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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Laporan keuangan tahunan merupakan sumber informasi penting tentang 

kinerja dan prospek perusahaan bagi pemegang saham dan masyarakat sebagai 

salah satu dasar dalam pengambilan keputusan investasi. Informasi yang terdapat 

dalam laporan keuangan harus relevan dan handal. Dikatakan seperti itu, jika 

informasi tersebut diperoleh tepat pada waktunya. Ketepatan waktu penyusunan 

maupun penyajian laporan keuangan dapat berpengaruh terhadap nilai informasi 

pada laporan keuangan tersebut (Amani, 2016). 

Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan go publik 

biasanya tidak dapat langsung digunakan oleh para pengguna laporan keuangan. 

Ada beberapa proses yang harus dilewati sehinga dapat dilihat di bursa efek. 

Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Lembaga Keuangan (LK) 

Nomor: Kep-346/BL/2011 telah menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan 

harus disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat yang lazim dan 

disampaikan kepada Bapepam dan LK selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga 

(90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Kantor Akuntan Publik sebagai 

kantor yang mengeluarkan laporan audit untuk perusahaan biasanya mengeluarkan 

laporan audit dalam jangka waktu yang berbeda-beda setelah laporan keuangan 

diserahkan. Jika laporan tersebut dikeluarkan lebih dari jangka waktu yang telah 

ditetapkan berarti laporan tersebut telah terjadi keterlambatan yang biasa disebut 

dengan audit delay (Nurmuhkur, 2017). 
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Laporan keuangan yang telah disusun oleh perusahaan masih harus menjalani 

proses audit oleh auditor independen. Semakin panjang waktu yang dibutuhkan 

untuk proses audit, maka semakin besar kemungkinan bahwa perusahaan terlambat 

menyampaikan laporan keuangan ke Bapepam dan LK maupun pengguna laporan 

keuangan lainnya. Pemeriksaan laporan keuangan oleh auditor independen untuk 

menilai kewajaran penyajian laporan keuangan membutuhkan waktu yang cukup 

lama, karena banyaknya transaksi yang harus diaudit, kerumitan dari transaksi, dan 

pengendalian internal yang kurang baik. Hal ini menyebabkan audit delay semakin 

meningkat (Amani, 2016). 

Bapepam dan LK sampai saat ini terus memperketat peraturan mengenai 

penyampaian laporan keuangan, namun masih banyak fenomena yang terjadi 

selama kurun waktu tiga tahun terakhir. Terdapat emiten atau perusahaan publik 

yang masih terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya. BEI dalam 

siaran persnya tanggal 09 April 2015 melaporkan, terdapat 52 emiten yang belum 

menyampaikan laporan keuangan audit per Desember 2014, dari total perusahaan 

tercatat 547 emiten (Nabhani, 2015). Tahun 2016 BEI juga memberikan denda dan 

menghentikan sementara (suspensi) perdagangan saham 18 perusahaan tercatat 

karena belum menyampaikan laporan keuangan audit periode 31 Desember 2015 

(Pasopati, 2016). Kemudiann pada tahun 2017, Direktur Penilaian BEI mengatakan 

terdapat 70 emiten atau perusahaan terbuka yang belum menyampaikan laporan 

kuangan kuartal I-2017 serta laporan keuangan audited 2016 (Ariyanti, 2017). 

Audit delay yang menimpa beberapa perusahaan menandakan bahwa telah 

terjadi sesuatu dalam proses penyelesaian laporan audit, baik dari laporan keuangan 

yang bermasalah ataupun dari pihak akuntan publik. Laporan audit yang terlambat 
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dapat menimbulkan keragu-raguan bagi pihak investor dan calon investor untuk 

menanamkan modalnya. Sehingga sulit bagi perusahaan untuk meningkatkan 

kinerjanya. Jika melihat empat karakteristik kualitatif yang merupakan ciri khas 

dalam membuat laporan keuangan yang berguna bagi para pengguna yaitu dapat 

dipahami, relevan, handal, dan dapat dibandingkan, maka sangat sulit untuk 

mendapatkan informasi yang relevan apabila terdapat kendala dalam ketepatan 

waktu. Itulah sebab yang dapat menimbulkan perusahaan akan kehilangan para 

investornya (Nurmuhkur, 2017). 

Faktor-faktor yang menyebabkan audit delay ini tidak terbatas pada faktor 

internal perusahaan saja, namun juga faktor eksternal. Faktor internal biasanya 

dipengaruhi oleh ukuran perusahaan dan profitabilitas. Faktor ukuran perusahaan 

merupakan salah satu faktor yang sering digunakan dalam penelitian sebelumnya 

dengan melihat dari total aset yang dimiliki perusahaan. Menurut Apriyana (2017), 

perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki sistem pengendalian internal yang 

baik sehingga dapat mengurangi tingkat kesalahan laporan keuangan kemudian 

memudahkan auditor dalam mengerjakan laporan auditnya.  

Faktor internal kedua yang mungkin dapat mempengaruhi audit delay adalah 

profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk 

memperoleh laba. Menurut Zebriyanti (2016), tingkat profitabilitas yang lebih 

rendah dapat memacu kemunduran publikasi laporan keuangan perusahaan. 

Auditor akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan proses 

audit, yaitu dengan melakukan analisis yang lebih mendalam untuk memastikan 

kemungkinan adanya masalah financial atau fraud management dalam perusahaan 

tersebut. Kondisi demikian yang membuat rentang waktu penyampaian laporan 
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keuangan audit menjadi semakin panjang. Sedangkan faktor eksternal biasanya 

dipengaruhi oleh ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit laporan 

keuangan perusahaan yang bersangkutan. KAP yang sudah lama berdiri dan 

berafiliasi dengan KAP besar yang berlaku universal (big four) membutuhkan 

waktu yang lebih singkat dalam menyelesaikan audit, karena KAP tersebut 

dianggap dapat melaksanakan audit secara lebih efisien dan memiliki tingkat 

fleksibilitas jadwal waktu yang lebih tinggi untuk menyelesaikan auditnya (Ilhami, 

2015). 

