
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Setiap perusahaan yang go public diharuskan menerbitkan laporan 

keuangan setiap periodenya. Menurut IAI (2009) tujuan dari laporan keuangan 

adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja 

dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah 

besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Agar dapat dijadikan 

sebagai sumber informasi sebagai dasar pengambilan keputusan, laporan 

keuangan harus memenuhi karakterstik kualitatif yaitu laporan keuangan harus 

dapat dipahami, relevan, materialitas dan keandalan (andal).  

Karakteristik informasi laporan keuangan yang relevan harus mempunyai 

nilai prediktif dan tepat waktu. Audit delay didefinisikan sebagai lamanya waktu 

penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku, hingga tanggal 

diselesaikannya laporan audit independen (Utami, 2006). Menurut Lawrence dan 

Briyan (1998) dalam Yuliyanti (2010) audit delay adalah lamanya hari yang 

dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya, yang diukur dari 

tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan keuangan 

audit. Ketepatan waktu yaitu rentang waktu atau lamanya hari yang dibutuhkan 

untuk mengumumkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit ke public 

sejak tanggal tutup tahun buku perusahaan sampai tanggal penyerahan ke Badan 

Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Lembaga Keuangan (Dewi dan Jusia, 
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2013). Menurut Givolvy dan Palmon (1992) dalam Rachmawati (2008), nilai dari 

ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan faktor penting bagi manfaat 

laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan yang disajikan tepat waktu adalah 

laporan keuangan yang dapat memberikan manfaat bagi pengambil keputusan. 

Menurut IAI (2009), informasi tidak dikatakan relevan jika tidak tepat waktu.  

Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan diatur dalam Undang-

undang pasar modal yaitu Keputusan Bapepam dan Lembaga Keuangan nomor : 

KEP-346/BL/2011 yang  menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan 

perusahaan wajib disampaikan kepada Bapepam dan Lembaga Keuangan (LK) 

dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat akhir bulan ketiga (90 hari) 

setelah tanggal laporan keuangan tahunan. 

Ketepatan waktu perusahaan dalam mempublikasikan laporan keuangan 

tersebut juga bergantung dari lamanya dan ketepatan waktu penyelesaian audit. 

Pemenuhan standar audit oleh auditor dapat berdampak pada jangka waktu yang 

lama dalam penyelesaian laporan audit. Setiap perusahaan go public memiliki 

audit delay yang berbeda-beda termasuk perusahaan go public yang tergolong 

sebagai indeks LQ 45. Indeks LQ 45 terdiri dari 45 emiten dengan likuiditas 

tinggi yang diseleksi melalui beberapa kriteria pemilihan. Karena digolongkan 

sebagai perusahaan yang memiliki likuiditas yang tinggi, semua perusahaan go 

public di Indonesia bersaing untuk bersanding di indeks LQ 45 yang diduga akan 

menarik investor sebagai donator kegiatan operasi perusahaan. Oleh karena itu, 

perusahaan-perusahaan tersebut dituntut untuk menyajikan laporan keuangan 

yang relevan dan tepat waktu. Jika terjadi ketertundaan laporan keuangan ini 
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dapat berdampak negatif pada reaksi pasar. Karena semakin lama masa tunda, 

maka relevansi laporan keuangan semakin diragukan. Hal ini akan membuat 

stakeholder perusahaan tersebut akan berfikir ulang dalam pengambilan 

keputusan. Misalnya, investor akan menarik kembali dana investasinya, kreditur 

akan membuat surat keputusan untuk tidak memperpanjang masa kreditnya, 

pemerintah akan mencabut izin operasi perusahaan, dan sebagainya. Hal ini tentu 

menjadi suatu pertimbangan tersendiri bagi perusahaan untuk menghitung masa 

tunda dalam menerbitkan laporan keuangannya ke publik. 

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi audit delay sebuah 

perusahaan. Penelitian Lianto dan Budi (2010), membuktikan bahwa 

profitabilitas, solvabilitas dan umur perusahaan berpengaruh pada audit delay. 

Hasil penelitian Meylisa dan Trisnawati (2010), membuktikan bahwa jenis 

industry, ukuran KAP berpengaruh terhadap audit delay. Sementara itu, penelitian 

Tedja dan Marseila (2012) membuktikan adanya pengaruh antara ukuran 

perusahaan, opini auditor terhadap audit delay. Hasil penelitian ini juga selaras 

dengan penelitian Widati dan Septy (2008) yang menyatakan ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Namun, pada penelitian  Lianto dan 

Budi (2010) serta Anggraini (2014) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap audit delay. Penelitian Rasuli dan Silfi (2012) membuktikan 

bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan, opini auditor berpengaruh signifikan, hal 

ini bertolak belakang dengan penelitian Rachmawati (2006) yang menyatakan 

bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap audit delay. Silvia dan made 

wirakusuma (2013) menemukan adanya pengaruh leverage terhadap audit delay. 
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hal ini berbeda dengan penelitian Puspitasari dan Made Latrini (2014) yang 

menyatakan tidak adanya pengaruh leverage terhadap audit delay. 

Pentingnya mengkaji mengenai rentang waktu dan keterlambatan 

penerbitan laporan keuangan menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti. Dari 

perbedaan hasil penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi audit delay 

tersebut, penulis termotivasi untuk menguji kembali beberapa faktor penelitian 

terdahulu yang mempengaruhi audit delay. Adapun faktor-faktor yang dijadikan 

variabel penguji untuk penelitian ini adalah ukuran perusahaan, opini auditor, 

leverage, solvabilitas dan profitabilitas. Dari latar belakang  di atas, maka penulis 

tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Jenis Industri, Opini 

Audit, Leverage dan Profitabilitas terhadap Audit Delay dengan Ukuran 

Perusahaan (sebagai Variabel Kontrol)  pada Perusahaan LQ-45 yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia” 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut yaitu apakah jenis industri, opini auditor, leverage dan 

profitabilitas dengan ukuran perusahaan (sebagai variabel control) berpengaruh 

terhadap audit delay pada perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2011-2012? 

C. Pembatasan Masalah 

Pada penelitian ini yang digunakan sebagai objek penelitian adalah data 

laporan keuangan dan laporan audit perusahaan-perusahaan indeks LQ 45 yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2012.  
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D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan  untuk memperoleh bukti empiris apakah jenis 

industri, opini auditor, leverage, dan profitabilitas serta ukuran perusahaan 

(sebagai variabel control) berpengaruh terhadap audit delay pada perusahaan LQ-

45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011-2012. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Manfaat Praktis  

a. Sebagai bahan pertimbangan auditor dalam melaksanakan auditnya agar 

dapat menyelesaikan laporan auditnya secara tepat waktu sesuai dengan 

waktu yang telah ditentukan oleh Bapepam dan Lembaga Keuangan.  

b. Sebagai sarana  informasi bagi stakeholder agar mengetahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi  audit delay  secara empiris sehingga dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan tersendiri dalam pengambilan keputusan. 

2. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya  

Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan referensi mengenai  faktor-

faktor yang mempengaruhi  audit delay  pada perusahaan LQ 45 yang  terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2012. 


