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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi ini, dunia perekonomian banyak mengalami 

perkembangan yang signifikan sehingga mendorong perekonomian 

nasional dan internasional menunju perdagangan bebas sehingga semakin 

memperketat persaingan antar perusahaan. Pasar modal berperan penting 

dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Pasar modal memberikan 

kesempatan kepada pihak yang mempunyai surplus dana untuk melakukan 

investasi pada perusahaan perusahaan yang tercatat dipasar modal. 

(Endang, 2012).  

Bagi pihak yang berkepentingan dengan kondisi keuangan 

perusahaan, informasi akurat dan tepat waktu sangat penting, sebab turut 

menentukan langkah yang akan diambil selanjutnya. Ketepatan waktu 

penyajian laporan keuangan akan berpengaruh terhadap nilai laporan 

keuangan tersebut. Sementara penundaan dapat berdampak pada tidak 

relevannya informasi yang dihasilkan (Belkaui 2001 dalam Wicaksono 

2009). 

Laporan keuangan merupakan suatu sumber informasi yang 

berperan penting dalam pengambilan keputusan dan bertujuan sebagai 

media bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan berbagi informasi dan 

pengukuran secara ekonomis mengenai kinerja keuangan, perubahan 
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posisi keuangan, arus kas, serta sumber daya yang dimiliki perusahaan 

kepada berbagai pihak yang mempunyai kepentingan atas informasi 

tersebut. Bagi yang berkepentingan dengan kondisi keuangan perusahaan, 

informasi yang akurat dan tepat waktu sangat penting, karena turut 

menentukan langkah yang akan diambilnya (Wicaksono 2009). Salah satu 

kewajiban perusahaan manufaktur yang sudah go public adalah 

mempublikasikan laporan keuangan yang telah disusun dengan standar 

akuntansi keuangan dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar 

dalam Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). 

Pada awal perkembangannya audit hanya dimaksudkan untuk 

mencari dan menemukan kecurangan serta kesalahan, kemudian 

perkembangannya menjadi pemeriksaan laporan keuangan untuk 

memberikan pandapat atas kebenaran penyajian laporan keuangan 

perusahaan dan juga menjadi salah satu faktor dalam pengambilan 

keputusan. Seiring berkembangnya perusahaan, fungsi audit semakin 

penting dan timbul kebutuhan dari pemerintah, pemegang saham, analisis 

keuangan, bankir, investor, dan masyarakat untuk menilai kualitas 

manajemen sebagai sarana yang terpercaya dalam membantu pelaksanaan 

tanggungjawab mereka dengan memberikan analisis, penilaian, 

rekomendasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Audit merupakan 

proses yang sistematik dengan tujuan mengevaluasi bukti mengenai 

tindakan dan kejadian ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian 

antara penugasan dan kriteria yang telah ditetapkan, hasil dari penugasan 
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tersebut dikomunikasikan kepada pihak pengguna yang berkepentingan 

(Septiara, 2012). 

Auditor memiliki tanggung jawab yang besar dan tentunya hal ini 

membuat auditor untuk bekerja secara profesional. Salah satu kriteria 

profesional auditor tampak dalam ketepatan waktu penyampaian laporan 

auditnya (Supriyanti, 2007). Ketepatan waktu penyusunan atau pelaporan 

suatu lapaoran audit atas laporan keuangan perusahaan bisa mempengaruhi 

pada nilai laporan keuangan tersebut. Keterlambatan informasi akan 

menimbulkan reaksi negatif dari perilaku pasar modal, karena laporan 

keuangan auditan yang didalamnya memuat informasi penting, seperti laba 

yang dihasilkan perusahaan dijadikan sebagai salah satu dasar 

pengambilan keputusan untuk membeli atau menjual kepemilikan yang 

dimiliki oleh investor, artinya informasi laba dari laporan keuangan yang 

dipublikasikan akan menyebabkan kenaikan atau penurunan harga saham. 

