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           BAB I 

  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang. 

Dewasa ini, kondisi perekonomian di indonesia dapat dilihat dari kondisi 

pasar modalnya dan perusahaan-perusahaan yang menggerakkan ekonomi.  

Perusahaan-perusahaan besar bersaing untuk menjadi perusahaan multinasional. 

Untuk mencapainya,  dibutuhkan  modal untuk berinvestasi dengan mendaftarkan 

sahamnya di pasar modal. Perusahaan publik yang terdaftar di pasar modal 

diharuskan untuk menyampaikan laporan keuangan sebagai wujud  tanggung 

jawab manajemen kepada investor. Investor pada pasar modal memerlukan 

laporan keuangan yang handal, relevan, mudah dipahami dan diperbandingkan 

dan membutuhkan kecepatan dan ketepatan laporan keuangan. Kinerja keuangan 

digunakan oleh investor sebagai dasar pengambilan keputusan untuk membeli 

atau menjual kepemilikan yang dimiliki oleh investor.   

Menurut . K. D. Puspitasari dan Latrini, (2014), perusahaan membutuhkan 

akuntan publik untuk menjamin kebenaran laporan keuangan perusahaan sesuai 

dengan kinerja perusahaan yang sesungguhnya. Kantor Akuntan Publik (KAP) 

yang independen objektif dan memiliki keahlian dalam sangat diperlukan dalam 

melakukan audit laporan keuangan perusahaan publik. Peran KAP ini menjadi 

sangat penting, dimana laporan auditnya akan menjadi pengesahan akan 

kebenaran kinerja perusahaan yang tergambar dilaporan keuangan perusahaan 
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publik. KAP  akan mengeluarkan pendapat atas kewajaran laporan keuangan 

perusahaan yang telah diaudit.   

Audit laporan keuangan dilakukan untuk memberikan jaminan atas 

keandalan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan salah satu media 

komunikasi dan pertanggung-jawaban pihak internal perusahaan terhadap pihak 

eksternal perusahaan, khususnya bagi perusahaan go public. Laporan keuangan 

perusahaan mengandung informasi yang menjadi instrument, bagi para pemegang 

kepentingan dan pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan, agar 

laporan keuangan tersebut bermanfaat bagi pengambilan keputusan,  maka selain 

andal, ketepatan waktu (relevansi) juga menjadi salah satu hal yang sangat 

penting. Apabila terjadi penundaan dalam pelaporan laporan keuangan, maka 

dapat mempengaruhi pemakai laporan keuangan dalam membuat keputusan 

maupun prediksi.  

Laporan keuangan merupakan sarana komunikasi yang digunakan oleh 

perusahaan untuk memberikan informasi dan pengukuran secara ekonomi 

mengenai sumber daya yang dimiliki serta kinerja perusahaan kepada berbagai 

pihak yang mempunyai kepentingan atas informasi tersebut. Informasi akan 

mempunyai manfaat jika disampaikan tepat waktu kepada para pemakainya guna 

pengambilan keputusan. Nilai dari ketepatan waktu pelaporan keuangan 

merupakan determinan penting bagi tingkat kemanfaatan laporan tersebut (PSAK 

2 No.1, IAI, 2009:1.7). 
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  Pada sepetember 2003, BAPEPAM/BAPEPAM-LK (OJK) mengeluarkan 

peraturan yaitu peraturan pasar modal No. KEP 36/PM/2003 mengenai kewajiban 

penyampaian laporan keuangan berkala. Keputusan tersebut menyatakan bahwa 

laporan keuangan tahunan harus disertai dengan laporan audit dengan pendapat 

yang lazim dan disampaikan selambat-lambatnya pada akhir bulan ke tiga setelah 

tanggal laporan keuangan tahunan. Anggradewi dan Haryanto, (2014), berbagai 

kendala yang mempengaruhi ketepatan penyajian laporan audit dapat berasal dari 

internal perusahaan, internal kantor akuntan publik maupun lingkungan diluar 

perusahaan maupun akuntan publik. 

