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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Fenomena keterlambatan publikasi laporan keuangan merupakan suatu 

peristiwa yang selalu terjadi setiap tahunnya. Pengumuman laporan keuangan 

tergantung pada berapa lama proses audit yang dilakukan. Audit delay yang lama 

cenderung memperlambat pengumuman laporan keuangan auditan (Wiryakriyana 

dan Widhiyani, 2017). Sebanyak 18 perusahaan tercatat diberhentikan sementara 

perdagangan sahamnya oleh PT Bursa Efek Indonesia karena belum 

menyampaikan laporan keuangan auditan periode 31 Desember 2015 (CNN 

Indonesia).  

Berdasarkan catatan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) No. Peng-LK-

00005/BEI.PP1/05-2017; No. Peng-LK-000017/BEI.PP2/05-2017; No. Peng-LK-

00005/BEI.PP3/05-2017 sebanyak 35 perusahaan sampai dengan tanggal 30 April 

2017 belum menyampaikan laporan keuangan auditan periode 31 Desember 2016. 

Catatan BEI No. Peng-LK-00008/BEI.PP1/06-2017; No. Peng-LK-

00020/BEI.PP2/06-2017;No. Peng-LK-00008/BEI.PP3/06-2017 bulan juni 

sebanyak 22 perusahaan tercatat belum menyampaikan laporan keuangan auditan 

periode 31 Desember 2016, sehingga dikenakan peringatan tertulis III dan denda 

sebesar Rp 150.000.000. Ditahun yang sama sebanyak 17 perusahaan disuspen 

akibat belum mempublikasi laporan keuangan periode 31 Desember 2016 

(Detikfinance). 
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Berdasarkan catatan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) No. Peng-LK-

000012/BEI.PP1/07-2018; LK-000010/BEI.PP2/07-2018; LK-

000014/BEI.PP3/07-2018 bulan juli, tercatat 27 perusahaan terlambat 

menyampaikan laporan keuangan auditan periode 31 Desember 2017, sehingga 

perusahaan mendapat peringatan tertulis III dan denda sebesar Rp 150.000.000. 

Berdasarkan catatan PT Bursa Efek Indonesia No. Peng-00007/BEI.PP1/07-2018; 

No. Peng-00007/BEI.PP2/07-2018; No. Peng-00008/BEI.PP3/07-2018, sebanyak 

10 perusahaan dibekukan sementara perdagangan sahamnya akibat terlambat 

menyampaikan laporan keuangan periode 31 Desember 2017. 

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang penting 

bagi investor (Diputra dan Anna, 2013). Salah satu kriteria infomasi keuangan 

yang relevan adalah timeless atau ketepatan waktu, keterlambatan penyampaian 

laporan keuangan akan mengurangi kebermanfaatan dari laporan keuangan 

(Carslaw dan Kaplan, 1991). Oleh karena itu, OJK melalui Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau 

Perusahaan Publik bahwa emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan 

laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan 

keempat setelah tahun buku berakhir. Perusahaan yang terlambat menyampaikan 

laporan keuangannya akan dikenakan sanksi administratif berdasarkan peraturan 

nomor Kep-307/BEJ/07-2004. 
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Teori agensi menyatakan adanya asimetri informasi keuangan perusahaan 

antara agent dan principal. Kelebihan agent yang mengelola perusahaan 

menjadikan agent memiliki lebih banyak informasi perusahaan daripada 

principal.Teori sinyal, memberikan penekanan pada pentingnya informasi yang 

dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi. Teori sinyal membantu 

mengurangi asimetri informasi tersebut. Agent wajib melaporkan kondisi 

perusahaan dalam bentuk laporan keuangan. Informasi keuangan merupakan 

unsur yang sangat penting bagi pemegang kepentingan, khususnya investor karena 

mencerminkan kondisi perusahaan, baik masa lalu, saat ini, dan masa mendatang 

(Prasetyo, 2017).  

Teori kepatuhan mendorong perusahaan untuk menyampaikan laporan 

keuangan tepat waktu, karena ketidakpatuhan akan menimbulkan sanksi bagi yang 

melakukan, seperti perspektif negatif dari pemegang kepentingan. Sehingga, 

keterlambatan penyampaian laporan keuangan dapat menimbulkan reaksi negatif 

bagi para pemegang kepentingan karena dianggap sebagai sinyal buruk bari para 

pemegang kepentingan. Investor dapat mengartikan semakin panjang audit delay 

diakibatkan perusahaan dianggap memiliki bad news, sehingga investor 

memberikan reaksi yang negatif (Prabasari dan Merkusiwati, 2017). 

