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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Kinerja pasar yang terus meningkat tidak terlepas dari terus membaiknya 

kondisi fundamental ekonomi Indonesia. Pasar modal menjadi salah satu jasa 

keuangan yang ikut berperan dalam membantu memperbaiki kondisi 

perekonomian di Indonesia dengan memberikan alternatif pembiayaan bagi 

dunia usaha. Disatu sisi,  Indonesia merupakan  negara  yang memiliki daya 

tarik tersendiri bagi para investor asing. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia 

(BEI), Ito Warsito, mengungkapkan bahwa investor asing masih menaruh 

kepercayaan terhadap industri pasar modal domestik yang tumbuh. Namun, 

pasar modal Indonesia hingga saat ini belum dapat mewakili ekonomi secara 

keseluruhan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa jumlah 

perusahaan yang terdaftar di BEI saat ini masih sangat rendah. Hingga Maret 

2014, tercatat sebanyak 489 perusahaan yang telah terdaftar di BEI. Tetapi 

jumlah tersebut masih didominasi oleh sektor perbankan, komoditas, dan 

consumer goods. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia. 

Tantangan bagi negara Indonesia khususnya bagi pasar modal yang sedang 

menunggu adalah Asean Economic Community (AEC) pada tahun 2015. 

Prospek ASEAN yang cerah ditambah tingkat suku bunga yang relatif tinggi 

sejalan  dengan  tren  peningkatan arus modal portfolio  ke  pasar modal  
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ASEAN. Salah satu faktor yang menentukan dalam hal ini yaitu tingkat 

keterbukaan dan daya saing pasar modal. (merdeka.com; 2014) 

Salah satu cara meningkatkan daya saing pasar modal yaitu dengan 

meningkatkan jumlah investor. OJK telah melakukan banyak upaya dalam 

meningkatkan jumlah investor di pasar modal. Kunci utama OJK untuk 

memajukan pasar modal yaitu dengan terus - menerus meningkatkan jumlah 

supply  dan demand. Salah satu agenda besar OJK dalam meningkatkan  

demand  yaitu dengan adanya pembentukkan lembaga Investor Protection 

Fraud. Sedangkan untuk meningkatkan supply, OJK akan terus menjadikan 

pasar modal sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien, dan 

kompetitif. Bukti konkretnya yaitu dengan menyederhanakan prosedur 

penawaran umum dan melakukan rasionalisasi kewajiban keterbukaan 

informasi tanpa mengurangi kualitas informasi dan perlindungan terhadap 

investor. 

Informasi yang dimaksud disini yaitu informasi yang terkandung dalam 

laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan data akuntansi yang dapat 

memberikan informasi mengenai keuangan suatu perusahaan dimana 

informasi tersebut harus sesuai  dengan kebutuhan investor untuk melakukan 

pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang disampaikan harus 

dapat memberikan informasi yang relevan dan andal. Namun, salah satu 

kendala informasi yang relevan dan andal yaitu tepat waktu. Jika terdapat 

penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang 

dihasilkan akan kehilangan relevansinya.  
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Agar informasi relevan bagi para pemakainya, Badan Pengawas Pasar 

Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) mengeluarkan peraturan yang 

menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan 

laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 

dan telah diaudit. Hal tersebut terdapat dalam Keputusan Ketua Bapepam No. 

KEP-346/BL/2011. Keputusan tersebut juga menyebutkan bahwa emiten atau 

perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangan yang disertai 

dengan laporan akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan selambat – 

lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan 

perusahaan. Adapun perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan 

keuangannya akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan dari Bapepam-LK 

yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995  pasal 

63e tentang sanksi administratif yang  menyebutkan bahwa emiten yang 

pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif, dikenakan sanksi denda  

Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian 

laporan dimaksud dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda paling 

banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Selain sanksi administratif, 

yang diberikan oleh Bapepam-LK,  perusahaan go public yang terlambat 

menyampaikan laporan keuangannya juga akan dikenai sanksi dari Bursa 

Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan keputusan direksi PT Bursa Efek Jakarta 

Nomor 306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-H tentang sanksi bagi 

perusahaan terdaftar yang terlambat menyampaikan laporan keuangan. Sanksi 

yang diberikan  yaitu peringatan tertulis I, peringatan tertulis II dan denda  
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Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),  peringatan tertulis III dan denda  

Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), hingga dilakukannya 

suspensi. 

