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BAB I 

A. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Laporan keuangan disusun bertujuan untuk memberikan informasi kepada pengguna laporan 

keuangan atau pihak internal perusahaan dan pihak ekternal perusahaan  yang berguna untuk  

pengambilan keputusan dan untuk menilai kinerja perusahaan. Seperti yang dijelaskan Juan & 

Wahyuni (2012) PSAK No.1 menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan suatu laporan 

terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan 

yaitu menyampaikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas 

yang berguna untuk pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan. Laporan keuangan 

juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang 

dipercayakan kepada mereka.  

Perusahaan yang membutuhkan modal terutama perusahaan go public diharuskan 

melakukan audit laporan keuangan dan wajib menyampaikan laporan keuangannya kepada 

masyarakat agar pengguna laporan keuangan seperti investor dan kreditor dapat menganalisis 

laporan keuangan perusahaan. Bagi investor laporan keuangan sangat berperan penting untuk 

menilai prospek perusahaan dimasa yang akan datang dan untuk kreditor laporan keuangan akan 

memberikan informasi untuk menilai kemampuan perusahaan melunasi hutangnya. Laporan 

keuangan yang disusun harus sesuai standar akuntansi keuangan (SAK) dan telah diaudit oleh 

akuntan publik sesuai peratuan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). 

Akan tetapi masih banyak perusahaan yang melaporkan laporan keuangannya secara 

terlambat. Pada Liputan6.com (3/07/2017) memberitakan bahwa PT Bursa Efek Indonesia (BEI) 

memperhentikan sementara perdagangan efek (suspensi) di pasar regular dan tunai terhadap 17 

perusahaan tercatat atau emiten pada perdagangan 3 juli 2017. Suspensi tersebut dilakukan untuk 

mengingat berdasarkan pemantauaan manajemen BEI hingga 29 juni 2017, terdapat 17 
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perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2016. 

Selain itu belum menyampaikan denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan 

tersebut.    

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-

431/BL/2012 menjelaskan tentang emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan 

tahuan kepada bapepam dan LK paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku akhir dan laporan 

tersebut harus mencakup empat karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu dapat dipahami, 

relevan, andal, serta dapat diperbandingkan.  

Untuk membuat laporan keuangan yang memberitahukan informasi yang relevan, terdapat 

suatu kendala, salah satu diantaranya yaitu ketepatan waktu. Tertundanya laporan keuangan 

berdampak negatif pada reaksi pasar. Makin lama masa tertunda, maka relevansi laporan 

keuangan makin diragukan (Togasima & Christiawan, 2014). 

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas tentang lamanya laporan audit suatu 

perusahaan dipublikasikan, umumnya disebut dengan Audit Report Lag (ARL). Keterlambatan 

penyampai laporan keuangan yang terlalu lama akan mengakibatkan berkurangnya manfaat 

informasi didalam laporan keuangan karena tidak tersedianya pada saat dibutuhkan oleh pemakai 

laporan keuangan untuk dasar pengambilan keputusan. 

faktor-faktor yang mempengaruhi Audit report lag sudah banyak dilakukan dipenelitian 

sebelumnya. Faktor yang mempengaruhi audit report lag salah satunya adalah profitabilitas. 

Menurut Lianto dan Kusuma (2010) profitabilitas menunjukan keberasilan perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan. Dengan demikian profit dapat dibilang sebagai berita baik atau good 

news bagi perusahaan. Didalam perusahaan berita baik ini segera dipublikasikan. Perusahaan yang 

mempunyai tingkat profitabilitas yang lebih tinggi akan memerlukan waktu yang lebih cepat 

dalam pengauditan laporan keuangan dikarenakan kewajiban untuk menyampaikan berita baik 

secepatnya kepada publik. Auditor yang mengaudit perusahaan yang mengalami kerugian akan 
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memiliki respon cenderung lebih berhati-hati dalam proses pengauditannya. Jadi perusahaan yang 

memiliki profitabilitas lebih tinggi maka audit report lag akan lebih pendek dibandingkan dengan 

perusahaan yang memiliki profitabilitas yang lebih rendah.Sastrawan dan Lantrini (2016), 

Kuslihaniati dan Hermanto (2016), dan Ariyani & Budiartha (2014) mengatakan bahwa 

profitabilitas berpengaruh negatif terhadap audit report lag. Kodisi ini menunjukan bahwa 

profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan  akan justru semakin memperpendek tingkat audit 

report lag. 

