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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan dunia bisnis yang ada di Indonesia semakin lama semakin 

pesat sehingga berdampak pada peningkatan permintaan perusahaan untuk diaudit 

laporan keuangannya. Setiap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) setiap tahun wajib menyampaikan laporan tahunan (annual report) kepada 

Bursa Efek Indonesia (BEI) dan para pemodal (stockholder). 

Salah satu kriteria profesionalisme dari auditor adalah ketepatan waktu 

penyampaian laporan auditnya. Ketepatan waktu perusahaan dalam 

mempublikasikan laporan keuangan kepada masyarakat umum dan kepada 

BAPEPAM juga tergantung dari ketepatan waktu auditor dalam menyelesaikan 

pekerjaan auditnya. Ketepatan waktu ini terkait dengan manfaat dari laporan 

keuangan itu sendiri. 

Berbagai kendala yang mempengaruhi ketepatan penyajian laporan audit 

dapat berasal dari internal perusahaan, internal kantor akuntan publik maupun 

lingkungan diluar perusahaan maupun akuntan publik itu sendiri. Laporan 

keuangan perusahaan yang ditutup pertanggal 31 Desember tidak dapat selesai 

pada tanggal itu juga, perusahaan masih memerlukan waktu untuk menyelesaikan 

laporan keuangan tersebut sampai dengan penyerahan kepada auditor untuk 

dilakukan audit. Waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menyelesaikan laporan 

keuangan per tanggal 31 Desember akan semakin panjang bila kendala seperti 

kemampuan sumber daya manusia dan tekhnologi yang dimiliki kurang memadai 
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dalam menunjang kebutuhan penyusunan laporan keuangan. Begitu juga dengan 

kendala yang dihadapi akuntan publik dalam menyelesaikan auditnya akan 

semakin panjang bila sumber daya manusia yang dimiliki kurang memadai. 

Lamanya waktu penyelesaian audit dapat mempengaruhi ketepatan waktu 

informasi tersebut dipublikasikan dan mempengaruhi manfaat informasi laporan 

keuangan. 

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 

tentang Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik, bahwa Laporan 

Tahunan tidak hanya menjadi laporan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan 

Komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan Emiten atau Perusahaan 

Publik kepada RUPS, namun juga merupakan salah satu sumber informasi penting 

bagi investor atau pemegang saham dalam pengambilan keputusan investasi dan 

sarana pengawasan pemegang saham terhadap Emiten atau Perusahaan Publik. 

Selain itu, Laporan Tahunan juga merupakan salah satu sumber informasi bagi 

regulator dalam melakukan pengawasan dalam upaya melindungi kepentingan 

investor atau pemegang saham. 

Mengingat pentingnya Laporan Tahunan bagi investor atau pemegang 

saham dan regulator, kualitas Laporan Tahunan perlu ditingkatkan baik dari 

kualitas informasi yang dimuat dalam Laporan Tahunan maupun dari segi 

penyajian Laporan Tahunan. Dalam rangka peningkatan kualitas informasi, perlu 

dilakukan penyempurnaan mengenai substansi dan keakuratan informasi yang 

dimuat dalam Laporan Tahunan. Sementara itu, dalam rangka peningkatan 

penyajian Laporan Tahunan, untuk memberikan kemudahan bagi investor atau 
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pemegang saham asing dalam mengakses informasi dalam Laporan Tahunan, 

penyajian Laporan Tahunan perlu disajikan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa 

asing seperti bahasa Inggris. 

Selain bermanfaat bagi investor atau pemegang saham, dan regulator, 

Laporan Tahunan yang berkualitas pada akhirnya dapat menjadi sarana promosi 

bagi Emiten atau Perusahaan Publik dalam meningkatkan daya saing Emiten atau 

Perusahaan Publik dengan perusahaan-perusahaan di kawasan regional maupun 

internasional. 

Auditor menyatakan suatu pendapat mengenai apakah laporan keuangan 

historis suatu entitas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, 

posisi keuangan dan hasil usaha entitas sesuai dengan prinsip PABU (Prinsip 

Akuntansi Berterima Umum). Dalam menyajikan jasa audit ini, auditor 

memberikan keyakinan positif atas asersi yang dibuat manajemen dalam laporan 

keuangan historis. Keyakinan menunjukkan tingkat kepastian yang dicapai dan 

yang ingin disampaikan oleh auditor bahwa simpulannya adalah benar. Tingkat 

keyakinan yang dapat dicapai auditor ditentukan oleh hasil pengumpulan bukti. 