  Meskipun sudah terdapat peraturan yang mengharuskan emiten atau 

perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit 

secara tepat waktu, namun masih terdapat emiten atau perusahaan publik 

yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya. Hal tersebut dapat 

dilihat pada tabel 1.1 yang menyajikan jumlah emiten yang terlambat 

menyampaikan laporan keuangan auditan dari tahun 2008 – 2012. 

 

 

Tahun 

Jumlah Emiten 

yang Terlambat 

Menyampaikan 

Jumlah 

Perusahaan 

Tercatat di BEI 

Persentase 

Peningkatan 

2008 55 401 14% 

2009 63 402 15% 

2010 62 424 16% 

2011 54 431 12% 

2012 52 454 11% 

Sumber : Diolah dari data BEI 

 Berdasarkan pengumuman BEI mengenai penyampaian laporan  keuangan 

auditan yang berakhir per 31 Desember 2012 sendiri, atas pengumuman 

Nomor  Peng-LK-00043/BEI.PPR/04-2013 menyebutkan bahwa terdapat 52 

emiten yang terlambat menyampaikan laporan keuangan audit per 31 

Tabel 1.1                                                                  

Jumlah Emiten yang Terlambat Menyampaikan LK 

Auditan dari tahun 2008 - 2012 
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Desember 2012. Dari 52 perusahaan, terdapat 3 perusahaan tercatat 

menyampaikan informasi penyebab keterlambatan penyampaian laporan 

keuangan sedangkan 49 perusahaan tercatat tidak menyampaikan informasi 

penyebab keterlambatan penyampaian laporan keuangan. PT Krakatau Steel 

(PERSERO), , Tbk. (KRAS) merupakan salah satu emiten yang terlambat 

menyampaikan laporan keuangan audit per 31 Desember 2012 di tahun 

pelaporan 2013. 

PT Krakatau Steel (PERSERO),   Tbk.  menyatakan ketidaksanggupannya 

dalam menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit secara tepat 

waktu. Dalam suratnya kepada otoritas bursa, pihak PT Krakatau Steel 

(PERSERO), Tbk. menyatakan bahwa perusahaan belum dapat 

menyampaikan laporan keuangan per 31 Desember 2012. Hal tersebut 

disebabkan sedang dilakukannya penyesuaian laporan keuangan Perseroan 

berdasarkan ketentuan PSAK 10.  Penyesuaian yang dilakukan oleh pihak PT 

Krakatau Steel (PERSERO) , Tbk. menyebabkan perusahaan membutuhkan 

waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan laporan  keuangannya. Setelah 

PT Krakatau Steel (PERSERO), Tbk. selesai menyelesaikan laporan 

keuangannya,  laporan keuangan tersebut perlu di-review oleh Kantor 

Akuntan Publik (KAP). Proses review tersebut juga membutuhkan waktu 

yang cukup lama sehingga  menyebabkan PT Krakatau Steel (PERSERO), 

Tbk. terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan kepada BEI. 

Kondisi yang dihadapi oleh PT Krakatau Steel (PERSERO), Tbk. 

merupakan salah satu contoh alasan  perusahaan terlambat menyampaikan 
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laporan keuangan auditannya. Menurut  Kepala Eksekutif Pasar Modal 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Nurhaida,  keterlambatan dari 52 emiten 

untuk menyampaikan laporan keuangannya bisa berawal dari proses 

penunjukkan Akuntan Publik (AP)-nya, sehingga akhirnya terlambat pula 

untuk memulai auditnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketepatan 

waktu perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan juga tergantung 

dari ketepatan waktu auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya 

(http://akuntanonline.com/). Subekti dan Widiyanti (2004) menyebutkan 

bahwa pemenuhan standar audit oleh auditor dapat berdampak pada lamanya 

penyelesaian audit tetapi juga berdampak pada peningkatan kualitas hasil 

auditnya. Pelaksanaan audit yang semakin tidak sesuai dengan standar 

pekerjaan audit maka semakin pendek waktu yang diperlukan. Lamanya 

waktu penyelesaian audit ini dapat mempengaruhi ketepatan waktu dari 

informasi tersebut untuk dipublikasikan. 

