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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Perusahaan membutuhkan tambahan dana untuk mempertahankan dan 

memperluas kegiatan usahanya. Terdapat banyak cara bagi perusahaan 

untuk memperoleh tambahan dana, antara lain dengan meminjam kepada 

kreditur atau dengan menjual saham perusahaan kepada publik 

(masyarakat). Perusahaan-perusahaan di Indonesia yang akan menjual 

sahamnya kepada masyarakat harus terdaftar di Pasar Modal yaitu Bursa 

Efek Indonesia dan mentaati ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan 

oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Ketentuan dan prosedur 

yang harus ditaati diantaranya adalah keharusan menyampaikan laporan 

keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen dan laporan keuangan 

tersebut harus diselesaikan tepat waktu. 

Laporan keuangan merupakan media komunikasi antara manajemen 

(intern perusahaan) dengan pihak di luar perusahaan. Laporan keuangan 

yang berisi informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, serta perubahan 

arus kas suatu perusahaan digunakan Bapepam untuk memonitor dan 

mengevaluasi kinerja perusahaan guna melindungi pihak-pihak 

berkepentingan yang terlibat dalam kegiatan yang terjadi di pasar modal. 

Untuk mempermudah dalam memonitor dan mengevaluasi maka laporan 
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keuangan tersebut harus diaudit oleh auditor independen. Tujuan diauditnya 

laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk menilai kewajaran 

dalam penyajian laporan keuangan tersebut.  

Berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan 

Keuangan Standar Akuntansi Keuangan, laporan keuangan harus memenuhi 

empat karakteristik kualitatif yang merupakan ciri khas yang membuat 

informasi laporan keuangan berguna bagi para pemakainya. Keempat 

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

diperbandingkan. Dikatakan relevan jika informasi tersebut memiliki nilai 

prediktif, nilai umpan balik, dan disajikan tepat waktu. Informasi dalam 

laporan keuangan harus andal, artinya informasi harus dapat diuji 

kebenarannya, tidak memihak kepada kepentingan kelompok tertentu atau 

netral dan disajikan dengan tulus atau jujur. Dapat diperbandingkan, artinya 

untuk perusahaan yang sama atau antar perusahaan informasi akuntansi 

dapat dibandingkan antar periode.  

Pemeriksaan atas laporan keuangan oleh auditor independen 

merupakan suatu proses yang memerlukan waktu yang cukup panjang. Hal 

ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain karena terbatasnya 

jumlah karyawan yang akan melakukan audit, banyaknya transaksi yang 

harus diaudit, kerumitan dari transaksi tersebut, dan pengendalian intern 

yang kurang baik. Perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan 

tanggal opini audit dalam laporan keuangan mengindikasikan tentang 

lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor. Perbedaan 
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waktu ini dalam audit sering dinamai dengan audit delay. Semakin panjang 

audit delay maka semakin lama auditor dalam menyelesaikan pekerjaan 

auditnya. 

Perusahaan besar diduga akan menyelesaikan proses auditnya lebih 

cepat dibandingkan perusahaan kecil. Hal ini disebabkan oleh beberapa 

faktor yaitu manajemen perusahaan yang berskala besar cenderung 

memberikan insentif untuk mengurangi audit delay dikarenakan 

perusahaan-perusahaan tersebut dimonitor secara ketat oleh investor, 

pengawas permodalan dan pemerintah. Subekti (2005) menemukan bukti 

empiris bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap audit 

delay. 

Semakin lama umur perusahaan akan semakin cepat jangka waktu 

pelaporan laporan keuangannya. Hal ini dikarenakan perusahaan yang 

berpengalaman akan dapat lebih cepat mengatasi masalah-masalah yang 

muncul dalam proses pelaporan keuangan. Petronila (2007) menemukan 

bukti empiris bahwa umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit 

delay. 

Subekti dan Widiyati (2004) mengungkapkan bahwa perusahaan yang 

melaporkan kerugian atau tingkat profitabilitas rendah mungkin akan 

meminta auditor untuk mengatur waktu auditnya lebih lama dibandingkan 

biasanya. Sebaliknya jika perusahaan melaporkan laba yang tinggi maka 

perusahaan berharap laporan keuangan auditan dapat diselesaikan 
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secepatnya, sehingga good news tersebut segera dapat disampaikan kepada 

para investor dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. 

