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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang 

digunakan sebagai informasi oleh investor, calon investor, manajemen, 

kreditor, regulator dan para pengguna lainnya untuk mengambil keputusan. 

Laporan keuangan juga memiliki fungsi sebagai suatu instrument untuk 

mengukur kinerja perusahaan. Para pengguna laporan keuangan membutuhkan 

laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu dalam pengambilan keputusan.  

Menurut PSAK (IAI,2013), tujuan laporan keuangan adalah 

memberikan informasi mengenai posisi keuangan, aset, liabilitas, ekuitas, 

pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dan 

distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan arus kas 

entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan   pengguna   laporan   

dalam  pembuatan   keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan 

hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang 

dipercayakan kepada mereka. 

Ketepatan waktu dalam penyusunan laporan keuangan akan 

berpengaruh terhadap nilai laporan  keuangan perusahaan  tersebut, laporan  

keuangan  merupakan sumber  informasi atau alat komunikasi mengenai suatu 

kegiatan operasional dan keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu 

yang digunakan untuk menggambarkan kinerja suatu perusahaan. Ketepatan 

waktu penyajian laporan keuangan (time lines) dan lamanya penyelesaian 
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audit (audit delay) sebagai tolak ukur keberhasilan suatu perusahaan 

merupakan prasyarat utama bagi peningkatan kualitas perusahaan.  

Menurut Givoly dan Palmon (1982), dalam Septriana (2010), salah 

satu faktor penting dalam menentukan ketepatan waktu pelaporan keuangan 

dan pengumuman  laba  adalah lamanya waktu penyelesaian audit. Keinginan 

untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu sering dihadapkan dengan 

berbagai kendala. Salah satu kendala adalah adanya keharusan laporan 

keuangan untuk diaudit oleh akuntan publik (Indriani, 2012). 

Menurut Rachmawati (2008), profitabilitas menggambarkan tingkat 

efektivitas kegiatan operasional yang dapat dicapai perusahaan. Munurut Che-

Ahmad (2008), apabila profitabilitas perusahaan rendah maka auditor akan  

melakukan  tugas auditnya dengan  lebih  hati-hati  karena  adanya  resiko  

bisnis  yang  lebih  tinggi sehingga akan memperlambat proses audit dan 

menyebabkan penerbitan laporan auditan yang lebih panjang. 

Menurut Febrianty (2011), rasio leverage merupakan kemampuan 

perusahaan dalam  memenuhi  liabilitynya.  Apabila  perusahaan  memiliki  

rasio  leverage  yang tinggi maka resiko  kerugian perusahaan tersbut  akan  

bertambah,  oleh sebab  itu untuk memperoleh keyakinan akan laporan 

keuangan perusahaan maka auditor akan meningkatkan kehati-hatiannya 

sehingga rentang audit delay akan lebih panjang. 

Givolvy Palmon  dan  Owunsu Ansah dalam Siuko (2009), 

menyatakan bahwa audit delay dapat terjadi lebih lama jika dalam suatu 

perusahaan terjadi kompleksitas operasi perusahaan. Ahmad dan Abidin 

(2008), menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki kompleksitas operasi 
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perusahaan yang tinggi maka auditor akan memerlukan waktu yang lebih lama 

dalam penyelesaian proses audit. 

Menurut Saputri (2012), informasi keuangan dan kinerja perusahaan 

akan lebih dapat dipercaya apabila telah menggunakan jasa KAP Big four. Lee 

(2008), yang menemukan bahwa KAP yang berafiliasi dengan Big Four lebih 

awal menyelesaikan auditnya dari pada KAP non-Big Four. Karena KAP Big 

Four diperkirakan memiliki ketersediaan teknologi yang lebih maju dan staf 

spesialis sehingga akan lebih efisien dalam melakukan pelayanan mereka. 

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris 

dengan tujuan membantu Komisaris Independen dalam menjalankan tugas dan 

tanggung jawab pengawasan. Komite audit bertugas untuk memantau 

perencanaan dan pelaksanaan kemudian mengevaluasi hasil audit guna 

menilai kelayakan dan kemampuan pengendalian interen termasuk mengawasi 

proses penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan peraturan Bapepam, Setiap 

perusahaan go public diwajibkan membentuk komite audit yang 

beranggotakan minimal 3 orang, Semakin banyak jumlah komite audit maka 

audit delay akan semakin singkat. 

Menurut Subekti dan Widiyanti (2004), audit delay merupakan rentang 

waktu yang dibutuhkan   auditor   dalam   menyelesaikan   auditnya.   Dengan   

kata   lain,   audit   delay merupakan keterlambatan penyelesaian audit yang 

dapat dihitung mulai dari selisih antara tanggal ditandatanganinya laporan 

auditor independen dengan tanggal tutup buku laporan keuangan tahunan. 

Perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit 

dalam sebuah laporan keuangan mengindikasikan lamanya waktu auditor 
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dalam menyelesaikan hasil audit. Perbedaan waktu inilah yang disebut dengan 

audit delay. 

PT. Bursa efek Indonesia mengganjar denda dan menghentikan sementara 

(suspensi)  perdagangan saham PT. ELTY (PT Bakrieland development Tbk 

karena belum menyampaikan laporan keuangan audit periode 31 Desember 2015. 

Pelaksana harian kepala penilaian perusahaan Group I BEI, Adi pratomo aryanto 

mengatakan, hal tersebut dilakukan dengan sehubungan deengan kewajiban 

penyampaian laporan keuangan auditan per 31 Desember 2015 dan merujuk pada 

ketentuan II.6.3  Nomor I-H tentang sanksi, ELTY telah menerima peringatan 

tertulis III dan denda senilai Rp 150.000.000,00 karena terlambat dalam 

menyapaikan laporan keuangan yang telah diaudit. 

PT. ELTY Terlambat dalam penyampaian laporan keuangan yang telah 

diaudit karena PT. ELTY masih terbelit utang yang besar, Salah satu utang yang 

harus dibayar adalah Obligasi Konversi sebesar US$ 155 Juta yang telah jatu 

tempo pada tanggal 23 maret 2015. Beban keuangan yang tinggi 

mengkhawatirkan kinerja PT. ELTY, Misalnya per 31 Maret 2015 beberapa 

entitas anak PT. ELTY mengalami akumulasi kerugian bersih sebesar Rp 2,03 

triliun dan defisiensi modal 1,56 triliun  jika ditotal, pemenuhan likuiditas PT. 

ELTY yang berhubungan dengan utang obligasi mencapai Rp 4,4 triliun 

sementara pada saat yang sama kas internal PT. ELTY berjumlah Rp 80,2 milyar. 

(https://m.kontan.co.id/news/bakrieland-masih-terbelit-utang, 11 Februari 

2017). 

Jadi PT. ELTY ini terlambat dalam melakukan pelaporan keuangan yang 

telah diaudit karena mengalami kerugian dan masih terbelit utang dalam kasus 
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diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan yang mengalami kerugian akan 

semakin panjang Audit delaynya. 

Banyaknya perushaan yang go public membuat semakin banyaknya 

keperluan akan informasi keuangan. Informasi keuangan tersebut haruslah 

memberikan manfaat bagi penggunanya. Audit Delay laporan keuangan 

semakin cepat dapat mempengaruhi pelaku pasar untuk semakin cepat 

bereaksi dalam pengembalian keputusan sehingga informasi tersebut memiliki 

nilai dimata investor. Semakin panjang waktu penundaan publikasi laporan 

keuangan tahunan auditan akan menimbulkan potensi ketidakpastian ekonomi 

yang  diekspektasi oleh pasar. 

Relevansi informasi keuangan dapat dilihat salah satunya dari 

ketepatwaktuan (timeliness) laporan keuangan tersebut disajikan. Laporan 

keuangan tahunan dan laporan independen perusahaan publik paling lambat 

dilaporkan 120 hari setelah tanggal laporan keuangan tahunan  pada  

BAPEPAM  sesuai  dengan  lampiran  BAPEPAM keputusan 80/PM/1996  

yang  diubah  menjadi  lampiran  surat  keputusan  ketua  BAPEPAM 

Keputusan 36/PM/2003. 

Dari penelitian Subekti & Widianti (2004), dengan judul Penelitian  

pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Independensi Auditor terhadap Audit 

Delay yang hasilnya menunjukkan bahwa variabel Profitabilitas dan 

Independensi Auditor mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Audit 

Delay, sedangkan Leverage tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap Audit Delay. 
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Dari penelitian Chiristina (2007), dengan judul Penelitian faktor-faktor 

yang berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan  yang 

hasilnya menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan, Struktur Kepemilikan 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan sedangkan Leverage, Profitabilitas dan Umur Perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap ketepatan waktu Pelaporan Keuangan. 

Dari penelitian Saputri (2012), dengan judul Pengaruh Ukuran   

Perusahaan, Laba/rugi Perusahaan, Opini auditor, Reputasi Kantor Akuntan 

Publik, Jenis Industri dan Kompleksitas Operasi Perusahaan terhadap Audit 

Delay yang hasilnya menunjukkan bahwa Laba/rugi Perusahaan, Opini 

auditor, Reputasi Kantor Akuntan Publik, Jenis Industri dan Kompleksitas 

Operasi berpengaruh signifikan terhadap Audit Delay sedangkan Ukuran 

Perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Audit Delay. 

