BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari akuntansi dan digunakan

sebagai media bagi perusahaaan untuk mengkomunikasikan berbagai informasi
dan pengukuran secara ekonomis mengenai sumber daya yang dimiliki serta
kinerjanya kepada calon investor, kreditor, dan para pengguna laporan keuangan
lainya yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan (sulistyani, 2016).
Laporan keuangan yang disajikan harus disusun berdasarkan Standar Akuntansi
Keuangan dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Badan
Pengawas Pasar Modal (Bapepam) (Anggradewi dan Haryanto: 2014).
Menurut PSAK1

(IAI,

2013), tujuan

laporan keuangan adalah

memberikan informasi mengenai posisi keuangan, aset, liabilitas, ekuitas,
pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan
distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan arus kas entitas
yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan
pembuatan

keputusan

pertanggungjawaban

pengguna

laporan

dalam

ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil

manajemen

atas

penggunaan

sumber

daya

yang

dipercayakan kepada mereka.
Pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor independen
untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan membutuhkan waktu yang
cukup lama, karena banyaknya transaksi yang harus diaudit dan kerumitan dari
transaksi. Hal ini menyebabkan audit delay semakin meningkat.
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Audit Delay adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari
tanggal penutupan tahun buku sampai tanggal diselesaikannya laporan audit
independen (Wiwik Utami, 2006). Menurut Subekti dan Widiyanti dalam
Esynasali (2014) Audit Delay adalah perbedaan waktu antara tanggal laporan
keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan mengindikasikan
tentang lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor.
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. Kemudian pada pasal 7 bab Ш tentang
penyampaian laporan tahunan juga dijelaskan bahwa Emiten atau Perusahaan
Publik wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan
paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir.
Fenomena pada penelitian ini yaitu pada tahun 2016 Bursa Efek Indonesia
(BEI) memberhentikan sementara atau suspensi perdagangan saham 14 emiten
terkait keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Berdasarkan keterangan
tertulis pihak BEI hingga tanggal 29 Juli 2016 terdapat 14 perusahaan tercatat
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yang belum menyampaikan laporan keuangan interim 31 Maret 2016 atau belum
melakukan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan
tersebut," Berikut rincian perusahaan yang mengalami hal tersebut PT Borneo
Lumbung Energi & Metal Tbk (BORN), PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU), PT
Bakrie Telecom Tbk (BTEL), PT Bumi Resources Tbk (BUMI), PT Bakrieland
Development Tbk (ELTY), PT Global Teleshop Tbk (GLOB), PT Inovisi
Infracom Tbk (INVS), PT Capitalinc Investment Tbk (MTFN), PT Skybee Tbk
(SKYB), PT Permata Prima Sakti Tbk (TKGA), PT Trikomsel Oke Tbk (TRIO),
PT Garda Tujuh Buana Tbk (GTBO), PT Sekawan Intipratama Tbk (SIAP), dan
PT Siwani Makmur Tbk (SIMA). (Sumber : www.finance.detik.com).
Maka dari fenomena diatas dapat disimpulkan bahwa fenomena mengenai
audit delay adalah ketidaktepatan waktu dalam proses pengauditan laporan
keuangan perusahaan oleh 14 perusahaan yang tercatat. Oleh karena itu, fenomena
mengenai audit delay inilah yang menyebabkan salah satu alasan penulis untuk
melakukan penelitian ini. Adapun faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian
ini dan dimungkinkan berpengaruh terhadap audit delay diantaranya adalah
ukuran perusahaan, profitabilita, umur perusahaan dan leverage terhadap audit
delay pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia.
Penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu merupakan tanggung
jawab perusahaan. Bursa memberikan kepercayaan (amanah) kepada setiap
perusahaan yang terdaftar di Bursa. Sehingga, Perusahaan harus menepati janjinya
untuk dapat menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu.
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Penelitian mengenai audit delay sudah banyak dilakukan namun masih
banyak perbedaan hasil dari penelitian-penelitian tersebut. Ada banyak faktor
yang sebenarnya dapat mempengaruhi audit delay, namun dalam penelitian ini
peneliti

