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PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Laporan keuangan dalam perusahaan tentunya menjadi instrument sangat 

penting dan mempunyai peranan untuk mendukung keberlangsungan suatu 

perusahaan.Selain itu, laporan keuangan juga dapat menjadi tolak ukur untuk menilai 

kinerja karyawan khususnya untuk perusahaan go publik. Tujuan laporan keuangan 

sendiri adalah untuk memberikan informasi khusunya kepada investor tentang posisi 

keuangan yang nantinya dalam pengambilan keputusan. 

 Seiring dengan berkembangnya perusahaan yang go publik di Indonesia, 

tentunya permintaan audit pada laporan keuangan sebagai salah satu informasi yang 

penting untuk investor. Informasi pada laporan keuangan tentunya harus handal, 

relevan dan mempunyai ketepatan dalam penyajiaannyayang nantinya dapat 

digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain berguna bagi investor, 

laporan keuangan juga berguna bagi manajemen, kreditor dan biasanya laporan 

keuangan yang informasinya berisi keuntungan yang di dapat pada perusahaan, 

bahwa informasi tersebut dapat digunakan investor sebagai dasar untuk pengambilan 

keputusan dalam membeli, menjual atau mempertahankannya. Laporan keuangan 

tahunan wajib di laporkan apalagi bagi perusahaan yang sudah listing di Bursa Efek 

Indonesia. Publikasi pada laporan keuangan yang mengalami keterlambatan 

mempunyai indikasi sebuah permasalahan di laporan keuangan pada emiten. 



 Perusahaan go publik pastinya sangat membutuhkan Akuntan Publik untuk 

menjamin kebenaran laporan keuangan yang nantinya menjadi salah satu sumber 

informasi bagi investor. Maka dari itu di perlukan akuntan publik yang independen 

dan netral sesuai standar yang ditetapkan oleh IAI (Ikatan Akuntan 

Indonesia).Auditor dalam menyelesaikan proses auditnya di tuntut untuk dapat 

menghasilkan laporan audit yang benar dan berkualitas pelaksanaan sebuah audit 

sesuai standar prosedur audit bisa semakin lamanya sebuah proses pengerjaan audit, 

namun hal ini meningkatkan kualitas audit. Bagi auditor, ketepatan waktu dalam 

proses audit menunjukkan profesionalitas auditor itu sendiri. Dengan ketepatan waktu 

dalam menyelesaiakan proses auditnya, maka perusahaan dalam mempublikasikan 

laporan keuangan dalam masyarakat akan lebih cepat dan OJK (Otoritas Jasa 

Keuangan) akan semakin cepat pula dalam mengesahkan laporan keuangan 

perusahaan.  

 Audit delayyaitu keterlambatan atas penyelesaian audit yang bisa dihitung 

dengan selisih antara tanggal penandatanganan laporan auditor secara independen 

pada tanggal tutupnya sebuah buku annual report (Angruningrum dan Wirakusuma, 

2013). Ketepatan waktusebuah informasi dari akuntansi yang bisa dipengaruhi 

padaaudit  delay.  Semakin lamanya auditor dalam menyelesaikan auditnya, semakin 

lamanya juga audit delay.Apabila audit delay bertambah lama, bisa mengakibatkan 

terlambat dalam penyampaian laporan keuangan yang semakin lama. 

 Lamanya waktu dalam penyelesaian audit dari auditor bisa melihat dari 

perbedaan tanggal serta waktu laporan keuangan dan tanggal mengeluarkan opini 



audit pada laporan keuangan, sehingga bisa dinamakan audit delay (Subekti dan 

Widiyanti 2004).Auditor yang menyelesaikan pekerjaan untuk audit yang semakin 

lama, bisa mengakibatkan sebuah audit delay, tetapi bisa dilakukan dengan 

menambah masa audit dengan menunda sebuah penyelesaian audit atas laporan 

keuangan dikarenakan sebuah alasan tertentu, misalnya pemenuhan standar dalam 

peningkatan kualitas audit pada auditor yang akhirnya aka nada sebuah tuntutan 

waktu lebih panjang. Hal ini tercantum pada Standar Profesional Akuntan Publik 

(SPAP) dari IAI yaitu tentang Standar Pekerjaan Lapangan dalam prosedur untuk 

penyelesaian pekerjaan di lapangan pada auditor, sehingga auditor perlu mempunyai 

sebuah rencana untuk aktivitas yang ingin dilaksanakan. Pemahaman pada struktur 

pengendalian internal harus bisa memadai, diikuti atas pengumpulan sebuah bukti 

yang kompeten didapat dari pengamatan,inspeksi, konfirmasi dan pengajuan 

pertanyaan yang bisa dipergunakan dasar untuk berpendapat atas laporan 

keuangan.Subekti dan Widiyanti (2004), Pelaksanaan audit sesuai yang semakin lama 

akan butuh waktu lebih lama dikarenakan pelaksanaan audit harus sesuai dengan 

standar audit, jika pelaksanaan untuk jangka waktu audit semakin pendek berakibat 

pada ketidaksesuaian pelaksanaan audit yang tidak memenuhi standar audit.. 