Perusahaan dengan debt to equity ratio  yang tinggi cenderung 

mengalami audit delay yang lebih panjang daripada perusahaan dengan 

tingkat debt to equity ratio yang rendah. Tingkat hutang yang tinggi bisa 

saja merupakan sinyal bahwa perusahaan sedang berada dalam kondisi 

keuangan yang tidak baik, yang membuat perusahaan tersebut berada dalam 

resiko tinggi. Oleh karena itu, auditor memerlukan waktu yang lebih 

panjang untuk melakukan audit dan hal ini menyebabkan audit delay yang 

lebih panjang. Yuliana dan Ardiati (2004) menemukan bukti empiris bahwa 

debt to equity ratio berpengaruh positif terhadap audit delay. 

Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

segala kewajiban finansialnya pada saat perusahaan dilikuidasi. Rasio utang 

terhadap ekuitas dapat digunakan sebagai indikator kesulitan keuangan 

perusahaan. Rasio utang terhadap ekuitas yang tinggi mencerminkan 

tingginya resiko keuangan dan perusahaan mengaami kesulitan keuangan. 

Wirakusuma (2004) menemukan bukti empiris bahwa solvabilitas 

berpengaruh positif signifikan terhadap audit delay. 

Kantor Akuntan Publik besar merupakan KAP yang umumnya 

memiliki sumber daya yang lebih banyak dan lebih baik, ditunjang dengan 

kecanggihan dan keakuratan sistem yang digunakan karena biasanya KAP 

besar melakukan kerjasama internasional dan memiliki sumber dana yang 

besar. Keadaan ini akan membantu dalam melakukan proses audit sehingga 
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dapat meminimalkan jangka waktu audit dan hasil audit dapat disampaikan 

tepat waktu.  

Opini audit yang terdapat dalam laporan audit menyatakan tentang 

kewajaran terhadap penyajian laporan keuangan. Apabila informasi yang 

terdapat di dalam laporan keuangan belum disajikan secara wajar maka 

auditor perlu melakukan pemeriksaan secara mendalam dan hal ini 

menyebabkan auditor membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk 

menyelesaikan proses audit. Subekti (2005) menemukan bukti empiris 

bahwa opini auditor berpengaruh  terhadap audit delay. 

Pergantian auditor dapat memperpanjang audit delay, auditor yang 

baru biasanya akan membutuhkan waktu untuk memahami bisnis kliennya 

dan auditor yang baru harus berkomunikasi dengan auditor sebelumnya. 

Penugasan pertama maupun penugasan ulang merupakan salah satu 

pertimbangan dalam menilai risiko bawaan. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dengan 

mereplikasi tiga penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh 

Petronila (2007) dengan menggunakan variabel ukuran perusahaan, 

profitabilitas, ukuran KAP, opini audit, dan umur perusahaan, penelitian 

yang dilakukan oleh Lianto dan Kusuma (2010) dengan menggunakan 

variabel profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan, dan umur 

perusahaan, dan penelitian yang dilakukan oleh Yuvita (2010) dengan 

menggunakan variabel profitabilitas, debt equity ratio, opini audit, dan 

ukuran perusahaan. Variabel yang membedakan dengan penelitian 
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sebelumnya adalah dengan dimasukkannya variabel pergantian auditor 

sebagai variabel tambahan. Namun dalam penelitian ini tidak memasukkan 

variabel item luar biasa karena telah ditegaskan dalam PSAK No.1 (revisi 

2009) paragraf 85 bahwa variabel item luar biasa dilarang digunakan dalam 

pelaporan keuangan sebagai rangka proses konvergensi IFRS dan dalam 

penelitian ini tidak menggunakan variabel jenis industri. Jenis industri tidak 

digukananyan dalam penelitian ini karena, jumlah perusahaan manufaktur 

paling banyak dibanding kelompok industri yang lainnya sehingga probabilitas 

perolehan datanya akan makin tinggi dan hasil penelitian diharapkan lebih 

representatif (Setiady, 2009). Selain itu juga penggunaan satu kelompok jenis 

industri dilakukan untuk mengantisipasi perbedaan karakteristik industri antara 

perusahaan manufaktur dan non manufaktur terkait dengan variabel tingkat 

profitabilitas yang diukur dengan menggunakan return on assets (Charisma, 

2010). Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik 

untuk mengambil judul penelitian mengenai “Pengaruh Ukuran 

Perusahaan, Umur Perusahaan, Tingkat Profitabilitas, DER, Tingkat 

Solvabilitas, Ukuran KAP, Opini Auditor, dan Pergantian Auditor 

terhadap Audit delay” (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia Periode 2008 – 2011).  
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1.2. Perumusan Masalah 

Dari uraian di atas, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan 

sebagai berikut : 

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit delay 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI? 

2. Apakah umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit delay 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI? 

3. Apakah tingkat profitabilitas berpengaruh negatif terhadap audit delay 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI? 

4. Apakah DER (debt to equity ratio) berpengaruh positif terhadap audit 

delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI? 

