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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 

Laporan keuangan perusahaan dikeluarkan oleh perusahaan setiap 

periode tertentu untuk kepentingan manajemen perusahaan dan para 

stakeholder. Manajemen membutuhkan laporan keuangan untuk menilai 

kinerja karyawan apakah sudah sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan. Selain itu, laporan keuangan dapat membantu manajemen 

mengukur beban-beban yang telah dikeluarkan oleh perusahaan atas 

kegiatan yang dilakukan dan mengukur efisiensi tiap bagian produksi di 

perusahaan. 

Di sisi lain, laporan keuangan bermanfaat untuk para stakeholder. 

Stakeholder merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

perusahaan, seperti investor, karyawan, masyarakat, kreditur, dan 

pemerintah. Laporan keuangan bermanfaat bagi investor untuk mengambil 

keputusan dalam melakukan investasi. Laporan keuangan juga bermanfaat 

bagi karyawan untuk menilai kinerja perusahaan dalam memberikan balas 

jasa atas pekerjaan yang dilakukan serta dapat memberikan motivasi bagi 

karyawan dalam meningkatkan kinerjanya. Selain manajemen dan 

karyawan, laporan keuangan juga bermanfaat bagi masyarakat untuk 

memberikan informasi tentang tren perkembangan aktivitas yang dilakukan 

oleh perusahaan. 
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Sebagai pihak yang meminjamkan dana kepada perusahaan, kreditur 

membutuhkan laporan keuangan guna mengambil keputusan apakah pihak 

kreditur akan meminjamkan dananya kepada perusahaan atau tidak. Serta 

kreditur dapat menilai apakah perusahaan dapat mengembalikan dana yang 

dipinjam beserta bunganya. Pemerintah juga membutuhkan laporan 

keuangan untuk menentukan berapa biaya pajak yang harus dibayarkan oleh 

perusahaan. Selain itu, data-data yang tersedia dalam laporan keuangan 

dapat membantu pemerintah dalam menyusun rencana program-program 

ekonomi dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. 

Menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan 

Keuangan SAK (IAI, 2016), laporan keuangan harus memenuhi empat 

karakteristik kualitatif yang menjadi ciri khas yang membuat laporan 

keuangan berguna bagi penggunanya. Keempat karakteristik tersebut adalah 

dapat dipahami, andal, relevan, dan dapat diperbandingkan. Akan tetapi, 

untuk menjamin bahwa laporan keuangan tersebut telah memenuhi empat 

karakteristik tersebut, manajemen dan stakeholder tidak memiliki cukup 

waktu dan kompetensi, maka dibutuhkan seorang auditor yang independen 

untuk menjamin kualitas laporan keuangan tersebut. Auditor memiliki tugas 

untuk menganalisa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan melalui 

laporan keuangan. Selain menganalisa transaksi yang dilakukan oleh 

perusahaan, auditor juga memiliki peran untuk memberikan opini dan 

mengeluarkan laporan audit atas laporan keuangan perusahaan. 
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Dalam memberikan opini dan mengeluarkan laporan audit 

perusahaan, seorang auditor membutuhkan waktu yang tidak sebentar. 

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), sebelum 

mengeluarkan laporan audit, ada beberapa prosedur yang perlu dilakukan 

oleh seorang auditor, yang pertama, auditor perlu melakukan perencanaan 

atas kegiatan audit yang akan dilakukan, auditor juga perlu memahami 

pengendalian internal yang ada di perusahaan, selain itu auditor perlu 

mengumpulkan bukti-bukti audit yang dapat mendukung opini audit yang 

akan diberikan kepada perusahaan. Prosedur yang harus dilakukan oleh 

auditor berdampak pada lamanya auditor mengaudit laporan keuangan dan 

kualitas audit yang dihasilkan. 

Untuk dapat memenuhi keempat kriteria kualitatif yang telah 

disebutkan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan 

Keuangan, perusahaan harus mempublikasikan laporan keuangannya secara 

tepat waktu. Ketepatan waktu merupakan atribut kualitatif yang penting 

karena jika perusahaan terlambat dalam mempublikasikan laporan 

keuangannya, maka akan berpengaruh terhadap relevansi informasi yang 

terkandung dalam laporan keuangan tersebut. Menurut Peraturan OJK 

Nomor 29/POJK.04/2016 tentang penyampaian laporan tahunan emiten 

atau perusahaan publik menyatakan diantaranyalaporan tahunan 

disampaikan paling lambat pada akhir bulan keempat (120 hari) setelah 

tahunbuku berakhir.Jika perusahaan melanggar peraturan yang telah 
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ditetapkan, maka perusahaan tersebut akan diberi sanksi yang sesuai dengan 

peraturan yang telah diteentukan dalam undang-undang. 

