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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh 

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), tujuan dari laporan keuangan adalah untuk 

menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta 

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah 

besar pengguna   laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. 

Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas 

penggunaan sumber   daya yang dipercayakan kepada mereka. Informasi 

akuntansi yang tercantum  dalam laporan keuangan perusahaan dapat bermanfaat 

apabila disajikan secara akurat, dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan 

oleh para pengguna laporan keuangan, seperti kreditor, investor, pemerintah, 

masyarakat dan pihak-pihak lain.  

Ketepatan waktu penyajian laporan keuangan merupakan unsur penting 

demi berfungsinya mekanisme pasar modal. Untuk itu badan pengawas pasar  

modal di berbagai negara mengeluarkan peraturan mengenai batas akhir 

penyampaian laporan keuangan. Setiap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) setiap tahun diwajibkan untuk menyampaikan laporan tahunan 

(annual report) kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan para pemodal 

(stockholder). Ketepatan waktu penyajian laporan keuangan bagi perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) menurut Peraturan Otoritas Jasa 
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Keuangan Nomor 29 /POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten atau 

Perusahaan Publik Bab III Pasal 7, Emiten atau Perusahaan Publik wajib 

menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada 

Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku 

berakhir.  

Perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya akan 

dikenakan sanksi yang dapat berupa peringatan tertulis pertama untuk 

keterlambatan sampai 30 hari. Peringatan tertulis kedua dan denda Rp 50 juta 

untuk keterlambatan sampai 60 hari, lalu peringatan tertulis ketiga dengan denda 

Rp 150 juta untuk keterlambatan hingga 90 hari dan suspensi efek perusahaan 

tercatat di bursa apabila terlambat lebih dari 90 hari (Gusmiranti, 2015). 

Namun, berdasarkan pengumuman penyampaian laporan keuangan auditan 

dari Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan jumlah perusahaan yang terdaftar 

di BEI yang tidak tepat waktu dalam penyajian laporan keuangan selama tiga 

tahun jumlahnya bervariasi yaitu pada tahun 2013 terdapat 52 perusahaan, tahun 

2014 ada 49 perusahaan, pada tahun 2015 ada 52 perusahaan.  

 Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 31 Juli 2017 menghentikan perdagangan 

saham sementara (suspensi) kepada 16 emiten. BEI menjatuhkan hukuman 

tersebut lantaran ke 16 emiten tersebut belum menyampaikan laporan keuangan 

kuartal I-2017 dan belum melakukan pembayaran denda. (https://finance.detik.com) 

Audit Report Lag (ARL) merupakan rentang waktu penyelesaian audit 

dimulai dari tanggal tutup buku perusahaan sampai tanggal yang tercantum dalam 

laporan audit (Afify, 2009). Dyer dan Mchugh (dalam Widhiasari dan Ketut, 
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2016) mengungkapkan tiga kriteria atau jenis keterlambatan pelaporan laporan 

keuangan, yaitu auditor’s report lag, preleminary lag dan total lag. Auditor’s 

report lag merupakan interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan 

sampai tanggal laporan auditor ditandatangani. Preliminary lag merupakan 

interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai penerimaan laporan 

akhir preliminary oleh bursa. Total lag merupakan interval jumlah hari antara 

tanggal laporan keuangan sampai tanggal penerimaan laporan dipublikasikan di 

bursa.  

Audit Report Lag menurut Knechel dan Payne (dalam Widhiasari dan Ketut, 

2016) dibagi menjadi 3 komponen yaitu scedulinglag, fieldwork lag, dan 

reporting lag. Sceduling lag merupakan selisih waktu antara akhir tahun fiskal 

perusahaan atau tanggal neraca dengan dimulainya pekerjaan lapangan auditor. 

Hal ini berarti bahwa manajemen dapat menjadi salah satu penyebab 

keterlambatan pelaporan laporan keuangan. Fieldwork lag merupakan selisih 

waktu antara dimulainya pekerjaan lapangan dan saat penyelesaiannya. 

Sedangkan reporting lag merupakan selisih waktu antara saat penyelesaian 

pekerjaan lapangan dengan tanggal laporan auditor. Fieldwork lag dan reporting 

lag menunjukan bahwa auditor juga memiliki peranan dalam penyampaian 

laporan keuangan yang tepat waktu. Jika Audit Report Lag semakin lama, maka 

kemungkinan keterlambatan penyampaian laporan keuangan akan semakin besar. 

Beberapa penelitian mengenai Audit Report Lag telah dilakukan dan 

ditemukan faktor-faktor yang dapat menyebabkan Audit Report Lag itu sendiri, 

diantara faktor-faktor tersebut adalah Ukuran Perusahaan, Spesialisasi Auditor 
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dan Reputasi Auditor. Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat 

diklasifikasikan besar kecil perusahaan dengan berbagai cara, antara lain 

dinyatakan dalam total aktiva, nilai pasar saham, dan lain-lain. Penelitian yang 

dilakukan Andi Kartika (2009) dengan variabel independen ukuran perusahaan, 

operasi kerugian dan keuntungan, solvabilitas, profitabilitas, opini auditor, 

reputasi auditor menemukan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara 