Jasa ini merupakan jasa profesi akuntan publik yang paling dikenal dalam 

masyarakat, yang berpraktik di Kantor Akuntan Publik dan menyediakan berbagai 

jasa yang diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). 

Hal tersebut di atas berlaku umum, artinya untuk semua organisasi baik 

perusahaan maupun non perusahaan, tidak terkecuali Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) tahun 2011. Dalam kasus ini terjadi pada PDAM di Kabupaten 

Tasikmalaya. Sebagai perusahaan milik Pemerintah Daerah, PDAM wajib 
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melaporkan hasil yang telah dicapainya baik keuangan maupun non keuangan 

kepada Pemerintah Daerah. Khusus untuk laporan mengenai keuangannya, 

PDAM diharuskan membuat laporan keuangan minimal satu tahun sekali. Untuk 

memberi keyakinan Pemerintah Daerah bahwa laporan keuangan PDAM yang 

disajikan wajar, maka laporan keuangan tersebut diaudit oleh auditor ekstern. 

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik, maka setiap tahunnya 

secara berkala selalu dimonitor oleh Auditor Pemerintah, termasuk teknis 

pencatatan dan pembuatan laporan-laporan lainnya baik yang menyangkut 

keuangan maupun non keuangan, termasuk didalamnya penerapan pengendalian 

intern perusahaan. PDAM Kabupaten Tasikmalaya selalu diaudit oleh auditor 

pemerintah dari Ibu Kota Propinsi. Selain melakukan audit atas kinerja, auditor 

pun mengaudit atas laporan keuangan. Sebagaimana halnya Kantor Akuntan 

Publik, Auditor Pemerintah tersebut setiap selesai melakukan general audit, selalu 

memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan PDAM. Setiap tahun PDAM 

memperoleh opini dari auditor pemerintah adalah wajar tanpa pengecualian. 

Selama proses audit sering sekali auditor pulang ke kantornya dengan 

alasan kedinasan ataupun keluarga. Setiap auditor keluar kota ataupun keperluan 

lain walaupun tidak ada hubungan langsung dengan keperluan audit, Perusahaan 

selalu memberikan akomodasi. Tidak heran bila biaya audit selalu melebihi 

anggarannya. Memang auditor tidak meminta akomodasi tersebut, namun mereka 

juga tidak menolak ketika diberi akomodasi tersebut. Setiap tahun total biaya 

audit cukup besar bila dibandingkan dengan fee KAP sekarang ini. Padahal aset 

PDAM saat itu hanya sekitar 10 milyar dengan laba sebesar 500 juta. 
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Meskipun akomodasi auditor dipenuhi secara maksimal, namun terbitnya 

laporan audit sangat lama sekali, padahal laporan keuangan akan digunakan oleh 

Perusahaan untuk menentukan besarnya setoran ke Pemerintah Daerah. 

Disamping itu pula digunakan oleh pihak manajemen untuk menentukan besarnya 

jasa produksi yang akan diberikan pada karyawan, sehingga karyawan sangat 

menunggu laporan audit tersebut. Setiap tahunnya saat itu rata-rata laporan audit 

dapat diterima perusahaan sekitar bulan Juli-Agustus, sehingga hampir termasuk 

kategori mubadzir. Disamping itu sering meminta data dengan alasan kekurangan 

data agar dikirim ke kantornya. Lama perjalanan dari PDAM Kabupaten 

Tasikmalaya ke kantornya dapat memakan waktu 3,5 jam perjalanan. Setelah data 

tersebut selesai digunakan, sekitar satu minggu kemudian, harus diambil oleh 

karyawan PDAM ke kantor auditor pemerintah tersebut. Terkadang ada data yang 

hilang terutama yang lembaran-lembaran lepas. Adanya masalah tersebut 

menunjukkan kurangnya kepatuhan dan kedisiplinan perusahaan pada aturan yang 

ada. 