Ketepatan waktu merupakan salah satu kendala bagi auditor dalam 

menyelesaikan laporan auditnya. Seorang auditor dituntut untuk 

menyelesaikan pekerjaannya secara tepat waktu sementara prosedur yang 

dilakukan untuk menghasilkan suatu laporan audit tidak mudah. Tetapi 

seorang auditor harus mampu bersikap profesional karena laporan audit 

yang dihasilkan akan mempengaruhi harga saham suatu perusahaan dan 

akan berpengaruh terhadap keputusan investor. Menurut Ashton et al (1987) 

faktor yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu adalah audit delay. Audit 

Delay merupakan jangka waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal 

tahun tutup buku sampai diselesaikannya laporan auditor independen. 

Semakin lama auditor menyelesaikan laporan auditnya maka semakin 

panjang audit delay-nya. 

Fenomena audit delay di Indonesia contohnya adalah pada 

perusahaan tambang batu bara milik Grup Bakrie, yaitu PT Bumi Resources 

Tbk belum bisa mengeluarkan laporan keuangan tahun 2014 karena 

perusahaan masih melakukan perhitungan pada hutangnya. Selain itu, tahun 

2016 ada 18 perusahaan yang terlambat mempublikasikan laporan keuangan 

tahun 2015 kepada Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan tersebut antara 

lain PT Bumi Resources Tbk (BUMI), PT Bakrieland Development Tbk 

(ELTY), PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG), PT Eterindo Mega Persada 

Tbk (ENRG), PT Eterindo Wahanatama Tbk (ETWA), PT Global Teleshop
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(GLOB), PT Capitalinc Teleshop Tbk (MTFN), PT Skybee Tbk (SKYB), 

PT Trikomsel Oke Tbk (TRIO), PT Inovisi Infracom Tbk (INVS), PT 

Permata Prima Sakti Tbk (TGKA), PT Garda Tujuh Buana Tbk (GTBO), 

PT Sekawan Inipratama Tbk (SIAP), PT Siwani Makmur Tbk (SIMA), PT 

Benakat Integra Tbk (BIPI), PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk 

(BORN), PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU), PT Bakrie Telecom Tbk 

(BTEL), PT Buana Listya Tama Tbk (BULL) (Pasopati, 2016). 

Keterlambatan perusahaan dalam mempublikasikan laporan 

keuangannya dapat diindikasikan bahwa laporan keuangan perusahaan 

tersebut mengalami masalah, sehingga auditor memerlukan waktu yang 

lebih lama untuk menyelesaikan laporan auditnya. Audit delay dapat 

dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor 

internal yang mempengaruhi audit delay, yaitu solvabilitas, profitabilitas, 

ukuran perusahaan, dan umur perusahaan. Sedangkan faktor eksternal yang 

dapat mempengaruhi audit delay adalah reputasi kantor akuntan publik 

(KAP). 

Penelitian audit delay telah dilakukan di dalam negeri maupun di 

luar negeri. Di luar negeri penelitian ini dilakukan oleh Ibadin dan Izedonmi 

(2012) yang meneliti audit delay di negara Nigeria dengan menggunakan 

12 variabel. Selanjutnya, Ashton (1987) melakuka penelitian audit delay di 

USA dengan menggunakan 14 variabel. Selain itu, Vuko dan Cular (2014) 

juga melakukan penelitian audit delay di negara Kroasia dengan 

menggunakan 8 variabel. Sedangkan di dalam negeri, Agustin, dkk (2018) 
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melakukan penelitian audit delay menggunakan 4 variabel. Selain itu, 

Lestari dan Saitri (2017) serta Barjono dan Hakim (2018) juga melakukan 

penelitian audit delay menggunakan 5 variabel. 