Ukuran Perusahaan dengan Audit Report Lag. Berbeda dengan Andi Kartika 

(2009), hasil penelitian Petronila (2007) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh secara signifikan terhadap Audit Report Lag, karena adanya 

ketersediaan sumber daya yang besar, tenaga kerja yang kompeten, peralatan 

teknologi yang canggih dan pengendalian internal yang baik yang umumnya 

dimiliki oleh perusahaan ber-skala besar. Spesialisasi auditor adalah auditor yang 

memiliki pengetahuan mengenai karakteristik industri tertentu yang 

mempengaruhi kualitas auditnya. Auditor yang memiliki banyak klien dalam 

industri yang sama akan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik 

mengenai internal kontrol perusahaan, risiko bisnis perusahaan, risiko audit pada 

industri tersebut (Setiawan dan Fitriany, 2011). Spesialisasi auditor dalam industri 

tertentu membuat auditor tersebut memiliki kemampuan dan pengetahuan yang 

memadai dibanding dengan auditor yang tidak memiliki spesialisasi. (Setiawan 

dan Fitriany, 2011). Penelitian mengenai spesialisasi auditor terhadap Audit 

Report Lag yang dilakukan oleh Habib, Bhuiyan (2011) menemukan bahwa 

spesialisasi auditor berpengaruh negatif terhadap Audit Report Lag karena 

kemampuan dan pengalaman nya dalam mengaudit laporan keuangan suatu 
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industri. KAP besar (Big 4) yang memiliki reputasi baik dinilai dapat 

menyelesaikan audit lebih berkualitas daripada KAP yang lebih kecil (Non Big 4). 

Hal ini disebabkan KAP besar (Big 4) memiliki staf audit yang kompeten dan 

sumber daya yang memadai. Penelitian yang dilakukan Dwiyanti (2010) 

menemukan bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap Audit 

Report Lag, hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Rusmin, dan 

Evans (2017) yang menemukan bahwa reputasi auditor berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap Audit Report Lag. 

Penelitian mengenai Audit Report Lag telah dilakukan secara luas di negara 

-negara maju, namun belum banyak dilakukan di negara berkembang seperti di 

Indonesia, selain itu karena adanya perbedaan variabel yang diteliti, hasil 

penelitian pun menjadi beragam. Ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya 

menunjukkan bahwa penelitian lanjutan dibutuhkan.  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul : “Pengaruh Ukuran Perusahaaan, Spesialisasi Auditor, dan 

Reputasi Auditor terhadap Audit Report Lag” di Perusahaan Manufaktur Yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Dengan paparan yang sebelumnya peneliti jelaskan latar belakang, maka 

peneliti bermaksud untuk meneliti tentang Pengaruh Ukuran Perusahaan, 

Spesialisasi Auditor dan Reputasi Auditor Terhadap Audit Report Lag dengan 

rumusan masalah sebagai berikut : 
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1. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Audit Report Lag di 

Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 

2016? 

2. Apakah Spesialisasi Auditor berpengaruh terhadap Audit Report Lag di 

Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 

2016? 

3. Apakah Reputasi Auditor berpengaruh terhadap Audit Report Lag di 

Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 

2016? 

4. Bagaimana pengaruh Ukuran Perusahaan, Spesialisasi Auditor dan Reputasi 

Auditor Terhadap Audit Report Lag di Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan peneliti untuk melakukan penelitian tentang Pengaruh 

Ukuran Perusahaan, Spesialisasi Auditor dan Reputasi Auditor Terhadap Audit 

Report Lag adalah : 

1. Untuk menganalisis dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh 

Ukuran Perusahaan terhadap Audit Report Lag di Perusahaan Manufaktur 

Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016 

2. Untuk menganalisis dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh 

Spesialisasi Auditor terhadap Audit Report Lag di Perusahaan Manufaktur 

Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016 
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3. Untuk menganalisis dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh 

Reputasi Auditor terhadap Audit Report Lag di Perusahaan Manufaktur Yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016 

4. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh Ukuran 

Perusahaan, Spesialisasi Auditor dan Reputasi Auditor secara simultan 

terhadap Audit Report Lag di Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat penelitian yang peneliti harapkan antara lain : 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini akan memperluas pemahaman dan wawasan peneliti tentang 

permasalahan yang diteliti dan merupakan peluang bagi peneliti untuk belajar. 

2. Bagi Perusahaan dan Investor 

Agar mengetahui bagaimana ukuran perusahaan, spesialisasi auditor dan 

reputasi auditor dapat berpengaruh terhadap Audit Report Lag sehingga menjadi 

bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 

3. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih dalam bidang ilmu 

pengetahuan yang bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai referensi maupun 

acuan tambahan dalam penelitian mengenai Audit Report Lag selanjutnya. 
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1.5 SISTEMATIKA PENELITIAN 

Untuk mendapat gambaran umum tentang bagian yang akan dibahas dalam 

penelitian ini, peneliti memaparkan secara ringkas isi masing-masing bab dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN  

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi uraian tentang teori-teori yang diambil dari 

berbagai literatur sebagai landasan penelitian, penelitian terdahulu 

yang berkaitan dengan penelitian ini, kerangka pemikiran secara 

teoritis dan pengembangan hipotesis penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menampilkan metode-metode yang dipilih untuk 

memperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan, sampel 

dan metode pengambilan sampel, data penelitian, definisi 

operasional variabel, metode analisis data, dan pengujian 

penelitian. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan deskripsi objek penelitian, analisis data, dan 

pembahasannya sehingga dapat diketahui hasil analisis dari yang 



 9 

di teliti dari studi kasus yang dilakukan oleh peneliti dengan 

menggunakan teori-teori yang ada. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan kesimpulan dari penulisan ilmiah yang 

memberikan jawaban dari pertanyaan yang telah dikemukakan di 

Bab I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