Dari penelitian Angruningrum & Wirakusuma (2013), dengan judul 

Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Opini Audit terhadap Audit Delay yang 

hasilnya menunjukkan bahwa Variabel Profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap Audit Delay sedangkan Leverage dan Opini Audit  

berpengaruh signifikan terhadap Audit Delay. 

Dari penelitian Silvia Angruningrum & Made Gede Wirakusuma 

(2013), dengan judul Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kompleksitas 

Operasi, Reputasi KAP dan Komite Audit pada Audit Delay yang hasilnya 

Variabel Leverage berpengaruh signifikan terhadap Audit Delay, sedangkan 

Profitabilitas, Kompleksitas Operasi, Reputasi KAP dan Komite Audit tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Audit Delay. 
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Dari penelitian Haryani (2013), yang berjudul Pengaruh Ukuran 

Perusahaan, Tingkat Leverage dan Profitabilitas terhadap Audit Delay dengan 

Kualitas Audit sebagai Variabel Moderating yang hasilnya Variabel Ukuran 

Perusahaan dan Leverage berpengaruh signifikan terhadap Audit Delay 

sedangkan Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Audit Delay.  

Dari penelitian Carles Oky Janwar (2015), dengan judul Pengaruh 

Profitabilitas, Leverage, Independensi Auditor terhadap Audit Delay yang 

hasilnya menunjukkan bahwa Variabel Profitabilitas dan Independensi 

Auditor  mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Audit Delay 

sedangkan Leverage tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

Audit Delay. 

Dari penelitian Riana Zulie Murdiyani (2016), dengan judul Pengaruh 

Ukuran Perusahaan, Tingkat Leverage, Kualitas KAP, Jenis Industri dan Opini 

Auditor terhadap Audit Delay di Indonesia yang hasilnya menunjukkan bahwa 

Ukuran Perusahaan dan Opini Auditor berpengaruh signifikan terhadap Audit 

Delay, sedangkan Tingkat Leverage, Kualitas KAP dan Jenis Industri tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap Audit Delay. 

Dari penelitian Fauziah Althaf Amani (2016), dengan judul Pengaruh 

Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Opini Audit dan Umur Perusahaan terhadap 

Audit Delay yang hasilnya menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan, 

Profitabilitas, Opini Audit dan Umur Perusahaan berpengaruh signifikan 

terhadap Audit Delay. 

Dari penelitian yang dilakukan oleh Dina Adi Pramita (2017), yang 

berjudul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kualitas KAP, Tingkat Leverage dan 
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Komite Audit terhadap Audit Delay yang hasilnya menunjukkan bahwa  

Kualitas KAP berpengaruh signifikan terhadap Audit Delay sedangkan Ukuran 

Perusahaan,  Tingkat Leverage dan Komite Audit tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Audit Delay.  

Dari penelitian Khalatbari (2017), dengan judul Pengaruh Ukuran   

Perusahaan, Laba/rugi Perusahaan, Opini Auditor, Reputasi Kantor Akuntan 

Publik, Jenis Industri dan Kompleksitas Operasi Perusahaan terhadap Audit 

Delay yang hasilnya menunjukkan bahwa Laba/rugi Perusahaan, Opini 

Auditor, Reputasi Kantor Akuntan Publik, Jenis Industri dan Kompleksitas 

Operasi berpengaruh signifikan terhadap Audit Delay sedangkan Ukuran 

Perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Audit Delay. 

Dari penelitain yang dilakukan oleh Wariyanti (2017), dengan judul 

Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Opini Audit terhadap Audit Delay yang 

hasilnya menunjukkan bahwa Variabel Leverage dan Opini Audit berpengaruh 

signifikan terhadap Audit Delay sedangkan variabel Profitabilitas tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Audit Delay. 

Dari penelitian yang dilakukan oleh Waode Siti Aisyah (2017), dengan 

judul penelitian Pengaruh Faktor-faktor Audit Delay pada Perusahaan 

Manufaktur Sektor Barang Konsumsi Sub Sektor Makanan dan Minuman 

yang terdaftar di BEI yang hasilnya menunjukkan bahwa Profitabilitas, 

Ukuran Perusahaan dan Ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap Audit 

Delay. 