Penelitian ini merupakan penelitian yang mereplikasi dari penelitian 

yang dilakukan oleh Agustin, dkk (2018) yang menguji tentang 

“PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, SOLVABILITAS, UMUR 

PERUSAHAAN, DAN REPUTASI KAP TERHADAP AUDIT DELAY 

(Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Termasuk Dalam Indeks LQ45 Tahun 

2013-2016)”. Motivasi melakukan replikasi dari penelitian Agustin, dkk 

(2018) karena adanya inkonsistensi penelitian terdahulu dengan faktor- 

faktor yang sama, sehingga penelitian ini ingin menguji kembali pengaruh 

ukuran perusahaan, solvabilitas, umur perusahaan, dan reputasi KAP 

terhadap audit delay, dengan menambahkan variabel profitabilitas sebagai 

variabel independen, serta sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sektor keuangan. 

Alasan menambahkan profitabilitas dalam penelitian ini karena dari 

5 rasio keuangan yang ada, hanya 3 rasio yang dipakai dalam penelitian 

yang berpengaruh terhadap audit delay. 3 rasio keuangan tersebut adalah 

profitabilitas, solvabilitas, dan likuiditas. Namun, yang berpengaruh 

terhadap audit delay hanya profitabilitas dan solvabilitas. Likuiditas tidak 

berpengaruh terhadap audit delay karena perusahaan yang memiliki tingkat 

likuiditas yang rendah maupun tinggi cenderung akan mempublikasikan 

laporan keuangannya secara tepat waktu dengan tujuan agar kreditor dapat 
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menilai apakah perusahaan dapat mengembalikan dana yang dipinjam. 

Perusahaan yang terlambat mempublikasikan laporan keuangannya oleh 

kreditor dianggap memiliki masalah, maka dari itu tingkat likuiditas tidak 

berpengaruh terhadap audit delay. Penelitian yang dilakukan oleh Saputri 

(2016) menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap audit 

delay. Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Pratama dan Africano (2018) yang menyatakan bahwa likuiditas tidak 

berpengaruh terhadap audit delay. 

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguji variabel ukuran 

perusahaan, solvabilitas, umur perusahaan, dan reputasi KAP terhadap audit 

delay tetapi penelitian tersebut memiliki hasil yang berbeda meskipun 

dengan faktor yang sama, seperti penelitian yang dilakukan oleh Agustin, 

dkk (2018) memiliki hasil penelitian bahwa ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap audit delay, namun sebaliknya hasil dari 

penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Latrini (2018) menyatakan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit delay. 

Selanjutnya, hasil penelitian dengan menggunakan variabel 

solvabilitas menurut Agustin, dkk (2018) menyatakan bahwa solvabilitas 

berpengaruh positif terhadap audit delay, tetapi sebaliknya hasil dari 

penelitian yang dilakukan oleh Saemargani dan Mustikawati (2015) 

menyatakan bahwa solvabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap audit 

delay. 
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Untuk variabel umur perusahaan menurut hasil penelitian Agustin, 

dkk (2018) menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh negatif 

terhadap audit delay, sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Astuti 

(2017) memiliki hasil bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap audit delay. 

Selain itu, variabel reputasi KAP menurut hasil penelitian Agustin, 

dkk (2018) menyatakan bahwa reputasi KAP tidak berpengaruh signifikan 

terhadap audit delay, sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati, 

dkk (2016) menyatakan bahwa reputasi KAP berpengaruh negatif terhadap 

audit delay. 

Hasil penelitian variabel profitabilitas menurut Lapinayanti dan 

Budiartha (2018) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif 

terhadap audit delay, sebaliknya menurut penelitian Lestari dan Saitri 

(2017) menyatakan bahwa rasio profitabilitas berpengaruh negatif terhadap 

audit delay. 

Alasan menggunakan sektor keuangan sebagai objek penelitian 

karena sektor keuangan merupakan sektor yang memiliki perkembangan 

pesat terutama di sub sektor perbankan. Hal ini didukung dari data Badan 

Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan bahwa sektor keuangan memiliki 

pertumbuhan sebesar 8,9% pada tahun 2016 yang artinya angka tersebut 

merupakan angka pertumbuhan tertinggi dibandingkan sektor lainnya serta 

sub sektor perbankan menguasai 60-70% sektor keuangan (Putra, 2017). 