Ada beberapa hal yang dianggap kurang memperhatikan etika profesional 

sebagai auditor: 

1) Memberikan jasa lain pada klien yang diperiksa. 

2) Menerima pemberian diluar fasilitas audit. 

3) Meminta karyawan perusahaan mengirim data-data kekurangan ke 

kantor pemeriksa. 

4) Menerbitkan laporan audit terlalu lama. 

5) Melakukan audit secara terus menerus. 
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6) Kesalahan dalam penentuan materialitas. 

7) Mengeluarkan opini yang seharusnya memberikan saran perbaikan atas 

kinerja perusahaan. 

Menurut Lestari (2010) menyebutkan audit delay sebagai rentang waktu 

penyelesaian laporan audit laporan keuangan tahunan, diukur berdasarkan 

lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan keuangan auditor 

independen atas audit laporan keuangan perusahaan sejak tanggal tutup buku 

perusahaan, yaitu per tanggal 31 Desember sampai tanggal yang tertera pada 

laporan auditor independen. 

GAAS (Generally Accepted Auditing Standars) khususnya pada bagian 

standar umum ketiga menyatakan bahwa audit harus dilaksanakan dengan penuh 

kecermatan dan ketelitian. Seiring dengan hal tersebut, standar pekerjaan lapangan 

juga harus dilaksanakan dengan perencanaan yang matang dan mengumpulkan 

alat-alat bukti yang memadai. Adakalanya, dalam melaksanakan standar-standar 

tersebut ditemukan adanya penyimpangan. Penyimpangan inilah yang kadang 

menyebabkan lamanya suatu proses pengauditan dilakukan karena adanya unsur 

verifikasi yang digunakan untuk mengusut indikasi penyimpangan yang terjadi. 

Proses ini memungkinkan publikasi laporan keuangan yang diharapkan secepat 

mungkin menjadi terlambat. 

Tabel 1.1 

Daftar Perusahaan Yang Mengalami Delay 

No Kode 

Saham 

Nama Perusahaan 2013 2015 

1 ELTY PT Bakrieland Development Tbk 153 Hari 244 Hari 

2 LCGP PT Eureka Prima Jakarta Tbk 127 Hari  
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Menurut Rachmawati (2008) menyimpulkan bahwa faktor internal yang 

mempengaruhi audit delay adalah size perusahaan dan faktor eksternal adalah 

ukuran kantor akuntan publik sedangkan variabel profitabilitas, solvabilitas, 

internal auditor tidak mempunyai pengaruh terhadap audit delay, faktor internal 

dan eksternal perusahaan seperti profitabilitas, solvabilitas, internal auditor, size 

perusahaan, dan KAP secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan 

baik terhadap audit delay maupun timeliness. 

Modugu, Eragbhe dan Ikhatua (2012) melakukan penelitian pada 20 

perusahaan yang terdaftar di Nigeria Stock Exchange dari tahun 2009 sampai 

dengan tahun 2011. Dalam penelitian tersebut variabel yang digunakan yaitu 

ukuran perusahaan, rasio debt to equity, profitabilitas, subsidiari dari perusahaan 

multinasional, ukuran kantor audit, audit fees, dan klasifikasi industri. Hasilnya 

membuktikan bahwa ukuran perusahaan dan audit fees mempunyai pengaruh 

signifikan negatif terhadap keterlambatan audit. Subsidiari dari perusahaan 

multinasional mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap keterlambatan 

audit. Sedangkan rasio debt to equity, profitabilitas dan ukuran kantor audit tidak 

berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan audit. 

Berdasarkan penjelasan diatas, perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya yaitu mengkaji lebih jauh mengenai pengaruh provitabilitas, ukuran 

KAP, ukuran perusahaan, laba/rugi operasi, dan solvabilitas terhadap audit delay. 

Meskipun telah banyak dilakukan penelitian tentang audit  delay pada perusahaan 

yang terdaftar di BEI, namun masih banyak perbedaan hasil. Hasil penelitian 

tersebut beragam, namun dikarenakan perbedaan sampel yang diteliti, perbedaan 
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periode pengamatan atau perbedaan dalam metodologi statistik yang digunakan. 