Faktor lain yang berpengaruhi terhadap audit report lag adalah solvabilitas. Menurut 

Wirakusuma dan Cindrawati (2009) solvabilitas merupakan kesanggupan suatu perusahaan untuk 

membayar semua hutangnya, baik dalam keadaaan perusahaan masih berjalan maupun dalam 

keadaan dilikuidasi. Solvibalitas dapat diukur dengan membandingkan jumlah hutang dengan 

jumlah aktiva. Lianto dan Kusuma (2010) semakin besar tingkat utang terhadap tingkat aktiva 

disebuah perusahaan menggambarkan tingginya resiko keuangan perusahaan tersebut. Tingginya 

resiko tersebut meperlihatkan bahwa perusahaan tersebut kesulitan untuk melunasi kewajibannya 

atau hutang berupa pokok pinjaman maupun bunga. Dalam Penelitian Juanita dan Satwiko (2012) 

resiko perusahaan yang tinggi mengidikasikan bahwa perusahaan mengalami kesulian keuangan. 

Kesulitan keuangan adalah berita buruk atau bad news bagi citra perusahaan dimata publik. Hal 

ini menimbulkan manajemen akan menunda pelaporan keuangannya. Hasil dari penelitian 

Wirakusuma dan Cindrawati (2009) dan Lianto & Kusuma (2010) menunjukan bahwa solvabilitas 

berpengaruh terhadap audit report lag. Penelitian Sastrawan dan Lantrini (2016) menunjukan 

bahwa solvabilitas berpengaruh positif terhadap audit report lag. 

Ukuran perusahaan juga salah satu faktor yang berpengaruh terhadap audit report lag. 

Penelitian  Togasima & Christiawan ( 2014) yang melakukan penelitian diperusahaan yang 

terdaftar dibursa efek indonesia  (BEI) tahun 2012 menunjukan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif terhadap audit report lag. Penelitian tersebut didukung dengan penelitian 
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Kuslihaniati & Hermanto (2016) yang meneliti dibursa efek Indonesia (BEI)  tahun 2010-2014 

menunjukan bahwa semakin besar aset perusahaan yang dimiki perusahaan justru semakin pendek 

tingkat audit report lag. Hal tersebut disebabkan karena semakin besar perusahaan maka sistem 

pengendalian internal dan sistem informasi perusahaan akan semakin baik. Perusahaan yang 

memiliki sistem pengendalian internal yang baik mampu mengurangi tingkat kesalahan dibagian 

penyajian laporan keuangan maka dari itu bukti audit yang ada dapat dipercaya. Hal tersebut dapat 

mempermudah auditor dalam mengaudit perusahaan. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh  Lee et al (2009) menunjukan bahwa audit 

tenure berpengaruh negatif  terhadap audit report lag. Variabel tenure yang lebih panjang akan 

semakin meningkatkan efesiensi audit. Semakin panjang tenur audit menyebabkan auditor akan 

memperoleh semakin banyak pengalaman dan pengetahuan tentang karakteristik klien serta 

operasional bisnis kliennya. Hal tersebut  akan mengakibatkan efesiensi meningkat sehingga 

waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan laporan audit akan semakin lebih cepat dalam 

penyelesaiannya. Penelitian tersebut didukung dengan penelitian Kusumah & Manurung 

(2016)menunjukan hasil tenure audit berpengaruh negatif terhadap audit report lag. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tentang profitabilitas, solvabilitas, 

ukuran perusahaan, dan tenur audit untuk membuktikan apakah variabel-variabel tersebut masih 

dapat berpengaruh signifikan terhadap audit report lag di perusahaan manufaktur Bursa Efek 

Indonesia (BEI) ditahun yang berbeda . Dengan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi audit 

report lag menunjukkkan bahwa audit report lag memiliki peran penting bagi perusahaan prihal 

dari ketepatan waktu pelaporan keuangan karena hal itu sangat berguna bagi pengguna laporan 

keuangan dalam pengambilan keputusan. Motivasi melakukan penelitian adalah untuk 

mengurangi atau mencegah serta memberi wawasan lebih terhadap audit report lag serta 

meminimalisir keterlambatan berdasarkan faktor-faktor yang terdapat dipenelitian ini . 