Selain itu, sektor keuangan merupakan sektor yang dipercaya oleh 
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masyarakat, karena masyarakat mempercayakan uang mereka pada sektor 

ini sehingga sektor ini memiliki tanggung jawab yang besar untuk 

mempublikasikan laporan keuangannya secara tepat waktu. 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan, solvabilitas, umur perusahaan, dan reputasi KAP berpengaruh 

terhadap audit delay, maka penelitian ini berjudul: “PENGARUH 

UKURAN PERUSAHAAN, SOLVABILITAS, UMUR 

PERUSAHAAN, REPUTASI KAP, DAN PROFITABILITAS 

TERHADAP AUDIT DELAY PADA PERUSAHAAN SEKTOR 

KEUANGAN DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2015-2017”. 

1.2. Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, 

maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit delay? 

 

2. Apakah solvabilitas berpengaruh positif terhadap audit delay? 

 

3. Apakah umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit delay? 

 

4. Apakah reputasi KAP berpengaruh negatif terhadapaudit delay? 

 

5. Apakah profitabilitas berpengaruh negatif terhadap audit delay? 
 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan uraian perumusan masalah di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh negatif 

terhadap audit delay. 

2. Untuk mengetahui apakah solvabilitasberpengaruh positif terhadap 

 

audit delay. 

 

3. Untuk mengetahui apakah umur perusahaan berpengaruh negatif 

terhadap audit delay. 

4. Untuk mengetahui apakah reputasi KAP berpengaruh negatif terhadap 

 

audit delay. 

 

5. Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh negatif terhadap 

 

audit delay. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 

1. Bagi Perusahaan 

 

Penelitian ini dapat membantu perusahaan untuk mengantisipasi 

keterlambatan pelaporan audit sehingga dapat melaporkan laporan 

keuangannya lebih awal agar sinyal yang disalurkan masyarakat tidak 

bias. 

2. Bagi Masyarakat 

 

Penelitian ini dapat membantu masyarakat agar mendapatkan informasi 

yang lebih akurat dan tidak bias. Selain itu, masyarakat tidak salah 

dalam menyimpulkan sinyal yang diberikan perusahaan. 

3. Bagi Auditor 

 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu auditor dalam mengetahui 

faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya audit 
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delaysehingga dapat membantu meminimalkan terjadinya audit delay. 

Dengan mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi audit 

delay, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kinerja auditor. 

4. Bagi Investor 

 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu investor untuk mengetahui 

apa saja faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya audit delay 

sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil 

sebuah keputusan. 

5. Bagi Kreditur 

 

Penelitian ini dapat membantu kreditur sebagai pertimbangan untuk 

memberikan pinjaman kepada perusahaan karena hal ini akan 

berdampak pada kemampuan perusahaan dalam mengembalikan dana 

yang telah dipinjam. 
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1.5. Kerangka Pikir 

Ukuran perusahaan 

merupakan skala besar 

atau kecilnya suatu 

perusahaan dapat 

dilihat dari aset 

(Saemargani & 

Mustikawati, 2015). 

 

 
Penelitian Agustin, 

dkk (2018) 

menyatakan ukuran 

perusahaan 

berpengaruh negatif 

terhadap audit delay. 

 
 

Penelitian Agustin, 

dkk (2018) 
     menyatakan 

solvabilitas 

berpengaruh positif 

terhadap audit delay. 

 

 

 

 

 
   

 

 
Penelitian Kartika 

(2011) menyatakan 

ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif      

terhadap audit 

delay. 

 
 

Penelitian 

Kurniawati, dkk 

(2016) menyatakan 

solvabilitas 

berpengaruh positif 

terhadap audit 

delay. 

 
Penelitian Putri & 

Suryani (2018) 

menyatakan umur 

perusahaan  

berpengaruh 

negatif terhadap 

audit delay. 

 

Semakin besar 

ukuran perusahaan, 

maka semakin    

pendek audit delay- 

nya karena 

perusahaan yang 

besar diawaki oleh 

investor secara ketat. 

Semakin tinggi rasio 

solvabilitas suatu 

perusahaan, maka    

semakin panjang 

audit delay-nya 

karena auditor harus 

berhati-hati dalam 

mengaudit. 