Standar audit, menurut Generally Accepted Auditing Standars (GAAS), 

khususnya standar umum menyatakan bahwa audit harus dilaksanakan 

dengan penuh kecermatan dan ketelitian. Penyampaian laporan secara 

berkala dari segi regulasi di indonesia menyatakan bahwa tepat waktu 

merupakan kewajiban bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI), yang mewajibkan bagi setiap perusahaan publik untuk 

menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan dan laporan audit 

independenya (Rahmawati, 2008). 
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Jarak waktu antara akhir periode akuntansi dengan tanggal 

ditandatanginya laporan audit dapat mempengaruhi ketepatan waktu 

informasi tersebut dipublikasikan (Rolinda, 2007), dengan demikian dapat 

disimpulkan  bahwa ketepatan waktu pelaporan merupakan catatan pokok 

laporan yang memadai. Oleh karena  pentingnya publikasi laporan 

keuangan auditan sebagai informasi yang sangat bermanfaat bagi para 

pelaku bisnis di pasar modal, rentan waktu penyelesaian audit laporan 

keuangan yang turut mempengaruhi manfaat informasi laporan keuangan 

auditan yang dipublikasikan serta faktor-faktor yang mempengaruhi Audit 

delay menjadi objek yang signifikan untuk diteliti lebih lanjut. 

Penelitian mengenai audit delay  telah banyak dilakukan baik di 

dalam negeri maupun di luar negeri dan hasilnya pun berbeda-beda, 

diantaranya. Penelitian Kartika (2009) menyatakan bahwa, Return on 

asset, Debt to equity ratio, total asset (ukuran perusahaan) dan reputasi 

KAP mempunyai pengaruh terhadap audit delay Hasil penelitian yang 

dilakukan Iskandar dan Trisnawati (2010) mengatakan bahwa klasifikasi 

industri, laba/rugi tahun berjalan dan besarnya KAP berpengaruh terhadap 

audit report lag/audit delay. Total asset, opini audit dan debt proportion 

tidak mempunyai pengaruh terhadap audit report lag/audit delay,  

Penelitian Febrianty (2011) menyatakan ukuran  perusahaan, 

tingkat leverage, dan kualitas KAP mempunyai pengaruh secara besama-

sama terhadap audit delay. Sementara penelitian yang dilakukan Ferdianto 

(2011) menyatakan ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, opini 
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auditor, dan reputasi KAP mempunyai pengaruh bersama-sama terhadap 

audit delay. Yunita  (2011) melakukan penelitian yang hasilnya dari 

keempat variabel (Debt to equity ratio, Reputasi KAP, Ukuran perusahaan 

dan Sektor industri) hanya variabel sektor industri yang mempunyai 

pengaruh secara signifikan terhadap Audit Delay.  

Penelitian Yulianti (2011) menyimpulkan bahwa ukuran 

perusahaan mempunyai pengaruh terhadap audit delay, Opini Auditor 

tidak mempunyai pengaruh terhadap audit delay, Ukuran Kantor Akuntan 

Publik mempunyai pengaruh terhadap audit delay, Solvabilitas tidak 

mempunyai pengaruh terhadap audit delay, Profitabilitas tidak mempunyai 

pengaruh terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdapat 

di Bursa Efek Indonesia. 

Penelitian oleh Pramesti (2012) menyatakan ukuran perusahaan, 

jenis industri, tingkat profitabilitas, ukuran KAP, opini auditor dan tingkat 

solvabilitas secara bersama-sama berpengaruh singnifikan terhadap audit 

delay. Aisyatulfuadah (2012) mengungkapkan dalam penelitiannya yaitu 

ukuran perusahaan, opini auditor, ukuran kantor akuntan publik (KAP) 

tidak berpengaruh signifikan terhadap audit delay, sedangkan profitabilitas 

dan umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap audit delay. 

Penelitian Listiana dan Susilo (2012) menyatakan bahwa varibel 

Profitabilitas mempunyai pengaruh yang negatif terhadap audit delay. 

Herja (2013) mengungkapakan dalam penelitiannya bahwa ukuran 
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perusahaan,profitabilitas,laba/rugi,reputasi KAP, dan opini auditor 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap audit delay.  