 Kendala yang bisa mempengaruhi ketepatan dalam penyampaian atas laporan 

audit bisa didapat dari internal KAP, perusahaan, maupun lingkungan yang berada 

diluar perusahaan atau KAP.Penutupan pada laporan keuangan di perusahaan per 31 

Desember, jika tidak bisa terselesaikan pada tanggal tersebut maka perusahaan 

membutuhkan waktu dalam penyelesaian laporan keuangan sampai penyerahan pada 



auditor untuk dilaksanakan sebuah audit. Waktu dalam penyelesaian audit akan 

bertambah lama apabila mempunyai kendala misalnya kemampuan SDM yang tidak 

mendukung serta kurangnya teknologi untuk menunjang kebutuhan dalam 

penyusunan sebuah laporan keuangan. Begitu juga kendala yang ada pada KAPatas 

penyelesian auditnya bisa bertambah lama jika SDM yang belum memadai.memadai. 

Lamanya penyelesaian dalam audit bisa mempengaruhi tepatnya waktu atas informasi 

yang dipublikasikan serta bisa mempengaruhi keuntungan atas informasi pada 

laporan keuangan. 

 Tepatnya atas penyusunan serta pelaporan atas audit laporan keuangan pada 

perusahaan akanmempengaruhi value dari laporan keuangan tersebut. Informasi yang 

terlambat bisa timbul reaksi yang negatif kepada investor, karena laporan keuangan 

yang sudah diaudit akan menginformasikan mengenai keuntungan hasil yang dicapai 

pada perusahaan sehingga bisa dijadikan sebagi pengambilan keputusan oleh investor 

untuk menjual atau membeli kepemilikan yang didapat oleh investor, yang artinya 

atas informasi keuntungan dari laporan keuangan yang di publish bisa menyebabkan 

naik serta turunnya harga saham. 

 Jarak waktu pada akhir periode laporan keuangan dengan penandatanganan 

tanggal di laporan audit bisa berpengaruh pada ketepatan waktu atas informasi yang 

dipublikasikan (Supriyati dan Rolinda, 2007:110), bisa disimpulkan ketetapan waktu 

atas catatan pelaporan yang memadai.Pemakai informasi misalnya investor, 

perusahaan, dll tidak mempunyai informasi keuangan yang valid serta relevan dengan 

memprediksi pada pembuatan keputusan, tetapi informasi harus memiliki sifat 



baru.Laporan keuangan yang disajikan terhadap interval waktu bisa sebagai 

penjelasan atas perubahan yang telah terjadi pada perusahaan bisa berpengaruh pada 

pemakai informasi keuangan yang bisa dipergunakan sebagai pembuat keputusan. 

 Terdapat faktor-faktor yang kemungkinan berpengaruh pada audit delay 

semakin lama yaitu ukuran perusahaan, umur perusahaan, ukuran KAP, struktur 

kepemilikan saham, opini auditor, leverage dan pergantian Auditor. 

Ukuran perusahaan merupakan tolak ukur bagi suatu perusahaan untuk 

menentukan kapasitas perusahaan yang dimilikinya, apakah termasuk perusahaan 

besar atau kecil. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan melihat keseluruhan total 

aktiva yang dimiliki perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan sebuah nilai yang 

menunjukan seberapa besar kapasitas sebuah perusahaan.Ukuran perusahaan bisa 

diproksikan dengan total asset. Total asset menggabarkan banyaknya kekayaan yang 

dimiliki perusahaan semakin besar ukuran perusahaan tersebut (Lucyanda dan 

Nura’ni, 2013). 

 Umur perusahaan merupakan seberapa lama perusahaan bisa 

bersaing,bertahan, serta mengambil kesempatan pada bisnis yang ada pada 

perekonomian (Syari’i, 2013). Perusahaan yang berdiri sejak lama, akan mempunyai 

banyak pengalaman yang didapat. Semakin lama sebuah umur perusahaan, juga 

berakibat pada semakin banyaknya sebuah informasi yang didapat masyarakat 

mengenai perusahaan tersebut.Pada penelitian ini pengukuran umur perusahaan dapat 

dihitung dari tanggal perusahaan itu berdiri sampai sekarang atau kapan sebuah audit 

dilaksanakan (Azhari, 2014). 



