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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Laporan Keuangan mempunyai peran yang penting dalam proses 

pengukuran dan penilaian kinerja perusahaan serta bermanfaat untuk pengambilan 

keputusan. Laporan keuangan harus disusun sedemikian rupa agar dapat 

memenuhi kebutuhan dari seluruh pihak yang membutuhkannya. Pihak pihak 

yang berkepentingan terhadap laporan keuangan seperti manajemen, pemegang 

saham, pemerintah, kreditur, dan lain-lain (Rachmawati, 2008) 

Semakin berkembangnya pasar modal di Indonesia pada saat ini yang 

ditandai berkembangnya perusahaan-perusahaan perbankan yang go public, maka 

mengakibatkan peningkatan permintaan akan audit laporan keuangan. Ketepatan 

waktu penyajian laporan keuangan ini juga merupakan syarat utama bagi 

peningkatan harga pasar saham perusahaan-perusahaan. Berdasarkan kerangka 

dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan standar akuntansi keuangan, 

laporan keuangan harus memenuhi empat karakteristik yang merupakan ciri khas 

yang membuat informasi laporan keuangan berguna bagi para pemakainya. 

Keempat karakteristik tersebut yaitu, dapat dipahami, relevan, andal dan dapat 

diperbandingkan. Untuk mendapat informasi yang relevan tersebut terdapat 

beberapa kendala, salah satunya adalah ketepatan waktu (Subekti dan Widiyanti, 

2004). 
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Bursa Efek Indonesia mewajibkan melaporkan tentang Good Corporate 

Governance dalam laporan keuangannya sesuai dengan Pedoman Badan 

Pengawas Pasar Modal dan Pedoman Komite Nasional Kebijakan Governance 

(KNKG) serta mewajibkan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 

untuk mempublikasikan laporan keuangan auditan dalam periode tertentu setelah 

berakhirnya tahun buku. Hal ini mengakibatkan permintaan akan publikasi 

laporan keuangan auditan yang tepat waktu, akurat dan dapat digunakan dalam 

pengambilan keputusan ekonomi semakin meningkat. Hasil audit atas perusahaan 

publik mempunyai konsekuensi tanggung jawab yang besar ini memacu para 

auditor untuk bekerja secara profesional karena pada satu sisi, pasar menuntut 

ketepatan waktunya terbitnya laporan keuangan auditor dan penyajian laporan 

keuangan, sedangkan pada sisi lain pengauditan itu sendiri merupakan proses 

yang membutuhkan waktu yang terkadang terjadi penundaan pengumuman laba 

dan penerbitan laporan keuangan.(Andrian, 2013) 

Keterlambatan publikasi laporan keuangan bisa mengindikasikan adanya 

masalah dalam laporan keuangan emiten sehingga memerlukan waktu yang lebih 

lama dalam penyelesaian audit. Para pemakai informasi akuntansi tidak hanya 

perlu memiliki informasi keuangan yang relevan dengan prediksi dan pembuatan 

keputusannya, tetapi informasi harus bersifat baru. Ketepatan waktu 

mengimplikasikan bahwa laporan keuangan seharusnya disajikan pada suatu 

interval waktu, untuk menjelaskan perubahan dalam perusahaan yang mungkin 

mempengaruhi pemakai informasi dalam membuat prediksi dan keputusan 

(Agoes, 2012). 
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Dalam situasi perusahaan yang mengalami kerugian cenderung mengalami 

proses pengauditan yang lebih lama, lain halnya untuk situasi perusahaan yang 

mengalami keuntungan proses pengauditan cenderung lebih cepat. Dalam 

menjalani proses audit dibutuhkan waktu, bahkan jika perlu auditor dapat 

memperpanjang masa audit agar informasi keuangan yang disampaikan akurat, 

relevan, dan dapat diandalkan. Selain itu, audit juga harus dilaksanakan dengan 

penuh kecermatan dan ketelitian serta harus dilaksanakan sesuai Standar 

Profesional Akuntan Publik (Sunarto, 2004). 