Berkembangnya industri properti menyebabkan munculnya perusahaan-

perusahaan di sektor properti dan real estate. Perusahaan properti merupakan 

perusahaan yang bergerak dalam bidang pembangunan kondominium, apartemen, 

perkantoran, real estate dan sebagainya. Bisnis properti merupakan salah satu usaha 

yang hampir dipastikan tidak akan pernah mati. Hal ini dikarenakan kebutuhan akan 

papan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, sehingga setiap manusia 

berusaha untuk memenuhinya. Kebutuhan properti akan terus meningkat 

khususnya di daerah perkotaan yang disebabkan karena meningkatnya urbanisasi 

sebagai dampak dari pesatnya pertumbuhan kota sebagai pusat perekonomian. 

Sehingga lambat laun akan terjadi pengembangan pusat bisnis, pembangunan 

infrastruktur, dan perumahan penduduk dari pusat kota ke daerah sekitarnya yang 

menyebabkan permintaan akan perumahan terus meningkat (Supriadi, 2016).  

Industri sektor properti Indonesia pada tahun 2012 dan pertengahan pertama 

tahun 2013 mengalami peningkatan yang signifikan. Terbukti bahwa terdapat 26 

perusahaan dari 45 perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 

tahun 2012 memiliki laba bersih hingga 50%  (Indonesia Investmens, 2015). Tujuh 
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dari sembilan indeks sektoral IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) pada awal 

tahun 2018 bergerak positif dengan dorongan utama dari sektor properti yang 

tumbuh hingga 1,31%, kemudian diikuti dengan sektor infrastruktur yang naik 

0,95%. Dari semua sektor di lantai bursa, indeks sektoral yang menguat diakhir sesi 

I yaitu adanya dorongan dari sektor properti (Nugroho, 2018). Sehingga para 

investor melihat hal tersebut sebagai peluang investasi yang menguntungkan untuk 

menanamkan sahamnya di bidang properti dan real estate. 

Menurut Sekjen Real Estate Indonesia (REI), saat ini Indonesia masih 

menjadi negara tujuan untuk investasi di bidang properti, dilihat dari banyaknya 

investor dari negara lain yang berminat menanamkan modalnya dalam bidang 

properti di Indonesia. Sepanjang tahun 2018 bersama dengan pemerintah telah 

melakukan berbagai upaya untuk memberikan kepercayaan kepada pasar, upaya 

tersebut diharapkan mampu mendongkrak permintaan properti yang lebih baik. Hal 

ini menyebabkan Indonesia sebagai salah satu negara yang mengalami akselerasi 

industri properti yang tinggi. Pertumbuhan di bidang properti dan real estate di 

Indonesia semakin pesat, maka kebutuhan investor akan laporan keuangan secara 

tepat waktu juga semakin meningkat (Tirto.id, 2018). 

Berbagai penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, 

dan ukuran kantor akuntan publik terhadap audit delay telah banyak dilakukan, 

namun masih banyak inkonsistensi dari hasil penelitan tersebut. Penelitian yang 

dilakukan Abadi (2017), Cahyanti, dkk (2016), dan Azhari dkk (2014) menyatakan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay, sedangkan penelitian 

Prameswari dan Yustrianthe (2015) dan penelitian Hernawati (2014) menyatakan 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit delay.  
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Hasil penelitian yang dilakukan Amani (2016), Pitaloka (2015), dan Arifatun 

(2014) menyatakan profitabilitas berpengaruh terhadap audit delay. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan  Apriyana (2017), Angruningrum dan Wirakusuma 

(2013) menyatakan bahwa profitabilitas tidak mempengaruhi audit delay.  

Muslim dkk (2017), Zebriyanti (2016), dan Kusumawardani (2013), dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa ukuran kantor akuntan publik berpengaruh 

terhadap audit delay. Sedangkan hasil penelitian Saemargani (2015) dan Hernawati 

(2014) menyatakan ukuran kantor akuntan publik tidak berpengaruh terhadap audit 

delay.  

Berdasarkan uraian di atas terkait dengan audit delay, peneliti tertarik untuk 

mengambil judul penelitian mengenai “Pengaruh Ukuran Perusahaan, 

Profitabilitas, dan Ukuran Kantor Akuntan Publik Terhadap Audit delay 

(Studi Empiris Pada Perusahaan Properti dan Real Estate Yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay? 

2. Apakah profitabilitas berpengaruh  terhadap audit delay? 

3. Apakah ukuran kantor akuntan publik berpengaruh  terhadap audit delay? 
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C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk menguji secara empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit

delay

b. Untuk menguji secara empiris pengaruh profitabilitas terhadap audit delay

c. Untuk menguji secara empiris pengaruh ukuran kantor akuntan publik

terhadap audit delay

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1) Penelitian ini diharapkan sebagai masukan dan pengembangan penelitian

selanjutnya mengenai pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan

ukuran kantor akuntan publik terhadap audit delay

2) Penelitian ini diharapkan media pengembangan ilmu pengetahuan

mengenai pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, ukuran kantor

akuntan publik, dan audit delay

b. Manfaat Praktis

1) Untuk Perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan

pedoman dalam membuat kebijakan dan keputusan bisnis.

2) Untuk Auditor, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan

pertimbangan dalam melaksanakan auditnya supaya menyelesaikan

laporan auditnya tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan

oleh Bapepam-LK.