 
 

20 
 

Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian Sastrawan & Lantrini (2016) dengan 

menambah variabel tenur audit sebagai pembeda dari penelitian sebelumnya. Penulis memilih 

variabel tenur audit sebagai penambah variabel dikarenakan pada penelitian sebelumnya memiliki 

keterbatasan hanya meneliti variabel-variabel independen bersifat financial yang dapat  

mempengaruhi audit report lag maka dari itu pada penelitian ini menambah variabel non-

financial yaitu tenure audit. Penelitian ini berjudul ‘ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI AUDIT REPORT LAG (ARL)’.  
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1.2 Rumusan Masalah  

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh negatif terhadap audit report lag? 

2. Apakah solvabilitas berpengaruh positif terhadap audit report lag?  

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit report lag ? 

4. Apakah tenur audit berpengaruh negatif terhadap audit report lag? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk memberikan bukti empiris tentang faktor-faktor 

yang mempengaruhi audit report lag dengan profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan, dan 

tenur audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia(BEI) pada tahun 

2015-2017. 

1.4 Manfaat penelitian  

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis  

Manfaat penelitian ini memberikan tambahan informasi dan dapat dijadikan referensi untuk 

penelitian-penelitian berikutnya tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi audit report lag 

suatu perusahaan. 

2. Manfaat Kebijakan  

Manfaat penelitian ini memberikan informasi kepada lembaga OJK tentang faktor-faktor 

yang memiliki andil dalam mempengaruhi waktu penyampaian pelaporan keuangan perusahaan 

publik di Indonesia untuk meminimalisasi adanya audit report lag. Harapannya agar OJK lebih 

kritis dalam mengatur, mengawasi, dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan- kegiatan 

dalam sektor jasa keuangan. 

3. Manfaat Praktik 
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Memberikan bukti empiris dan informasi bagi auditor tentang faktor-faktor yang menjadi 

pengaruh lamanya audit report lag perusahaan. Perusahaan dengan audit report lag yang tinggi 

akan berkurang nilainya di mata investor Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi 

perusahaan untuk lebih berhati-hati dalam melaksanakan operasional perusahaan, terutama 

terhadap hal-hal yang dapat meningkatkan audit report lag perusahaan. 

1.5 Kerangka Pikir   

Pada penelitian ini akan dilakukan analisis dan penguji kembali terhadap faktor-faktor yang 

mempengaruhi audit  report lag. Variabel independen yang akan diteliti dalam penelitian ini 

adalah profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan, opini auditor, dan tenur audit. Masing-

masing variabel independen akan dilakukan analisis pengaruhnya terhadap audit report lag. Pada 

penelitian ini untuk variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, dan tenur audit  berpengaruh 

negatif terhadap audit report lag. Sedangkan solvabilitas berpengaruh positif terhadap audit 

report lag. 

  



 
 

23 
 

 

 

  

 

  

  

                                        

     

 

 

 

 

 

Profitabilitas berpengaruh negatif pada audit report lag. Perusahaan yang memiliki tingkat 

profitabilitas tinggi akan segera menyampaikan laporan keuangaan kepada publik dikarenakan 

laporan tersebut berisi berita baik. Solvabilitas bepengaruh positif pada audit report lag 

disebabkan Risiko keuangan yang tinggi mengindikan bahwa perusahaan mengalami kesulitan 

keuangan. Kesulitan keuangan adalah suatu berita buruk atau bad news yang mengakibatkan citra 

buruk diperusahaan dan dapat mempengaruhi reaksi pasar. Hal ini menyebabkan manajemen akan 

menunda pelaporan keuangannya.  

Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit report lag, diperusahaan yang besar 

akan memiliki sistem pengendalian internal yang  baik dan akan meminimalkan kesalahan yang 

material. Hal tersebut akan memudahkan auditor dalam proses audit laporan keuangan perusahaan 

PROFITABILITAS  H1(-) 

H2(+) 
SOLVABILITAS 

AUDIT REPORT LAG 

(ARL) H3(-) 

UKURAN PERUSAHAAN 

H4(-) 

(-) 

TENUR AUDIT 



 
 

24 
 

dan akan mengurangi tinggkat audit report lag. Tenur audit berpengaruh negatif terhadap audit 

report lag. Semakin lama auditor mengaudit disebuah perusahaan memungkinkan auditor untuk 

menyelesaikan auditnya lebih cepat yang disebabkan oleh adanya peningkatan dalam pengetahuan 

auditor atas bisnis perusahaan klien. 

  