Semakin singkat jarak waktu antara akhir periode akuntansi dengan tanggal 

penyampaian laporan keuangan, maka akan semakin banyak keuntungan yang 

dapat diperoleh dari laporan keuangan tersebut. Informasi yang dihasilkan laporan 

keuangan akan sangat bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan apabila 

laporan tersebut disajikan secara tepat waktu dan akurat. Hal ini menunjukkan 

ketepatan waktu dalam penyajian laporan keuangan ke publik sangat dibutuhkan 

dan oleh karena itu tiap-tiap perusahaan diharapkan tidak melakukan penundaan 

dalam penyajian laporan keuangan sehingga menyebabkan audit delay (Wardhani, 

2013). 

Komponen Good Corporate Governance yang meliputi kepemilikan 

manajerial akan berusaha meningkatkan kinerja supaya dapat menyampaikan 

laporan keuangan auditan tepat waktu (Utami, 2006), komisaris independen yang 

membantu mengurangi adanya penyembunyian informasi dan kecurangan yang 

dilakukan manajemen sehingga luas dan waktu pekerjaan audit dapat berkurang 

(Jeane dan Rustiana, 2007), adanya komite audit diharapkan dapat mengawasi 
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pembuatan laporan keuangan sehingga waktu pengerjaan audit oleh auditor 

independen dapat berkurang (Wardhani,2013) dan kepemilikan dari pihak 

institusional juga dapat mengurangi Audit Delay karena pihak institusi dapat 

menuntut pihak manajemen agar tepat waktu dalam menyelesaikan laporan 

keuangan auditan (Savitri, 2011). 

Berdasarkan Peraturan BAPEPAM-LK Nomor X.K.2, Lampiran keputusan 

Ketua Bapepam Nomor KEP-36/PMK/2003 tentang Kewajiban Penyampaian 

Laporan Keuangan Berkala, Bapepam mewajibkan setiap perusahaan publik yang 

terdaftar di Pasar Modal wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang 

disertai dengan laporan auditor independen kepada BAPEPAM-LK selambat-

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

tahunan.  

Dalam penelitian ini menggunakan periode penelitian tahun 2011 sampai 

dengan tahun 2013 agar mendapatkan data yang valid sesuai dengan kondisi 

penelitian saat ini. Penelitian ini menggunakan obyek penelitian pada perusahaan 

perbankan yang listed di Bursa Efek Indonesia. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti memilih topik sekaligus judul  

“PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP AUDIT 

DELAY PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG LISTED DI BURSA 

EFEK INDONESIA”. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian diatas maka yang dapat 

dijadikan sebagai perumusan masalah yaitu Apakah terdapat pengaruh Good 

Corporate Governance terhadap Audit Delay ? 

C. Batasan Masalah  

Mengingat begitu luas dan kompleksnya komponen yang mempengaruhi  

Audit Delay, maka peneliti akan memberikan batasan masalah dengan maksud 

agar tujuan dari pembahasan dapat lebih terarah pada sasarannya. Adapun 

masalah yang peneliti bahas dalam penelitian ini hanya terbatas mengenai : 

1. Audit Delay menggunakan 31 Desember sampai tanggal yang tertera pada 

laporan auditor independen sebagai rentang waktu penyelesaian pelaksanaan 

audit laporan keuangan tahunan. 

2. Good Corporate Governance yang menggunakan 4 komponen variabel yaitu 

Kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit dan 

kepemilikan institusional. 

3. Perusahaan yang digunakan yaitu perusahaan perbankan yang listed di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2011-2013 

D. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh Good 

Corporate Governance terhadap Audit Delay. 
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E. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan dari penelitian ini, maka manfaat yang diperoleh dapat 

mengidentifikasi pengaruh Good Corporate Governance terhadap audit delay 

untuk mendukung hasil penelitian terdahulu di bidang audit delay dan Good 

Corporate Governance. 

 