Berdasarkan Penelitian sebelumnya masih terjadi Research gap yang 

menunjukkan adanya keanekaragaman dari hasil Penelitian Pengaruh 
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Profitabilitas, Leverage, Kompleksitas Operasi, Reputasi KAP dan Komite 

Audit terhadap Audit Delay. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya, 

yaitu penelitian yang dilakukan oleh Warianti, et al, (2017). Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut: 

1. Ada penambahan Variabel Independen yaitu Kompleksitas Operasi, 

Reputasi KAP dan Komite Audit. Penambahan variabel ini merupakan 

saran yang dikemukakan oleh peneliti terdahulu, maka penelitian ini akan 

menguji Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kompleksitas Operasi, 

Reputasi KAP dan Komite Audit terhadap Audit Delay.  

2. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur industri barang konsumsi periode 2014-2016, sedangkan 

penelitian sebelumnya menggunakan sampel perusahaan manufaktur 

periode 2012-2015. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti termotivasi untuk melakukan 

penelitian ini karena cukup penting untuk mengetahui Pengaruh Profitabilitas, 

Leverage, Kompleksitas Operasi, Reputasi KAP dan Komite Audit terhadap 

Audit Delay. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui seberapa besar 

pengaruh Variabel Independen mempengaruhi Variabel Dependen. 

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul 

“PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, KOMPLEKSITAS 

OPERASI, REPUTASI KANTOR AKUNTAN PUBLIK DAN KOMITE 

AUDIT TERHADAP AUDIT  DELAY’’ 
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1.2.  Rumusan Masalah 

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap Audit delay? 

2. Apakah Leverage berpengaruh secara signifikan terhadap audit delay? 

3. Apakah Kompleksitas Operasi berpengaruh secara signifikan terhadap 

audit delay? 

4. Apakah Reputasi KAP berpengaruh secara signifikan terhadap Audit 

delay? 

5. Apakah Komite Audit berpengaruh secara signifikan terhadap audit delay? 

6. Apakah Profitabilitas, Leverage, Kompleksitas Operasi, Reputasi KAP dan 

Komite Audit berpengaruh secara signifikan terhadap audit delay? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Profitabilitas 

terhadap Audit Delay. 

2. Untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Leverage terhadap 

Audit Delay. 

3. Untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Kompleksitas 

operasi terhadap Audit Delay. 

4. Untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Reputasi KAP 

terhadap Audit Delay. 

5. Untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Komite Audit 

terhadap Audit Delay. 

6. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh Profitabilitas, Leverage, 

Kompleksitas Operasi, Reputasi KAP dan Komite Audit terhadap Audit 

Delay. 
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1.4.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dalam 

memperbanyak pengetahuan yang berhubungan dengan PENGARUH 

PROFITABILITAS, LEVERAGE, KOMPLEKSITAS OPERASI, 

REPUTASI KANTOR AKUNTAN PUBLIK DAN KOMITE AUDIT 

TERHADAP AUDIT DELAY. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi 

berbagai pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat atau kegunaan yang 

dapat diperoleh antara lain; 

1.4.1 Manfaat  Praktis 

a. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut serta dapat 

menjadi bahan referesni khususnya bagi pihak-pihak lain yang meneliti 

dengan kajian yang sama yaitu Pengaruh Profitabilitas, Leverage, 

Kompleksitas Operasi, Reputasi KAP dan Komite Audit Terhadap Audit 

Delay. 

b. Bagi Kantor Akuntan Publik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghimpun informasi 

sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi kantor akuntan publik guna 

meningkatkan kinerja auditor dan Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi yang dapat memberikan kontribusi dalam proses 

penyelenggaraan audit  perusahaan yang baik. 
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c. Bagi Pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

kepada para pembaca mengenai Pengaruh Profitabilitas, Leverage, 

Kompleksitas Operasi, Reputasi KAP dan Komite Audit Terhadap Audit 

Delay. 

 

1.5.  Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran secara umum bagian-bagian yang akan 

dibahas dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan secara ringkas isi 

masing-masing bab dengan sistematik sebagai berikut : 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

  Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, identifikasi 

masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  :  KAJIAN PUSTAKA 

  Pada bab ini berisi kajian teoritis, penelitian yang relevan, 

kerangka konseptual dan hipotesis penelitian. 

BAB III  :  METODE PENELITIAN  

  Pada bab ini berisi ruang lingkup penelitian, objek penelitian, 

tempat dan waktu penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, 

populasi dan sampel, teknik analisa data, jenis data dan 

operasional variabel penelitian. 
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BAB IV  :  HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Pada bab ini berisi gambaran umum objek penelitian dan hasil 

pembahasan dari permasalahan yang diteliti. 

BAB V  :  PENUTUP 

  Pada bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan dan saran dari hasil 

penelitian. 

 