 Ukuran KAP (Kantor akuntan publik) berasumsi bisa diukur dengan 

banyaknya karyawan, reputasi KAP, serta jumlah klien.KAP yang semakin besar 

mempunyai karyawan yang banyak, sehingga bisa berasumsi bisa melaksanakan audit 

dengan lebih efektif serta efisien,mempunyai jadwal yang relatiffleksibel sehingga 

bisa menyelesaikan auditnya dengan tepat waktu mempunyai dorongan yang lebih 

kuat serta lebih cepatdalam penyelesaian auditnya yang berguna dalam  menjaga 

reputasi KAP. 

 Struktur kepemilikandipergunakan untuk melihat dari proporsi kepemilikan 

saham pihak internal atau eksternal.Sehingga bisa diukur dengan perusahaan yang 

mempunyai saham paling banyak dimiliki pemerintah atau BUMN diberiangka 1 

sedangkan perusahaan yang dimiliki selain pemerintah serta BUMN diberi angka 0. 

 Opini auditor menurut Carslaw dan Kaplan (dalam Prabandari dan Rustiana, 

2007), menjelaskan adanya hubungan secara positif antara opini audit dengan audit 

delay. Dalam hal ini perusahaan mendapatkan qualified opinion akanmenunjukkan 

sebuahaudit delay yang semakin lama, dikarenakan proses atas pemberian sebuah 

opini auditor yang melibatkan sebuah negosiasi pada klien, konsultasi pada 

partneraudit senioratau staflainnya serta perluasan lingkup dalam audit. 

 Leverage merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk melihat 

seberapa jauh asset perusahaan tersebut yang dibiayai oleh hutang atau pihak luar 

atau menekankan pentingnya pendanaan utang dengan jalan menunjukan presentase 

asset perusahaan yang didukung oleh utang (Sofyan, 2013). Investor sering 



mengartikan leverage sebagai rasio antara jumlah jaminan dan dana yang dipinjam 

dimana untuk dialokasikan untuk trading. Adanya pemahaman mengenai  

rasio leverage maka posisi dari suatu perusahaan dan kewajiban yang bersifat tetap 

kepada pihak lain dapat diketahui. 

 Pergantian auditor pada perusahaan mempunyai tujuan untuk menjaga 

independensi dari auditor supaya bisa mempunyai sikap yang objektif untuk 

melaksanakan tugas sebagai auditor.Pergantian KAP bisa dilakukan dikarenakan 

berakhirnya atas kontrak kerja yang sudah disepakati antara KAP dengan perusahaan 

yang  memutuskan tidak memperpanjang penugasan baru. 

 Fenomena yang berkaitan dengan audit delay dapat dilihat dari perusahaan 

tambang batubara milik Grup Bakrie, PT Bumi Resources Tbk (BUMI) menyatakan 

belum bisa mengeluarkan laporan keuangan tahunan 2014 karena perseroan masih 

berjibaku dengan perhitungan utang. (www.cnnindonesia.com, diakses tanggal 28 

Mei 2015). Keinginan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu sering 

dihadapkan dengan berbagai kendala.Salah satu kendala adalah adanya keharusan 

laporan keuangan untuk di audit oleh akuntan publik. Tujuan audit adalah untuk 

memberikan opini tentang kewajaran laporan keuangan, artinya bahwa laporan 

keuangan yang disajikan manajemen perlu verifikasi apakah telah sesuai dengan 

standar pelaporan yang berterima umum. 

 Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba menganalisis penyebabadanya 

audit delay, khususnya terkait dengan perusahaan yang terdaftar di BEI dengan 



variabel independen yang berbeda. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan 

pengujian kembali dalam meneliti faktor-faktor yang bisa mempengaruhi audit delay. 

 Penelitian ini penting serta berbeda dengan penelitian sebelumnya karena 

penelitian ini memfokuskan pada perusahaan perbankan yang mempergunakan 7 

variabel independennya yaitu ukuran perusahaan, umur perusahaan, ukuran KAP, 

struktur kepemilikan saham, opini auditor dan pergantian auditor yang terdaftar di 

BEI (Bursa Efek Indonesia) tahun 2014-2017. Sedangkan penellitian sebelumnya  

yang dilakukan oleh Pratama (2016), menyebutkan bahwa ukuran perusahaan 

mempunyai pengaruh pada audit delay.Semakin besarnya ukuran perusahaan maka 

berakibat pada semakin banyaknya aset pada perusahaan sehingga laporan keuangan 

yang diaudit bisa semakin cepat. Kualitas KAP tidak mempunyai pengaruh pada 

audit delay. Hasil ini memperlihatkan bahwa KAP the big four dan KAP non the big 

four tidak mempunyai perbedaan. Baik KAP the big four dan KAP non the big 

fourbisa melaksanakan proses audit sesuai pada prosedur dan standar dalam SPAP. 

Hasil ini juga memperlihatkan leverage mempunyai pengaruh padaaudit delay. 

