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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Laporan keuangan merupakan tahap akhir dalam suatu proses akuntansi yang 

memiliki peranan penting dalam pengukuran dan penilaian kinerja perusahaan. 

Menurut PSAK No. 1 (Revisi 2017), bahwa Laporan keuangan merupakan bentuk 

pertanggungjawaban atas sumber daya yang dipercayakan kepada manajemen, 

dimana posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas dalam laporan keuangan 

tersebut disajikan secara terstruktur. Tujuan dari laporan keuangan adalah 

memberikan informasi bermanfaaat pada investor berupa posisi keuangan, kinerja 

keuangan, dan arus kas suatu perusahaan dalam rangka membuat keputusan 

ekonomi.  

Laporan keuangan diharuskan memiliki kualitas yang tinggi sebelum 

diberikan kepada pengguna informasi laporan keuangan karena pengguna informasi 

laporan keuangan membutuhkan laporan yang lengkap, transparan, dan tepat 

waktu. Informasi yang berkualitas dapat dilihat dari beberap segi, salah satunya dari 

segi waktu. Ketepatan waktu pelaporan (timeliness) termasuk salah satu faktor yang 

penting dalam menyajikan informasi yang relevan. 

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas Audit Report Lag (ARL) serta 

faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana Audit Report Lag yaitu lamanya 

laporan audit suatu perusahaan dipublikasikan. Ketepatan waktu pelaporan 

keuangan dibutuhkan oleh pihak internal dan pihak eksternal suatu perusahaa. Oleh 
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sebab itu, jika terjadi keterlambatan penyampaian laporan keuangan, maka 

informasi yang dibutuhkan oleh para pemakai kepentingan tidak tersedia sebagai 

dasar pengambilan keputusan. Dan hal tersebut memiliki pengaruh terhadap 

reputasi perusahaan.  

Lamanya waktu penyelesaian audit diindikasikan dari waktu antara tanggal 

laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan auditan. 

Audit report lag adalah jangka waktu antara tanggal tahun buku perusahaan sampai 

tanggal laporan keunagan audit dikeluarkan (Iqra,2017).  

Audit Tenure adalah jangka waktu sebuah kantor akuntan publik melakukan 

perikatan terhadap kliennya dalam memberikan jasa audit laporan keuangan 

(Kusumah dan Manurung, 2016). Pemahaman auditor tentang karakteristik 

perusahaan akan bertambah seiring dengan bertambahnya masa perikatan antara 

auditor dengan kliennya. Audit Tenure yang semakin lama akan membuat auditor 

memperoleh lebih banyak pengetahuan dan pengalaman dalam audit tentang 

karakteristik klien dan sistem operasional perusahaan kliennya yang dapat 

meningkatkan efisiensi audit. Sehingga, lamanya waktu dalam penyelesaian audit 

untuk laporan keuangan dapat lebih cepat atau semakin memperpendek audit report 

lag.  

Dewi dan Yuyetta (2014) mengungkapkan bahwa audit tenure memiliki 

pengaruh negatif terhadap audit report lag. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa 

semakin lama audit tenure maka akan semakin mempercepat audit report lag. 

Semakin lama perusahaan melakukan perikatan audit maka auditor memperoleh 

lebih banyak pengetahuan mengenai karakteristik dan sifat klien dan juga sistem 
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operasional bisnis kliennya yang dapat meningkatkan efisiensi audit, sehingga 

waktu penyelesaian audit untuk laporan keuangan dapat lebih cepat.  

Peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang penerapan 

pedoman tata kelola perusahaan mengatur bahwa laporan keuangan emiten atau 

perusahaan publik yang dipublikasikan harus memuat informasi tentang tata kelola 

perusahaan atau corporate governance. Corporate governance merupakan sarana 

yang digunakan untuk menjamin tingkat pengembalian investasi kepada pemegang 

saham dan kreditur serta menjamin ketersediaan informasi secara tepat waktu 

(Ovami dan Lubis, 2018). Corporate governance diharapkan dapat mengurangi 

adanya audit report lag dan kecurangan dalam laporan keuangan. Good corporate 

governance yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran komite audit, 

kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen.  

Komite audit adalah salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris 

dan bertanggungjawab kepada dewan komisaris dengan tugas dan tanggungjawab 

untuk memastikan prinsip – prinsip good corporate governance terutama 

transparansi dan disclouser diterapkan secara konsisten dan memadai oleh para 

eksekutif (Tjager dkk, 2003) dalam (Isnania dkk, 2018). Dalam penelitian Gunarsa 

dan Putri (2017) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap 

audit report lag. Perusahaan yang memiliki anggota komite audit semakin banyak 

tidak akan mengalami keterlambatan dalam publikasi laporan keuangan karena 

memiliki pengendalian internal yang baik. Pengendalian inernal yang semakin baik 

akan meningkatkan keyakinan auditor eksternal terhadap pengendalian internal 
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perusahaan yang diauditnya, sehingga proses pengauditan dapat dilakukan dalam 

waktu singkat (Arifa, 2013).  

