

Manfaat dari laporan keuangan dapat dirasakan jika laporan 

keuangan memiliki karakteristik yang mendukung dari laporan keuangan 

tersebut. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK: 2009), tentang Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian 

Laporan Keuangan, bahwa laporan keuangan harus memenuhi empat 

karakteristik kualitas yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat 

dibandingkan. 

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang menyajikan informasi 

secara relevan terdapat beberapa kendala, diantaranya ialah ketepatan waktu. 

Menurut Puspitasari dan Sari (2012) kualitas perusahaan dapat dilihat dari 

keberhasilan perusahaan dalam penyajian laporan keuangan (timeliness) 
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secara tepat waktu dan lamanya penyelesaian audit (audit delay). Perusahaan 

yang menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu akan memberikan 

informasi yang dibutuhkan oleh para pengguna informasi. Sebaliknya, jika 

perusahaan tidak menyajikan informasi secara tepat waktu maka informasi 

dalam laporan keuangan akan hilang manfaatnya. 

Febrianty (2011) menyebutkan bahwa terdapat berbagai kendala 

dalam menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu. Salah satu kendala 

adalah adanya keharusan laporan keuangan untuk diaudit oleh akuntan 

publik. Tujuan audit sendiri ialah untuk memberikan opini tentang kewajaran 

laporan keuangan, artinya bahwa laporan keuangan yang disajikan 

manajemen perlu verifikasi apakah telah sesuai dengan standar pelaporan 

yang berterima umum. Pertimbangan cost-benefit diperlukan untuk 

menentukan pilihan antara segera mengumumkan laporan keuangan atau 

menunda laporan keuangan.  

Standar Pemeriksaan Akuntan Publik pada standar ketiga 

menyatakan bahwa audit harus dilaksanakan dengan penuh kecermatan dan 

ketelitian serta pengumpulan alat-alat pembuktian yang cukup memadai. 

Pemenuhan standar audit ini dapat berdampak pada lamanya penyelesaian 

laporan audit dan menentukan kualitas hasil auditnya. Dibutuhkan waktu 

lama untuk menyusun laporan audit yang sesuai dengan standar.  

Lamanya waktu penyelesaian audit inilah yang disebut audit delay. 

Audit delay merupakan jarak antara tahun fiskal perusahaan sampai dengan 

tanggal laporan audit. Menurut Shulthoni, Moch (2012) audit delay adalah 
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waktu yang dibutuhkan oleh auditor untuk mengaudit laporan keuangan sejak 

tanggal tutup buku perusahaan. Semakin lama auditor menyelesaikan 

pekerjaan auditornya, semakin lama pula audit delay. 

Audit delay dapat mempengaruhi ketepatan waktu informasi 

tersebut dipublikasikan sehingga akan berdampak pada reaksi pasar. 

Berkaitan dengan ketepatan waktu publikasi laporan keuangan tersebut 

Bapepam telah menerbitkan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK 

Nomor KEP-431/BL/2012 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan 

Keuangan Tahunan, “Emiten atau Perusahaan Publik yang pernyataan 

pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan keuangan 

tahunan kepada BAPEPAM dan LK paling lama 4 (empat) bulan setelah 

tahun buku berakhir”. 

Sejumlah peneliti telah melakukan penelitian yang berkaitan 

dengan audit delay. Penelitian Susilawati, dkk (2012) menyimpulkan bahwa 

solvabilitas dan perusahaan holding mempunyai pengaruh terhadap audit 

delay. Puspitasari dan Sari (2012) menyebutkan bahwa berdasarkan hasil uji 

statistik (t-test) menunjukan bahwa seluruh variabel bebas yaitu ukuran 

perusahaan, solvabilitas, laba/rugi perusahaan, dan ukuran KAP berpengaruh 

secara signifikan terhadap audit delay. Hasil pengujian secara silmutan (F-

Test) terdahap audit delay menunjukan secara bersama-sama variabel ukuran 

perusahaan, solvabilitas, laba/rugi perusahaan, dan ukuran KAP berpengaruh 

secara signifikan terhadap audit delay. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Indriyani, Rosmawati, dan Supriyati 

(2012) menunjukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit 

report lag sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap audit report 

lag. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Febrianty (2011) menyimpulkan 

bahwa baik ukuran perusahaan maupun leverage berpengaruh terhadap audit 

delay. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diangkat 

adalah: 

1. Apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, dan solvabilitas secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap audit delay? 

2. Apakah ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

audit delay? 

3. Apakah profitabilitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap audit 

delay? 

4. Apakah solvabilitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap audit 

delay? 
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1.3. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat sesuai dengan tujuan penelitian, maka dilakukan 

pembatasan terhadap ruang lingkup penelitian. Pembatasan tersebut meliputi: 

1. Penulis menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI tahun 2010-2012. 

2. Perusahaan telah menerbitkan laporan keuangan tahunan yang telah 

diaudit selama periode  2010-2012. 

3. Perusahaan yang melaporkan laba. 

4. Perusahaan yang menggunakan mata uang Indonesia (rupiah) dalam 

laporan keuangannya. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menguji pengaruh signifikan ukuran perusahaan, profitabilitas, dan 

solvabilitas secara simultan terhadap audit delay. 

2. Untuk menguji pengaruh signifikan secara parsial ukuran perusahaan 

terhadap audit delay. 

3. Untuk menguji pengaruh signifikan secara parsial profitabilitas terhadap 

audit delay. 

4. Untuk menguji pengaruh signifikan secara parsial solvabilitas terhadap 

audit delay. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah referensi mengenai ukuran perusahaan, profitabilitas, dan 

solvabilitas yang mempengaruhi audit delay pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI dan sebagai referensi untuk penelitian di masa yang 

akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan dapat membantu auditor dalam meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas proses audit dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi audit delay sehingga akan tercipta kinerja audit yang 

optimal. 

3. Bagi Pengguna Laporan Keuangan 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemakai laporan keuangan baik 

investor maupun kreditor dalam mengambil keputusan dan juga bagi 

manajemen untuk menilai pentingnya audit delay bagi para pengguna 

laporan keuangan. 
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