Nahumury (2010) telah menguji secara empiris total aktiva, jumlah 

sekuritas, perputaran portofolio, laba/rugi operasi, dan opini akuntan berpengaruh 

signifikan terhadap audit delay. Sedangkan Aryaningsih dan Budhiarta (2014) 

menyimpulkan bahwa total asset tidak berpengaruh pada audit delay namun 
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solvabilitas berpengaruh pada audit delay.Hastuti dan Santoso (2017) 

menyimpulkan solvabilitas dan umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

audit delay. Namun, Agustin,dkk (2018) menyimpulkan bahwa audit delay 

dipengaruhi oleh umur perusahaan.  

Handoko dan Sudarno (2015) menyatakan bahwa timelessberpengaruh 

terhadap reaksi pasar, perusahaan yang tepat waktu menyampaikan laporan 

keuangan memiliki abnormal return yang lebih besar. Penelitian Hidayatulloh dan 

Mulya (2017) menyimpulkan reaksi investor tidak dipengaruhi oleh audit delay. 

Dikarenakan terjadi research gap dalam penelitian sebelumnya, mendorong 

peneliti untuk meneliti kembali konstituen yang memengaruhiaudit delay yang 

meliputi solvabilitas, ukuran perusahaan dan unur perusahaan. 

Pemilihan sektor infrasturktur, utilitas dan transportasi karena sektor 

tersebut menjadi salah satu sektor unggulan dalam upaya pemerataan 

pertumbuhan di seluruh Indonesia. Beberapa perusahaan sektor konstruksi dan 

infrastruktur menorehkan kinerja keuangan yang baik selama semester pertama 

tahun 2017. Sebanyak 14 perusahaan sektor konstruksi yang tercatat di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) mencatat pertumbuhan laba sebesar 83%, dibandingkan 

semester pertama 2016. Sektor infrastruktur mampu memberikan dampak berantai 

(multiplier effect) dan menjadi pembuka bagi bangkitnya sektor lain. Sektor 

infrastruktur diharapkan mendorong penurunan biaya logistik yang ditargetkan 

berada level 20% dari PDB pada 2019 (Beritasatu). 
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Perkembangan transportasi di Indonesia yang cepat dilihat penggunaan 

sistem aplikasi dalam setiap transaksi seperti kemunculan Gojek dan Grab. 

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mewajibkan Gojek dan Grab menjadi 

perusahaan transportasi yang terdaftar di PT Bursa Efek Indonesia (CNBC 

Indonesia). Berdasarkan kondisi di atas, sektor infrastruktur, utilitas, dan 

infrastruktur bisa semakin maju apabila dikelola dengan baik dan mampu 

memikat investor baik dari luar maupun dalam negeri.  Meningkatnya perusahaan 

infrastruktur, transportasi dan utilitas yang go public, diharapkan perusahaan 

dapat meningkatkan kinerjanya, khususnya dalam proses penyampaian laporan 

keuangan, karena laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi 

penting dalam pengambilan keputusan. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi dalam 

upaya pengembangan ilmu akuntansi dan menjadi masukan bagi pihak perusahaan 

agar meningkatkan kinerja perusahaan sehingga auditor mampu menyelesaikan 

proses audit dengan baik dan tepat waktu. Auditor berusaha dengan professional 

menyelesaikan proses audit sesuai standar audit yang berlaku. Sehingga investor 

dapat memperoleh informasi keuangan dengan tepat waktu sehingga dapat 

mengambil keputusan yang tepat terkait investasi. Berdasarkan uraian di atas, 

peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh solvabilitas, ukuran perusahaan dan umur 

perusahaan terhadap audit delay dan reaksi investor. 
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B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah yang didasarkan atas latar belakang masalah adalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah solvabilitas berpengaruh terhadap audit delay? 

2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay? 

3. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap audit delay? 

4. Apakah audit delay berpengaruh terhadap reaksi investor? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian berdasarkan perumusan masalah adalah untuk 

membuktikan secara empiris: 

1. Pengaruh solvabilitas terhadap audit delay. 

2. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit delay. 

3. Pengaruh umur perusahaan terhadap audit delay. 

4. Pengaruh audit delay terhadap reaksi investor. 

Manfaat penelitian ini dipandang dari segi teoritis dan praktis adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan hasil dari penelitian ini bermanfaat bagi literature ilmu di 

bidang akuntansi dan menjadi nilai tambah bagi khasanah pengetahuan ilmiah di 

bidang akuntansi. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuktikan bahwa solvabiitas, 

ukuran perusahaan dan umur perusahaan berpengaruh terhadap audit delay dan 

reaksi investor. Sehingga, perusahaan dapat mengelola perusahaan agar kinerja 
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dan operasional perusahaan menjadi lebih baik. Sehingga auditor dapat 

menyelesaikan audit dengan tepat waktu dan tetap professional dalam 

menyelesaikan proses audit sesuai standar audit. Sehingga investor sebagai 

pemegang kepentingan dapat memperoleh informasi keuangan yang relevan dan 

dapat mengambil keputusan investasi dengan tepat. 

 