Lamanya proses audit dalam terminologi penelitian pengauditan dikenal 

dengan audit delay. Halim (2000) menyebutkan bahwa audit delay  

merupakan lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal 

penutupan tahun buku hingga tanggal ditandatanganinya laporan audit 

(tanggal opini).  Jenis audit delay yang dimaksud  dalam penelitian ini yaitu 

auditor’s signature lag. Menurut Dyer dan Mchugh (1975), auditor’s 

signature lag merupakan interval antara berakhirnya tahun fiskal sampai 

dengan tanggal yang tercantum dalam laporan auditor ( Halim, 2000). 
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Keterlambatan publikasi laporan keuangan bisa mengindikasikan adanya 

masalah dalam laporan keuangan emiten sehingga memerlukan waktu yang 

lebih lama dalam penyelesaian audit. Keterlambatan publikasi laporan 

keuangan auditan akan merugikan para investor dalam pengambilan 

keputusan, selain itu dapat meningkatkan terjadinya asimetri informasi di 

pasar. Investor pada umumnya akan menganggap bahwa keterlambatan 

penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit sebagai pertanda buruk 

terhadap kondisi kesehatan perusahaan. 

Audit delay dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ashton, Graul dan Newton 

(1987)  menyebutkan bahwa audit delay mempunyai hubungan dengan  

kompleksitas operasional, kompleksitas keuangan, kompleksitas pelaporan 

keuangan, kompleksitas pelaporan keuangan, jenis industri, perusahaan 

publik atau non publik, tahun buku, Sistem Pengendalian Internal (SPI), EDP, 

audit firm tenure, besarnya laba/rugi, profitabilitas, dan jenis opini. Carslaw 

dan Kaplan (1991) menyebutkan bahwa audit delay  berhubungan dengan 

ukuran perusahaan, jenis industri, pendapatan, opini audit, auditor, tahun 

buku, kepemilikan perusahaan, dan  proporsi hutang. Sedangkan Che-Ahmad 

dan Abidin (2008) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi audit delay di Malaysia  yaitu jenis industri, ukuran 

perusahaan, kompleksitas operasional, ROE, profitabilitas, kepemilikan 

saham, ukuran dari perusahaan audit, tahun buku perusahaan, opini audit, dan 

pergantian auditor. 
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Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian sebelumnya yang telah 

dilakukan dengan objek informasi yang terkandung dalam laporan tahunan  

lengkap dengan laporan keuangan auditan  pada perusahaan go public di 

Indonesia. Variabel  yang  digunakan dalam penelitian  ini menggunakan 

variabel ukuran perusahaan, tingkat leverage, profitabilitas, reputasi auditor, 

opini audit, dan kompleksitas operasional.  

Ukuran perusahaan biasanya ditunjukkan dengan total aset yang dimiliki 

oleh suatu perusahaan. Dalam beberapa penelitian menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit delay, seperti penelitian 

yang dilakukan oleh Carslaw dan Kaplan (1991). Namun hal ini tidak sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Che – Ahmad dan Abidin (2008) yang 

menyebutkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay. 

Jensen dan Meckling (1976) menyebutkan bahwa jumlah proporsi dari 

utang jangka panjang akan menyebabkan peningkatan agency costs dan hal 

ini akan menyebabkan auditor bekerja lebih keras sehingga membuat semakin 

lamanya audit engagement (Che-Ahmad dan Abidin, 2008). Hal tersebut 

yang menjadikan alasan mengapa tingkat leverage menjadi salah satu variabel 

independen dalam penelitian ini. 

Penelitian mengenai profitabilitas sebagai faktor yang mempengaruhi 

audit delay dilakukan oleh Subekti dan Widiyanti (2004), Che-Ahmad dan 

Abidin (2008), serta Vuko dan Cular (2014). Namun hal ini bertentangan 
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dengan penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati (2008) yang menyatakan 

bahwa tingkat profitabilitas tidak berpengaruh terhadap audit delay. 