5. Apakah solvabilitas berpengaruh positif terhadap audit delay pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI? 

6. Apakah ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap audit delay pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI? 

7. Apakah opini auditor perusahaan berpengaruh positif terhadap audit 

delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI? 

8. Apakah pergantian auditor berpengaruh positif terhadap audit delay 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI? 
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1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk : 

1. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh ukuran perusahaan 

terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

2. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh umur perusahaan 

terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

3. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh tingkat profitabilitas 

terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia 

4. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh DER (debt to equity 

ratio) terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. 

5. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh solvabilitas terhadap 

audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

6. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh opini auditor terhadap 

audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

7. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh ukuran KAP terhadap 

audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 
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8. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh pergantian auditor 

terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk: 

1. Manfaat praktis 

a. Membantu profesi auditor dan KAP dalam upaya meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas proses audit dengan mengendalikan 

faktor-faktor dominan yang dapat mempengaruhi audit delay. 

Sehingga audit delay dapat ditekan seminimal mungkin dalam 

usaha memperbaiki ketepatan waktu atau mempercepat 

penerbitan laporan keuangan perusahaan. 

b. Memberikan informasi bagi para investor, agar mengetahui 

faktor – faktor yang mempengaruhi audit delay sehingga dapat 

dijadikan bahan pertimbangan tersendiri dalam berinvestasi.  

c. Memberikan informasi kepada badan regulator pasar modal dan 

dewan pembuat standar akuntansi untuk mempertimbangkan 

faktor dominan yang berpengaruh terhadap audit delay dalam 

membuat kebijakan tentang laporan keuangan. 

2. Manfaat teoritis dan akademis 

Menambah pengetahuan tentang faktor-faktor mempengaruhi 

audit delay pada perusahaan-perusahaan publik di Indonesia, terutama 

untuk perusahaan manufaktur dan sebagai referensi untuk penelitian di 

masa yang akan datang. 
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1.4. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerangka pikir diatas menjelaskan bahwa tedapat delapan variabel 

yang mempengaruhi audit delay yaitu (1) ukuran perusahaan berpengaruh 

negatif terhadap audit delay dimana semakin besar perusahaan tersebut 

maka semakin pendek audit delay, (2) umur perusahaan berpengaruh negatif 

terhadap audit delay dimana semakin lama perusahaan tersebut listing maka 

semakin pendek audit delay, (3) profitabilitas berpengaruh negatif terhadap 

audit delay dimana semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka 

akan menyebabkan semakin pendek audit delay, (4) DER (debt to equity 

H1 ( - ) 
Ukuran Perusahaan 

Umur Perusahaan 

Profitabilitas 

Opini Auditor 

Ukuran KAP 

Solvabilitas 

Pergantian Auditor 

Debt to Equity Ratio 

Audit Delay 

H2 ( - ) 

H3 ( - ) 

H6 ( - ) 

H4 ( + ) 

H8 ( + ) 

H5 ( + ) 

H7 ( + ) 
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ratio) berpengaruh positif terhadap audit delay dimana semakin kecil debt 

to equity ratio maka semakin pendek audit delay, (5) solvabilitas 

berpengaruh positif terhadap audit delay dimana semakin tinggi rasio 

solvabilitas maka semakin panjang audit delay, (6) ukuran KAP 

berpengaruh negatif terhadap audit delay dimana semakin besar ukuran 

KAP maka semakin pendek aaudit delay, (7) opini auditor berpengaruh 

positif terhadap audit delay dimana semakin baik opini yang diberikan 

auditor maka semakin pendek audit delay, (8) pergantian auditor 

berpengaruh positif terhadap audit delay dimana perusahaan yang 

melakukan pergantian auditor maka semakin panjang audit delay. 
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1.5. Metodologi Penelitian 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Bagian ini merupakan gambaran umum dari penelitian yang di 

dalamnya menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kerangka pikir dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGAMBANGAN HIPOTESIS 

Bagian ini merupakan tinjauan pustaka yang akan menguraikan 

berbagai teori-teori pendukung dan penguraian pengembangan 

hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bagian ini menguraikan tentang pendekatan dan metode yang 

digunakan dalam penelitian, meliputi populasi dan sampel 

penelitian yang diambil, sumber dan jenis data penelitian, definisi 

dan pengukuran variabel penelitian dan alat analisis data. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini menguraikan mengenai hasil analisis data serta 

pembahasan mengenai perhitungan yang telah dilakukan untuk 

menjawab permasalahan dalam penelitian ini. 

 

 



13 
 

 
 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bagian ini menguraikan tentang kesimpulan penelitian, saran bagi 

peneliti berikutnya, keterbatasan, dan implikasi analisis dari 

penelitian ini. 
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