Ovami dan Lubis (2018) mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional 

memiliki pengaruh terhadap audit report lag dengan arah yang negatif. Semakin 

besar presentase tingkat kepemilikan institusional maka akan memperpendek audit 

report lag. Dengan adanya saham yang dimiliki oleh institusi lain, pihak institusi 

lain akan menuntut penyelesaian dan pembublikasian laporan keuangan auditan 

dengan segera karena investor institusional memiliki wewenang dalam 

memengaruhi kegiatan manajemen.  

Karakteristik good corporate governance lainnya yang berpengaruh terhadap 

audit report lag adalah dewan komisaris independen. Adanya dewan komisaris 

independen dengan presentase yang tinggi dapat mengawasi perilaku manajemen, 

meningkatkan kualitas pengungkapan (disclouser) dan mengurangi manfaat dari 

penyembunyian informasi. Faishal dan Hadiprajitno (2015) menyimpulkan dalam 

penelitiannya bahwa proporsi dewan komisaris independen yang tinggi pada sebuah 

perusahaan dapat memberikan fungsi monitoring yang lebih baik sehingga akan 

meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan memperpendek audit report lag 

perusahaan.  

Fee audit merupakan imbalan yang diberikan kepada auditor atas jasa audit 

yang telah dilaksanakan. Fee audit yang diberikan berkaitan dengan risiko 

penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, faktor ukuran perusahaan klien serta 

nama KAP yang melakukan proses audit. Modugo et. Al (2012) mengungkapkan 

bahwa fee audit berpengaruh negatif terhadap audit delay, dinyatakan bahwa fee 
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audit yang lebih tinggi dari suatu entitas akan memiliki rentang waktu lebih singkat 

dalam proses audit dibandingkan dengan fee audit yang rendah.  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan meneliti tentang pengaruh audit 

tenure, good corporate governance, dan fee audit terhadap audit report lag. 

Perbedaan penelitian ini dengan skripsi sebelumnya adalah penambahan variabel 

audit tenure dan fee audit.  Penelitian ini juga akan menggunakan variabel kontrol 

yaitu solvabilitas, kompleksitas perusahaan dan ukuran perusahaan. Maka 

berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Audit Tenure, Good Corporate Governance, Fee Audit 

terhadap Audit Report Lag”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Dari uraian diatas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Apakah audit tenure berpengaruh negatif terhadap audit report lag ? 

2. Apakah ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap audit report lag ? 

3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap audit report 

lag ?  

4. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap audit 

report lag ? 

5. Apakah fee audit berpengaruh negatif terhadap audit report lag ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh audit tenure terhadap audit report lag. 

2. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap audit report lag. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap audit report 

lag. 

4. Untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris independen terhadap audit 

report lag. 

5. Untuk mengetahui pengaruh  fee audit terhadap audit report lag.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan referensi dan informasi tambahan bagi penelitian selanjutnya 

tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi audit report lag. 

2. Manfaat Praktik 

Memberikan bukti empiris dan informasi bagi auditor tentang faktor-

faktor 

yang menjadi pengaruh lamanya audit report lag perusahaan. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Penelitian ini akan menguji tentang audit report lag (dependen). Variabel 

yang mempengaruhi (independen) yaitu audit tenure, ukuran komite audit, 
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kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan fee audit. Berikut 

adalah kerangka pikirnya : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan ini dibagi dalam lima bab, yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, kerangka pikir penelitian, serta sistematika 

dalam penelitian ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

Audit Tenure 

Kepemilikan 

Institusional 

Dewan Komisaris 

Independen 

Fee Audit 

Audit Report Lag 

Ukuran Komite Audit 

Variabel Kontrol : 

Solvabilitas 

Ukuran Perusahaan 

Kompleksitas 

Perusahaan 

H1 (-) 

H2 (-) 

H3 (-) 

H4 (-) 

H5 (-) 

GCG : 
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Bab ini menguraikan berbagai teori dan penelitian yang sebelumnya 

yang relevan dengan penelitian ini serta pengembangan hipotesis 

dalam penelitian ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang metodologi atau langkah – langkah 

yang akan dilakukan dalam penelitian ini, meliputi sumber dan jenis 

data, definisi operasional variable, metode penentuan sampel dan 

teknik analisis data. 

BAB IV HASIL ANALISIS 

Bab ini menguraikan berbagai perhitungan yang diperlukan untuk 

menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