Penelitian mengenai reputasi auditor sebagai faktor yang mempengaruhi 

audit delay dilakukan oleh Subekti dan Widiyanti (2004) dan Che-Ahmad 

dan Abidin (2008). Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Utami (2006) dan Febrianty (2011) yang menyatakan bahwa 

reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap audit delay. 

Penelitian mengenai opini audit sebagai faktor yang berpengaruh terhadap 

audit delay dilakukan oleh Ashton, et al. (1987) serta Subekti dan Widiyanti 

(2004). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Carslaw dan Kaplan 

(1991) yang menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap audit 

delay. 

Tingkat kompleksitas operasi sebuah perusahaan yang bergantung pada 

jumlah unit operasinya (cabang) serta diversifikasi dari jalur produk dan 

pasarnya, lebih cenderung mempengaruhi waktu yang dibutuhkan auditor 

untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya.  

Berdasarkan latar  belakang tersebut dan untuk mengungkapkan faktor – 

faktor yang mempengaruhi audit delay, maka penyusun tertarik untuk 

melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : 

“Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay (studi empiris 

pada perusahaan publik yang belum menyampaikan laporan keuangan 

per 31 Desember 2012 secara tepat waktu pada tahun pelaporan 2013)” 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang timbul diidentifikasi 

sebagai berikut : 

1. Apakah  ukuran perusahaan, kompleksitas operasional, profitabilitas, 

tingkat leverage , reputasi auditor, dan opini audit berpengaruh secara 

simultan terhadap audit delay ? 

2. Apakah  ukuran perusahaan, kompleksitas operasional, profitabilitas, 

tingkat leverage , reputasi auditor, dan opini audit berpengaruh secara 

parsial terhadap audit delay ? 

1.2    Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.2.1  Maksud Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data – data, mencari dan 

mendapatkan informasi sehubungan dengan pengaruh ukuran perusahaan, 

kompleksitas operasional, profitabilitas, tingkat leverage, reputasi auditor, 

dan opini audit  terhadap audit delay pada perusahaan publik yang tidak 

menyampaikan laporan keuangan per 31 Desember 2012 secara tepat waktu 

pada periode 2013. 

1.2.2 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah 

dikemukakan diatas, tujuan penelitian ini adalah : 
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1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh ukuran perusahaan, 

kompleksitas operasional, profitabilitas, tingkat leverage, reputasi 

auditor, dan opini audit terhadap audit delay secara simultan. 

2.  Untuk mengetahui bagaimana pengaruh ukuran perusahaan, 

kompleksitas operasional, profitabilitas, tingkat leverage, reputasi 

auditor, dan opini audit terhadap audit delay secara parsial. 

1.3 Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

     Penelitian ini akan menambah pengetahuan serta informasi penyusun 

mengenai pengaruh ukuran perusahaan, kompleksitas operasional, 

profitabilitas, tingkat leverage, reputasi auditor,  dan opini audit 

berpengaruh secara parsial terhadap audit delay pada perusahaan publik  

yang tidak menyampaikan laporan keuangan per Desember 2012 secara 

tepat waktu pada periode 2013. 

 

2. Bagi Auditor 

     Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan 

dalam penyusunan rencana prosedur audit yang digunakan sehingga 

memudahkan auditor dalam melakukan prosedur audit. 
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3. Investor dan Pengguna Laporan Keuangan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan 

dalam menganalisis laporan keuangan emiten dan faktor lain dalam 

pengambilan keputusan investasi. 

 

4. Bagi  Peneliti Selanjutnya 

     Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan atau pertimbangan 

dalam penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan sebagi bukti mengenai 

bagaimana pengaruh ukuran perusahaan, kompleksitas operasional, 

profitabilitas, tingkat leverage, reputasi auditor, dan opini audit 

berpengaruh secara parsial terhadap audit delay pada perusahaan publik 

yang tidak menyampaikan laporan keuangan per Desember 2012 secara 

tepat waktu pada periode 2013.  

1.4 Lokasi  dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data dan menjawab masalah yang sedang diteliti, 

penulis mengadakan penelitian dengan mengambil data melalui situs Bursa 

Efek Indonesia (www.idx.co.id). Adapun waktu penelitian dilakukan pada 

bulan Agustus 2014 sampai dengan selesai. 

 

http://www.idx.co.id/