Kinanti dan Susanto (2012) mengungkapkan dalam penelitiannya 

bahwa profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan, opini auditor dan 

ukuran KAP mempunyai pengaruh signifikan terhadap audit delay. Hasil 

penelitian yang dilakukan Setiawan (2013) menyatakan ukuran 

perusahaan, reputasi auditor, profitabilitas, dan solvabilitas mempunyai 

pengaruh yang signifikan, sementara opini auditor tidak mempunyai 

pengaruh yg signifikan. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Kartika 

(2009) yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay 

di Indonesia, Dengan variabel ukuran perusahaan, opini auditor, tingkat 

profitabilitas reputasi auditor terhadap audit delay. Hasil penelitiannya 

menyimpulkan bahwa tingkat profitabilitas dan reputasi auditor 

mempunyai pengaruh yang negatif terhadap audit delay, sedangkan total 

asset, laba/rugi operasi dan opini auditor mempunyai pengaruh terhadap 

audit delay. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

objek penelitian yang menggunakan perusahaan-perusahaan manufaktur 

sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2011-2013, 

sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan perusahaan-perusahaan 

LQ 45 yang terdaftar di bursa efek jakarta periode  2001-2005. 

Pengaruh Ukuran Perusahaan..., Riqi Imam Baihaqi, FE UMP, 2015



7 
 

Salah satu alasan bahwa penelitian ini penting yaitu untuk 

mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap audit delay, 

sehingga dapat meminimalkan waktu audit delay yang dibutuhkan oleh 

perusahaan. Jika laporan keuangan tidak dipublikasikan tepat pada 

waktunya, maka akan mengurangi manfaat dan nilai laporan keuangan itu 

sendiri. Selain itu laporan keuangan juga akan mendapat respon yang 

negatif dari para pihak yang membutuhkannya. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah ukuran perusahaan, opini auditor, profitabilitas, dan 

reputasi auditor secara simultan berpengaruh terhadap audit delay? 

2. Apakah ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh positif 

terhadap audit delay? 

3. Apakah opini auditor secara parsial berpengaruh positif terhadap 

audit delay? 

4. Apakah profitabilitas secara parsial berpengaruh positif terhadap 

audit delay? 

5. Apakah reputasi auditor secara parsial berpengaruh positif terhadap 

audit delay? 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Mengingat begitu luasnya dan konpleknya permasalahan yang ada 

dalam audit delay, maka penelitian akan memberikan batasan masalah 

dengan maksud  agar tujuan dan pembahasan dapat lebih terarah pada 

sasarannya. Adapun masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini hanya 

terbatas mengenai masalah faktor-faktor yang diduga mempengaruhi audit 

delay, faktor-faktor tersebut antara lain : ukuran perusahaani, opini 

auditor, profitabilitas, dan reputasi auditor terhadap audit delay. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah :  

1. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, opini auditor, 

profitabilitas, dan reputasi auditor apakah secara simultan 

berpengaruh terhadap audit delay. 

2. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan apakah secara parsial 

berpengaruh positif terhadap audit delay. 

3. Untuk menguji pengaruh opini auditor apakah secara parsial 

berpengaruh positif terhadap audit delay. 

4. Untuk menguji pengaruh profitabilitas apakah secara parsial 

berpengaruh positif terhadap audit delay. 

5. Untuk menguji reputasi auditor apakah secara parsial berpengaruh 

positif terhadap audit delay 
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1.5 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

membutuhkan yaitu : 

1. Bagi auditor  

Membantu mengindikasi faktor-faktor yang mempengaruhi audit 

delay sehingga dapat mengoptimalkan kinerja yang berimbas pada 

tepatnya waktu pelaporan keuangan dan mempercepat 

penyampaian laporan keuangan kepada publik. 

2. Bagi akademisi 

Memberi deskripsi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi audit 

delay, dimana bukti empiris tersebut dapat dijadikan tambahan 

wawasan dalam penelitiannya selanjutnya. 

3. Bagi peneliti 

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan 

sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan. 
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