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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Perkembangan perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

semakin pesat. Hal ini terlihat dengan banyaknya permintaan dari perusahaan-

perusahaan tersebut untuk mengaudit laporan keuangan yang dilakukan oleh 

auditor independen. Laporan keuangan merupakan media untuk menyampaikan 

informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan serta untuk menilai kondisi 

keuangan perusahaan sebagai dasar bagi stakeholder dalam mengambil keputusan. 

Manfaat laporan keuangan akan berkurang apabila tidak disajikan secara tepat 

waktu. 

 Laporan keuangan sebaiknya dipublikasikan segera mungkin agar tidak 

mempengaruhi kapasitasnya dalam pengambilan keputusan. Ketepatan waktu 

dalam mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit secara berkala akan 

memberikan informasi yang relevan bagi stakeholder. Informasi tersebut akan 

kehilangan relevansinya yang dapat menimbulkan reaksi negatif dari pelaku pasar 

modal apabila terjadi keterlambatan publikasi laporan keuangan akibat dari audit 

delay (Subekti & Widiyanti, 2004). Hal tersebut akan memberikan dampak buruk 

bagi perusahaan. Oleh karena itu, auditor dituntut untuk mengurangi audit delay 

dalam menghilangkan citra buruk yang mungkin akan diterima perusahaan. Audit 

delay adalah lamanya waktu dalam penyampaian laporan keuangan yang diukur 

dari penutupan tahun buku perusahaan sampai diselesaikannya laporan keuangan 

auditan oleh auditor independen (Febrianty, 2011).
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 Peraturan pemerintah No. 45 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan 

di Bidang Pasar Modal Ban XII pasal 63 huruf e menyatakan bahwa bagi setiap 

perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan dikenakan 

sanksi denda Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas setiap hari keterlambatan 

penyampaian laporan keuangan dengan jumlah keseluruhan denda paling banyak 

Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Diterapkannya sanksi administrasi 

tersebut diharapkan agar perusahaan tepat waktu dalam penyampaian laporan 

keuangannya. 

 Beberapa penelitian sebelumnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

audit delay telah banyak dilakukan namun masih menunjukkan hasil yang berbeda-

beda. Pada penelitian yang dilakukan oleh Putra & Sukirman (2014) menyatakan 

opini auditor dan auditor switching tidak berpengaruh terhadap audit delay. 

Sedangkan, pada penelitian Rustiarini dan Sugiarti (2013) menunjukkan pergantian 

auditor berpengaruh positif terhadap audit delay dan opini audit tidak berpengaruh 

terhadap audit delay. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sa’adah (2013) 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap 

audit delay. 

 Hasil dari beberapa penelitian tersebut masih beragam. Oleh karena itu, pada 

penelitian ini peneliti menggunakan faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay 

di antaranya adalah ukuran perusahaan, opini auditor, dan pergantian auditor. 

Ukuran perusahaan menunjukkan besar atau kecilnya suatu perusahaan yang dapat 

diukur dengan berbagai cara, antara lain dinyatakan dalam total aset, nilai pasar 

saham dan lain-lain (Fiatmoko & Anisykurlillah, 2015). Perusahaan besar 
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cenderung untuk tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan, karena 

perusahaan tersebut dimonitor secara ketat oleh investor, serta pihak 

berkepentingan lainnya (Dyer & McHugh, 1975).  

 Opini audit yang diberikan oleh auditor juga turut dalam faktor yang 

mempengaruhi audit delay. Opini auditor merupakan pendapat auditor atas laporan 

keuangan perusahaan yang telah diaudit. Ketika auditor memberikan opini selain 

wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan yang diauditnya, maka audit 

delay yang dilakukan akan semakin panjang (Carslaw & Kaplan, 1991). Hal ini 

dikarenakan pemberian opini tersebut mengindikasikan terdapat masalah dalam 

laporan keuangan sehingga auditor memiliki waktu yang lebih lama untuk 

mengaudit laporan keuangan tersebut. 

 Lamanya waktu publikasi laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan 

juga dapat disebabkan oleh pergantian auditor. Perusahaan yang mengganti 

auditornya dengan auditor yang baru akan membuat auditor yang baru harus 

memahami lingkungan bisnis kliennya dari awal dan dituntut untuk berkomunikasi 

dengan auditor sebelumnya (Putra & Sukirman, 2014). Hal ini yang membuat 

auditor membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melakukan proses audit. 

 Pada penelitian ini peneliti ingin menguji pengaruh ukuran perusahaan, opini 

auditor, dan pergantian auditor terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian di perusahaan manufaktur karena perkembangan perusahaan manufaktur 

pada saat ini cukup pesat. Selain itu, perusahaan manufaktur banyak digunakan 

dalam penelitian sebelumnya namun hasilnya masih belum konsisten. Serta 
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perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI adalah salah satu jenis perusahaan 

yang sahamnya dijual kepada investor sebagai salah satu sumber pendanaan. Oleh 

karena itu, informasi laporan keuangannya dibutuhkan oleh para stakeholder. 

Sehingga, peneliti tertarik untuk menggunakan perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI. 

 Informasi yang diperoleh dari situs www.idx.co.id pada tahun 2013 masih 

banyak perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya. 

Tahun 2013 tercatat 17 perusahaan belum menyampaikan laporan keuangan yang 

sudah diaudit. Berita harian www.neraca.co.id memberitakan bahwa Bursa Efek 

Indonesia (BEI) melaporkan ada 52 perusahaan yang belum menyampaikan laporan 

keuangan audit per 31 Desember 2014 dari total perusahaan tercatat 547 emiten. 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “PENGARUH UKURAN 

PERUSAHAAN, OPINI AUDITOR DAN PERGANTIAN AUDITOR 

TERHADAP AUDIT DELAY”. 

 

B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas peneliti dapat merumuskan berbagai 

masalah : 

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay? 

2. Apakah opini auditor berpengaruh terhadap audit delay? 

3. Apakah pergantian auditor berpengaruh terhadap audit delay? 

 

http://www.idx.co.id/
http://www.neraca.co.id/
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C. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit delay. 

b. Untuk menguji pengaruh opini auditor terhadap audit delay. 

c. Untuk menguji pengaruh pergantian auditor terhadap audit delay. 

 

2. Manfaat penelitian 

a. Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memeperluas pengetahuan dan wawasan 

peneliti mengenai beberapa faktor tentang lamanya publikasi laporan keuangan 

serta dapat dijadikan bahan referensi untuk peneliti selanjutnya dengan topik 

penelitian yang sama.  

b. Praktisi 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

perusahaan dan auditor dalam memahami ketepatan waktu publikasi laporan 

keuangan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses audit 

dengan mengendalikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya audit 

delay, serta dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan dalam membantu 

proses pengambilan keputusan  bagi stakeholder.  


