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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses 

pengukuran dan penilaian kinerja suatu perusahaan serta bermanfaat untuk 

pengambilan keputusan, banyak pihak seperti manajemen, pemegang saham, 

pemerintah, kreditor dan lain-nya yang  berkepentingan terhadap laporan 

keuangan (Ratnasari dan Yanti, 2016). Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia 

(IAI, 2012), tujuan dari laporan keuangan adalah untuk menyediakan 

informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan 

dan dapat menunjukan hasil kinerja manajemen dalam mengelola sumber 

daya perusahaan. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan 

dapat bermanfaat, apabila disajikan secara akurat dan tepat waktu pada saat 

yang dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan, seperti kreditor, 

investor, pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai dasar 

pengambilan suatu keputusan (Muliantari dan Latrini, 2017). 

Dalam pengambilan keputusan, investor memerlukan informasi 

akuntansi berupa laporan keuangan perusahaan (Sastrawan dan Made, 2016). 

Laporan keuangan perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

wajib disampaikan kepada publik dengan disusun sesuai Standar Akuntansi 
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Keuangan serta telah diaudit oleh akuntan publik (Kurniawan dan Herry, 

2015). Pemenuhan standar oleh auditor akan berdampak pada kualitas hasil 

audit dan berdampak pada lamanya pelaporan hasil audit (Septariani, 2016). 

Dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan merupakan 

karakteristik yang harus dipenuhi dalam laporan keuangan. Salah satu kendala 

untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan adalah ketepatan waktu 

(Suwardjono, 2012).  

Ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan karakteristik penting 

bagi laporan keuangan dimana laporan keuangan yang dilaporkan secara tepat 

waktu akan mengurangi informasi asimetris (Imaniar, 2016). Informasi 

dikatakan relevan apabila informasi tersebut tersedia tepat waktu bagi 

pengambilan keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kesempatan 

atas ketidakmampuan untuk mempengaruhi keputusan yang diambil. Hal ini 

menjelaskan betapa pentingnya ketepatan waktu (timeliness) penyajian 

laporan keuangan kepada publik, karena semakin cepat disampaikannya 

pelaporan keuangan maka informasi yang terkandung didalamnya semakin 

bermanfaat dan para pengguna laporan keuangan dapat mengambil keputusan 

yang lebih baik (Imaniar, 2016) 

Peraturan kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam penyajian 

laporan keuangan kepada publik di Indonesia telah diatur dalam UU No. 8 

Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Keputusan Ketua Bapepam 

No.80/PM/1996 tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala, 
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yang kemudian pada tahun 2003 dikeluarkan Keputusan Ketua Badan 

Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-36/PM/2003 yang berlaku 30 September 

2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala. Peraturan 

tersebut menyebutkan bahwa semua perusahaan yang terdaftar di pasar modal 

wajib menyampaikan laporan keuangan auditan secara berkala kepada 

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

tanggal laporan keuangan tahunan, dengan meliputi ketentuan sebagai berikut: 

1. Perusahaan wajib mengumumkan neraca, laporan laba-rugi dan 

laporan lain yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai 

jenis industrinya dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian 

berbahasa Indonesia yang satu diantaranya mempunyai peredaran 

nasional dan lainnya yang terbit di tempat kedudukan emiten atau 

perusahaan publik, selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga 

setelah tanggal laporan keuangan tahunan.  

2. Bagi perusahaan yang dikategorikan sebagai Perusahaan Menengah 

atau Kecil wajib mengumumkan neraca, laporan laba-rugi dan laporan 

lain yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai jenis 

industrinya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian 

berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional. 

3. Bentuk dan isi neraca, laporan laba-rugi, dan laporan lain yang 

dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis 

industrinya yang diumumkan tersebut harus sama dengan yang 
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disajikan  dalam laporan keuangan tahunan yang disampaikan kepada 

Bapepam. 

4. Pengumuman tersebut harus memuat opini dari akuntan. Bukti 

pengumuman tersebut harus disampaikan kepada Bapepam 

selambatlambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman. 

Selain peraturan undang-undang dan keputusan ketua BAPEPAM,  

keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesiamelalui keputusan Nomor: 

Kep.307/BEJ/07/2004 juga mengatakan hal yang sama  mengenakan sanksi 

berupa teguran dan denda secara berkala bagi perusahaan yang terlambat 

mempublikasikan laporan keuangan tahunan pada jangka waktu yang telah 

ditentukan. 