 
Semakin lama suatu 

perusahaan berdiri, 

maka semakin pendek 

audit delay-nya karena    

perusahaan dianggap 

memiliki kemampuan 

dan pengalaman yang 

cukup sehingga dapat 

membantu auditor. 

 

 

 

 
Ukuran 

Perusahaan (-) 

 

 

 

 

 

 

Solvabilitas (+) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Umur 

Perusahaan (-) 

Solvabilitas merupakan 

kemampuan perusahaan 

dalam membayar 

hutangnya, baik jangka 

panjang maupun 

pendek (Barjono & 

Hakim, 2018). 

Umur perusahaan 

adalah awal perusahaan 

melakukan aktivitas 

operasional hingga 

dapat mempertahankan 

keberadaan perusahaan 

dalam dunia bisnis 

Nugroho (2012). 

Penelitian Agustin, 

dkk (2018) 

menyatakan umur 

perusahaan 

berpengaruh 

negatif terhadap 

audit delay. 
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Reputasi KAP 

merupakan ukuran nilai 

kualitas suatu KAP yang 

diproksikan melalui 

pengelompokkan ukuran 

KAP serta diukur dengan 

spesialisasi. (Wahono & 

Setyadi, 2014). 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Penelitian 

Kurniawati, dkk 

(2016) menyatakan 

reputasi KAP 

berpengaruh 

negatif terhadap 

audit delay. 

 

 

 

Penelitian Lestari 

& Saitri (2017) 

menyatakan   

profitabilitas 

berpengaruh 

negatif terhadap 

audit delay. 

 

 

 

 

Semakin lama auditor 

menyelesaikan 

laporan auditnya, 

maka semakin 

panjang audit delay- 

nya (Putri & Suryani, 

2018). 

Penelitian Sihaloho 

& Suzan (2018) 

menyatakan 

reputasi KAP 

berpengaruh 

negatif terhadap 

audit delay. 

 

 

 
 

Penelitian Barjono 

& Hakim (2018) 

menyatakan 

profitabilitas 

berpengaruh 

negatif terhadap 

audit delay. 

 

 
 

Menurut 

peraturan OJK, 

perusahaan 

menyampaikan   

laporan tahun 

paling lambat 

akhir bulan ke-4 

setelah tahun 

tutup buku. 

Perusahaan yang 

menggunakan KAP yang 

termasuk dalam Big Four 

dianggap lebih mampu 

menemukan kesalahan 

dengan tepat 

dibandingkan KAP Non 

Big Four sehingga 

perusahaan mengalami 

audit delay yang pendek. 

 

 
Perusahaan yang 

memiliki rasio 

profitabilitas tinggi    

biasanya mengalami 

audit delay yang pendek. 

Sebaliknya, perusahaan 

yang profitabilitasnya 

rendah akan mengalami 

audit delay yang 

panjang. 

 
 

Audit 

Delay 

 

 
 

Reputasi 

KAP (-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profitabilitas 

(-) 

Profitabilitas 

merupakan kemampuan 

perusahaan dalam 

memperoleh laba yang 

berhubungan dengan 

penjualan, aktiva, dan 

modal sendiri (Barjono 

& Hakim, 2018) 

Audit delay adalah 

lamanya waktu 

berakhirnya tahun fiskal 

perusahaan sampai 

dengan terbitnya laporan 

audit yang diukur secara 

kuantitatif (Barjono & 

Hakim, 2018). 

Gambar 1.1 Kerangka Pikir 

Penelitian 
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1.6. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kerangka pikir, dan sistematika penulisan dalam 

penelitian ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pada bab ini menguraikan tentang landasan teori serta pengembangan 

hipotesis yang menjelaskan berbagai teori, konsep, dan penelitian 

sebelumnya yang relevan sampai dengan hipotesis yang dikembangkan 

dalam penelitian ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 

Pada bab ini berisi mengenai populasi dan sampel, sumber dan jenis data, 

dan definisi operasional dan pengukuran variabel penelitian, dan alat 

analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA 

 

Pada bab ini berisi tentang hasil dan analisis mengenai pengujian yang telah 

dilakukan untuk menjawab seluruh permasalahan yang diajukan dalam 

penelitian ini. 

BAB V PENUTUP 

 

Pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitian ini, saran dan keterbatasan 

yang disampaikan oleh penulis. 