      Menurut Azhari, Wahidahwati, dan Riharjo, (2014). Laporan keuangan 

perusahaan yang ditutup per tanggal 31 desember tidak dapat selesai pada tanggal 

itu juga, perusahaan masih memerlukan waktu untuk menyelesaikan laporan 

keuangan tersebut sampai dengan penyerahan kepada auditor untuk dilakukan 

audit,  waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menyelesaikan laporan keuangan 

yang per tanggal 31 desember akan semakin panjang bila kendala seperti 

kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki kurang memadai atau teknologi 

yang dimiliki perusahaan kurang memadai dalam menunjang kebutuhan 

penyusunan laporan keuangan. Begitu juga dengan kendala yang dihadapi akuntan 

publik dalam menyelesaikan auditnya akan semakin panjang bila sumber daya 

manusia yang dimiliki kurang memadai, lamanya waktu penyelesaian audit dapat 

mempengaruhi ketepatan waktu informasi tersebut dipublikasikan dan 

mempengaruhi manfaat informasi laporan keuangan.  
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Faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini kelanjutan dari 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pramesti, (2012), yaitu ukuran 

perusahaan, tingkat profitabilitas, opini audit, yang membedakan dengan 

penelitian sebelumnya pada penelitian ini faktor-faktor yang mempengaruhi audit 

delay ditambah dengan  financial leverage.  Dengan demikian masalah dalam 

penelitian ini adalah apakah faktor-faktor ukuran perusahaan, tingkat 

profitabilitas,  opini audit, dan tingkat  financial leverage  berpengaruh signifikan 

terhadap audit delay. 

Objek penelitian ini yaitu pada perusahaan tambang  yang terdaftar di BEI 

tahun 2012-2015. Peneliti tertarik untuk mengambil perusahaan tambang sebagai 

objek penelitian. Karena, sektor pertambangan merupakan salah satu sektor utama 

pendorong naiknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dimana harga saham 

sektor pertambangan adalah yang paling tinggi dibandingkan harga saham 

kesembilan sektor lainnya. Hal ini membuat sektor pertambangan menjadi 

perhatian tidak terkecuali dalam pelaporan keuangannya. Selain itu, minat 

investor untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan pertambangan sangatlah 

tinggi hal ini berarti informasi keuangan perusahaan pertambangan yang tepat 

waktu dan akurat menjadi semakin penting dan kebutuhan investor terhadap 

informasi tersebut menjadi  semakin meningkat.  
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Dari uraian yang telah diungkapkan, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dalam penyusunan laporan skripsi dengan judul.  “PENGARUH 

UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, OPINI AUDIT, DAN 

FINANCIAL LEVERAGE TERHADAP AUDIT DELAY” untuk memverifikasi 

teori dan faktor-faktor yang memengaruhi audit delay. 

 

B. Rumusan Masalah 

    Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini 

bermaksud  menguji  pengaruh ukuran perusahaan,  profitabilitas,  opini 

audit, dan  financial leverage terhadap audit delay yang ada di indonesia. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay? 

2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap audit delay? 

3. Apakah opini audit berpengaruh terhadap audit delay? 

4. Apakah financial leverage  berpengaruh terhadap audit delay? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Memperoleh bukti yang empiris apakah ukuran perusahaan berpengaruh  

terhadap audit delay. 
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2. Menguji apakah profitabilitas berpengaruh terhadap audit delay. 

3. Memperoleh bukti yang empiris apakah opini audit berpengaruh terhadap 

audit delay. 

4. Menguji apakah financial leverage berpengaruh terhadap audit delay. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan beberapa manfaat bagi 

perusahaan seperti : 

(1)   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan  motivasi 

tentang pentingnya jangka waktu penyelesaian audit (audit delay). 

(2)   Sebagai pertimbangan dan pendorong dalam pembuatan kebijakan  

perusahaan untuk lebih meningkatkan pengawasan mengenai jangka 

waktu penyelesaian audit (audit delay). 

(3)   Penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai 

jumlah pengungkapan informasi jangka waktu penyelesaian audit 

(audit delay). 
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2.  Manfaat Bagi Peneliti 

Manfaat dari penelitian ini bagi peneliti adalah sebagai berikut:  

(1)   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan 

tentang pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, opini audit, dan 

financial leverage terhadap audit delay. 

(2)    Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi yang 

bermanfaat bagi para pembaca khususnya investor, calon investor, dan 

badan otoritas pasar modal mengenai relevansi dari pengungkapan 

informasi audit delay dalam laporan tahunan/annual report  

perusahaan.  

(3)    Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk  

menyempurnakan  penelitian selanjutnya yang sejenis.  Selain itu juga 

memperkaya mahasiswa dalam memahami pentingnya kandungan 

informasi laporan keuangan bagi pihak eksternal dan mengetahui 

sejauh mana perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi audit 

delay. 

 