Keterlambatan publikasi laporan keuangan bisa mengindikasikan 

adanya masalah laporan suatu perusahaan sehingga memerlukan waktu yang 

lebih lama dalam penyelesaian lapora keuangan tersebut. Lamanya waktu 

peyelesaian audit ini dapat mempengaruhi ketepatan waktu informasi tersebut 

dipublikasikan, sehingga berdampak pada reaksi pasar terhadap keterlambatan 

informasi tersebut dan mempengaruhi tingkat ketidakpastian keputusan yang 

didasarkan pada informasi yang dipublikasikan (Kurniawati, 2016). 

Audit Report Lag merupakan rentang waktu penyelesaian audit atas 

laporan keuangan tahunan, yang diukur berdasarkan jumlah atau lamanya hari 

yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan auditor independen atas laporan 

keuangan tahunan perusahaan, sejak tanggal tutup buku perusahaan yaitu 31 
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Desember sampai dengan tanggal yang tertera pada laporan auditor 

independen (Juanita dan Satwiko,2012). Hal ini berarti bahwa laporan auditor 

dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya semakin lama auditor 

menyelesaikan pekerjaan auditnya, maka semakin lama audit report lag, 

sebaliknya semakin cepat auditor menyelesaikan pekerjaan auditnya, maka 

semakin cepat audit report lag (Bangun dkk, 2012). 

 Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap audit report lag meliputi 

faktor internal dan eksternal perusahaan. Faktor internal perusahaan antara 

lain: anak perusahaan multinasional, tingkat profitabilitas, ukuran perusahaan, 

jenis industri, laba/rugi perusahaan, lamanya menjadi klien KAP, serta 

solvabilitas. Sedangkan faktor eksternal perusahaan yang berpengaruh 

terhadap audit report lag antara lain opini auditor dan ukuran KAP. 

Diantara banyak faktor internal perusahaan yang berpengaruh terhadap 

audit report lag, variabel ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor 

yang diperkirakan berpengaruh terhadap audit report lag. Ukuran perusahaan 

besar biasanya memiliki pengendalian internal yang baik sehingga dapat 

mengurangi tingkat kesalahan dalam penyajian laporan keuangan perusahaan. 

Hal ini memudahkan auditor dalam melakukan pengauditan laporan keuangan 

(Juanita dan Satwiko,2012). Penelitian yang dilakukan oleh Togasima dan 

Christiawan (2014), Modugu dkk (2012), Indriyani dan Supriyati (2012) 

menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap audit 

report lag. Hasil penelitian ini bertolak belakang oleh penelitian Saemargani 
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dan indah (2015), Tiono dan Jogi (2013)  menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan  berpengaruh negatif terhadap audit report lag. 

Profitabilitas sering digunakan sebagai pengukur kinerja manajemen 

serta efisiensi penggunaan modal kerja sehingga dapat menghasilkan laba bagi 

perusahaan (Purnamasari, 2012). Profitabilitas perusahaan adalah kemampuan 

suatu perusahaan untuk memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan, 

total aktiva, maupun modal sendiri (Saemargani, 2015). Semakin tinggi 

profitabilitas maka semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba bagi perusahaan (Purnamasari, 2012). Penelitian yang 

dilakukan oleh Saemargani dan Indah (2015), Tiono dan Jogi (2013) 

menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap audit report 

lag. Penelitian ini bertolak belakang oleh penelitian Togasima dan 

Christiawan (2014), Modugu dkk (2012) menyatakan bahwa profitabilitas 

berpengaruh negatif terhadap audit report lag. 

Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah bentuk organisasi akuntan 

publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 

yang berusaha dibidang pemberian jasa profesional dalam praktek akuntan 

publik (Togasima dan Christiawan, 2014). Ukuran KAP dibagi kedalam dua 

kategori yaitu KAP big four dan KAP non big four. KAP big four 

memperoleh insentif  yang  lebih besar, memiliki fleksibilitas yang lebih 

tinggi dalam penjadwalan audit, serta memiliki sumber daya yang lebih 

banyak dan lebih profesional (Lina dan Yohanes, 2009). Kelebihan yang 
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dimiliki KAP big four akan membuat proses audit dan penyampaian laporan 