Semakin meningkatnya leverage maka waktu yang dibutuhkan oleh auditor akan 

semakin bertambah lama, sehinggaperusahaan harus bisa meminimalkan debt to total 

assets ratio yang rendah. Hasil ini juga memperlihatkan profitabilitas mempunyai 

pengaruh pada audit delay, hal ini dikarenakan semakin meningkatkan profitabilitas 

akan berdampak pada waktu yang diperlukan dalam penyelesaian audit bisa semakin 

cepat. Hasil ini juga memperlihatkan opini auditor mempunyai pengaruh pada audit 

delay, hal ini dikarenakan apabila auditor memberikan sebuah opini qualified 



opinionpada laporan keuangan, maka audit delay yang dilaksanakan akan semakin 

berkurang.  

 Bapepam mewajibkan dalam penyerahan annual report dengan laporan 

auditor independen sektor perbankan juga diwajibkan memenuhi sebuah peraturan 

yang sudah di tetapkan dalam penyampaian laporan keuangan yang sudah di audit 

oleh auditor independen.Peraturan Bank Indonesia No: 3/22/PBI/2001 bahwa sector 

perbankan harus berkewajiban dalam pembuatan annual report yang sudah diaudit 

oleh KAP serta annual report harus disampaikan kepada pemegang saham dan 

sekurang-kurangnya kepada: a. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI); 

b.Institut Bankir Indonesia (IBI); c. Lembaga Pemeringkat di Indonesia; d. Asosiasi 

bank-bank di Indonesia; e.Bank Indonesia; f. Majalah ekonomi dan keuangan; 

g.Lembaga Penelitian di bidang ekonomi dan keuangan.Perbankan mempunyai 

peranan penting untuk perekonomian Indonesia, peranan penting pada sector 

perbankan bisa dilihat semakin banyaknya sektor industri lainnya yang terkait dengan 

perbankan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di rumuskan masalah penelitian yaitu : 

1. Apakah terdapat pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Audit Delay ? 

2. Apakah terdapat pengaruh Umur Perusahaan terhadap Audit Delay ? 

3. Apakah terdapat pengaruh Ukuran KAP terhadap Audit Delay ? 

4. Apakah terdapat pengaruh Struktur Kepemilikan Saham terhadap Audit Delay? 



5. Apakah terdapat pengaruh Opini Auditor terhadap Audit delay ? 

6. Apakah terdapat pengaruh Leverage terhadap Audit Delay ? 

7. Apakah terdapat pengaruh Pergantian Auditor terhadap Audit Delay ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Menguji pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Audit Delay 

2. Menguji pengaruh Umur Perusahaan terhadap Audit Delay  

3. Menguji pengaruh Ukuran KAP terhadap Audit Delay  

4. Menguji pengaruh Struktur Kepemilikan Saham terhadap Audit Delay 

5. Menguji pengaruh Opini Auditor terhadap Audit delay  

6. Menguji pengaruh Leverage terhadap Audit Delay  

7. Menguji pengaruh Pergantian Auditor terhadap Audit Delay  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkandapatbermanfaatbagipihak-pihakyangmembutuhkan, 

baik secara teoritis maupun secara praktis.Berikut beberapa manfaat penelitian ini. 

1. Manfaat Teoritis 

 Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi Audit Delay pada perusahaan perbankan yang terdaftar 

di  Bursa Efek Indonesia dan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan 

yang  secara teoritis dipelajari penulis diperkuliahan. 



2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai pertimbangan auditor untuk pelaksanaan auditnya supaya bisa 

terselesainya laporan auditnya dengan tepat waktu sesuai waktuyang sudah 

ditentukan oleh Bapepam-LK. 

b. Sebagai sarana informasi untuk investor supaya bisa mengetahui faktor mana 

saja yang akanmempengaruhi audit delay secara empiris sehingga bisa sebagai 

acuan dalam berinvestasi. 

3. Manfaat Kebijakan 

Dalam kebijakan perusahaan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan 

masukkan bagi perusahaan dalam menyajikan  laporan keuangannya secara tepat 

waktu dan akurat. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

 1. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan 

pengambilan data yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dan data 

berupa laporan keuangan audit mulai tahun 2014 – 2017. Dengan alasan supaya 

memperoleh data yang update sehingga dapat memberikan hasil yang baik. 

2. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan cara pengambilan 

data  dari Bursa Efek Indonesia (BEI) sehingga tidak menggunakan metode 

wawancara maupun kuesioner dan sedangkan variabel independennya yang 

digunakan yaitu ukuran perusahaan, umur perusahaan, ukuran KAP, struktur 



kepemilikan saham, opini auditor, leverage, dan pergantian auditor. Untuk 

variabel dependennya menggunakan variabel audit delay 