Dalam penelitian ini menggunakan sampel perusahaan property and real estate 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2016. 

Penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH 

PROVITABILITAS, UKURAN KAP, UKURAN PERUSAHAAN, 

LABA/RUGI OPERASI DAN SOLVABILITAS TERHADAP AUDIT 

DELAY (Srudi Empiris Perusahaan Property And Real Estate Yang Terdaftar 

Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini permasalahan yang 

diteliti dirumuskan yaitu: 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh secara parsial terhadap audit delay 

pada perusahaan yang terdaftar di BEI? 

2. Apakah ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) berpengaruh secara 

parsial terhadap audit delay pada perusahaan yang terdaftar di BEI? 

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap audit 

delay pada perusahaan yang terdaftar di BEI? 

4. Apakah laba/rugi operasi berpengaruh secara parsial terhadap audit 

delay pada perusahaan yang terdaftar di BEI? 

5. Apakah solvabilitas berpengaruh secara parsial terhadap audit delay 

pada perusahaan yang terdaftar di BEI? 
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6. Apakah profitabilitas, ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), ukuran 

perusahaan, laba/rugi operasi dan solvabilitas berpengaruh secara 

simultan terhadap audit delay pada perusahaan yang terdaftar di BEI? 

1.3 Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat ditentukan tujuan 

penelitian ini, yaitu: 

1. Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh secara parsial 

terhadap audit delay pada perusahaan yang terdaftar di BEI. 

2. Untuk mengetahui apakah ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) 

berpengaruh  secara parsial terhadap audit delay pada perusahaan yang 

terdaftar di BEI. 

3. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh secara 

parsial terhadap audit delay pada perusahaan yang terdaftar di BEI. 

4. Untuk mengetahui laba/rugi operasi berpengaruh secara parsial 

terhadap audit delay pada perusahaan yang terdaftar di BEI. 

5. Untuk mengetahui apakah solvabilitas berpengaruh secara parsial 

terhadap audit delay pada perusahaan yang terdaftar di BEI. 

6. Untuk mengetahui apakah profitabilitas, ukuran Kantor Akuntan 

Publik (KAP), ukuran perusahaan, laba/rugi operasi dan solvabilitas 

berpengaruh secara simultan terhadap audit delay pada perusahaan 

yang terdaftar di BEI. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah terdapat pengaruh 

profitabilitas, ukuran KAP, ukuran perusahaan, laba/rugi operasi dan solvabilitas 

terhadap audit delay. Dari uraian diatas, maka manfaat yang dapat diperoleh dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi penulis, sebagai sarana untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan mengenai Pengaruh Profitabilitas, Ukuran KAP, Ukuran 

Perusahaan, Laba/Rugi Operasi Dan Solvabilitas Terhadap Audit Delay. 

2. Bagi Akademis, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi 

untuk penelitian selanjutnya yang ingin melakukan penelitian lebih 

lanjut yang berkaitan dengan penelitian sejenis. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih 

lanjut serta dapat menjadi referensi khususnya bagi pihak-pihak lain 

yang meneliti dengan kajian yang sama yaitu Pengaruh Profitabilitas, 

Ukuran KAP, Ukuran Perusahaan, Laba/Rugi Operasi Dan Solvabilitas 

Terhadap Audit Delay (Studi Empiris Perusahaan Property And Real 

Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016.  

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang penelitian yang 

dilakukan, maka disusunlah sistematika penulisan yang berisi tentang hal-hal yang 

akan dibahas dalam setiap bab sebagai berikut: 
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BAB I      :    PENDAHULUAN 

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II     :    TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang dijadikan sebagai 

acuan bagi penelitian dasar dalam melakukan analisis, pembahasan 

hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB III    :    METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan  

dalam penelitian, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber 

data, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel serta 

metode analisis data. 

BAB IV    :    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memaparkan tentang deskripsi objek penelitian, hasil 

penelitian secara sistematis kemudian dianalisis dengan 

menggunakan metode penelitian yang telah ditetapkan untuk 

selanjutnya diadakan pembahasan tentang hasilnya. 

BAB V    :     KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran-saran 

yang berhubungan dengan penelitian yang serupa di masa yang 

akan datang. 

 