keuangan auditan lebih cepat daripada KAP non big four. Hasil penelitian 

Lina dan Yohanes (2009), Iskandar dan Trisnawati (2010)  menunjukan 

bahwa terdapat pengaruh antara Ukuran KAP dengan audit report lag. Hal ini 

berarti bahwa perusahaan yang menggunakan jasa auditor dari KAP yang 

tergolong dalam the big four,  bakan relatif lebih singkat apabila dibandingkan 

dengan perusahaan yang menggunakan jasa auditor dari KAP yang tidak 

tergolong dalam the big four. Berbeda dengan hasil penelitian Togasima dan 

Christiawan (2014), Sumartini dan Widhiyani (2014) yang menunjukan 

bahwa ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap audit report lag. Hal ini 

berarti bahwa baik KAP yang termasuk golongan the big four maupun non big 

four mempunyai kompetensi yang sama dalam proses pengauditan sehingga 

mempengaruhi audit report lag. 

Fenomena yang terjadi adalah bahwa Bursa Efek Indonesia (BEI) 

masih saja menemukan beberapa keterlambatan pelaporan keuangan yang 

dilakukan oleh beberapa perusahaan publik. Bursa Efek Indonesia (BEI) 

menghentikan sementara perdagangan efek (suspensi) dipasar reguler dan 

tunai terhadap 17 perusahaan tercatat atau emiten pada perdagangan 3 Juli 

2017. Suspensi dilakukan, menurut pemantauan BEI hingga 29 Juni 2017, ada 

17 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan 

per 31 Desember 2016. Selain itu belum menyampaikan denda atas 

keterlambatan penyampaian laporan keuangan itu. BEI menghentikan 
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sementara perdagangan efek di pasar regulerdan tunai sejak sesi I 

perdagangan efek pada 3 Juli 2017 untuk delapan perusahaan tercatat, yakni 

PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL), PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG), PT 

Eterindo Wahanatama Tbk (ETWA), PT Steady Safe Tbk (SAFE). Selain itu, 

PT Capitalinc Investment Tbk (MTFN), PT Sigmagold Inti Perkasa Tbk 

(TMPI), PT Ratu Prabu Energi Tbk (ARTI), dan PT Zebra Nusantara Tbk 

(ZBRA). BEI juga memperpanjang suspensi perdagangan efek untuk 9 

perusahaan tercatat yakni PT Borne Lumbung Energi dan Metal Tbk (BORN), 

PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU), PT Citra Maharlika Nusantara Corpora 

Tbk (CPGT), PT Skybee Tbk (SKYB). Selain itu, PT Inovisi Infracom Tbk 

(INVS), PT Permata Prima Sakti Tbk (TKGA), PT Evergreen Invesco Tbk 

(GREN), PT Garda Tujuh Buana Tbk (GTBO), dan PT Merck Sharp Dohme 

Pharma Tbk (SCPI) (www.liputan6.com).  

Peneliti termotivasi untuk meneliti kembali mengenai faktor- faktor 

yang  berpengaruh terhadap audit report lag pada laporan keuangan 

perusahaan LQ-45 periode tahun 2014 hingga tahun 2016. Variabel dependen 

yang diteliti adalah audit report lag dan variabel independen yang akan 

diteliti adalah ukuran perusahaan, profitabilitas dan ukuran KAP. Berdasarkan 

penjelasan di atas maka diadakan penelitian dengan judul: “Pengaruh 

Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Ukuran KAP terhadap Audit 

Report Lag pada Perusahaan LQ-45 yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2014-2016” 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang diteliti dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap Audit 

Report Lag padaperusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia? 

2. Apakah profitabilitas berpengaruh negatif terhadap Audit Report 

Lag pada perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia? 

3. Apakah Ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap Audit Report 

Lag pada perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk menguji pengaruh negatif ukuran perusahaan terhadap Audit 

Report Lag pada perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

2. Untuk menguji pengaruh negatif profitabilitas terhadap Audit 

Report Lag pada perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 
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3. Untuk menguji pengaruh negatif ukuran KAP terhadap Audit 

Report Lag pada perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

 

D. Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

 1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis 

tentang audit dan laporan keuangan serta audit report lag. 

 2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini membantu perusahaan dalam mengetahui faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi lamanya waktu dalam proses audit. 

 3. Bagi Akademisi 

Menambah referensi bagi kalangan akademis untuk penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan ketepatwaktuan penyampaian 

laporan keuangan. 
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