mengambil faktor yaitu: Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Umur

Perusahaan Dan Leverage.
Ukuran perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini diukur dengan
menggunakan total assets atau jumlah kekayaan perusahaan. Faktor ukuran
perusahaan merupakan salah satu faktor yang sering digunakan dalam penelitian
sebelumnya. Dalam penelitian Pourali et al. (2013) ukuran perusahaan
berpengaruh negatif terhadap audit delay. Hal ini terjadi karena perusahaan yang
lebih besar mempunyai pengendalian internal yang lebih baik. Perusahaan yang
memiliki pengendalian internal yang lebih baik akan mempermudah auditor
sehingga hal ini dapat mengurangi kesalahan auditor dalam mengerjakan laporan
auditnya. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Novelia dan Dicky (2012)
ukuran perusahaan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap audit
delay. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa besar atau kecilnya ukuran
perusahaan tidak mempengaruhi lamanya audit delay karena penilaian ukuran
perusahaa menggunakan total assets lebih stabil dibandingkan market value dan
tingkat penjualan sehingga ukuran perusahaan tidak mempengaruhi audit delay.
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ani Yuliyanti (2011) yang menyatakan
bahwa Ukuran Perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
lamanya Audit Delay, karena semakin besar perusahaan maka semakin baik pula
pengendalian internal perusahaan tersebut sehingga dapat mengurangi tingkat
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kesalahan dalam penyajian laporan keuangan yang akan memudahkan auditor
dalam melakukan pengauditan atas laporan keuangan tersebut.
Profitabilitas Perusahaan adalah kemampuan suatu perusahaan untuk
memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan, total aktiva, maupun modal
sendiri. Hasil penelitian Dewi Lestari (2010) menunjukkan bahwa Profitabilitas
perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Audit Delay. Perusahaan yang
mempunyai

tingkat

profitabilitas

yang

tinggi

cenderung

ingin

segera

mempublikasikannya karena akan mempertinggi nilai perusahaan di mata pihakpihak yang berkepentingan. Sementara perusahaan yang memiliki tingkat
profitabilitas yang rendah kecenderungan yang terjadi adalah kemunduran
publikasi laporan keuangan. Berbeda dengan hasil penelitian Ani Yuliyanti (2011)
yang menyatakan bahwa Profitabilitas Perusahaan tidak mempunyai pengaruh
yang signifikan terhadap Audit Delay, hal tersebut dikarenakan tuntutan dari
pihak-pihak yang berkepentingan tidak terlalu besar sehingga tidak memicu
perusahaan untuk mempublikasikan laporan keuangannya dengan lebih cepat.
Umur Perusahaan adalah lamanya perusahaan tersebut beroperasi. Hasil
penelitian yang dilakukan oleh Novelia Sagita Indra dan Dicky Arisudhana (2012)
menyatakan bahwa semakin lama umur perusahaan, maka Audit Delay yang
terjadi semakin kecil, karena perusahaan yang memiliki umur lebih tua dinilai
lebih mampu dalam mengumpulkan, memproses, dan menghasilkan informasi
pada saat diperlukan karena telah memiliki pengalaman yang cukup banyak dalam
hal tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Armanto Witjaksono dan Mega
Silvia (2014) menyebutkan bahwa Umur Perusahaan tidak berpengaruh terhadap

6

Audit Delay. Perusahaan yang telah beroperasi lama tidak menjamin penyelesaian
audit akan semakin cepat karena kompeksitas laporan keuangan.
Menurut Sutrisno (2009:217) rasio leverage menunjukkan seberapa besar
kebutuhan dana perusahaan dibelanjai dengan hutang. Apabila perusahaan
memiliki rasio leverage yang tinggi maka resiko perusahaan tersebut akan
bertambah. Karena akan semakin tinggi pula tingkat pendanaan perusahaan yang
harus disediakan oleh pemegang saham. Oleh sebab itu, untuk memperoleh
keyakinan akan laporan keuangan perusahaan maka auditor akan meningkatkan
kehati-hatiannya sehingga rentang audit delay akan lebih panjang. Beberapa hasil
penelitian seperti Angruningrum dan Wirakusuma (2013) menyatakan bahwa
leverage berpengaruh signifikan terhadap audit delay.
Berdasarkan uraian tersebut, Peneliti termotivasi untuk meneliti topik ini.
Karena penelitian sebelumnya menunjukkan adanya keanekaragaman dari hasil
penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay. Penelitian ini
bermaksud untuk mempelajari kembali faktor- faktor yang mempengaruhi audit
delay.
Penelitian ini merupakan pengembangan atas penelitian terdahulu yang
dilakukan oleh Fauziah Althaf Amani, 2016. Penelitian ini memiliki persamaan
dan perbedaan dengan peneliti sebelumnya. Persamaannya pada variabel
dependennya yaitu menggunakan Audit Delay dan juga menggunakan Ukuran
Perusahaan, Profitabilitas dan Umur Perusahaan sebagai variabel independen.
Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini peneliti mengganti variabel
independennya yaitu opini audit dengan variabel Leverage, karna setelah
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melakukan uji terhadap variabel opini audit menunjukkan bahwa variabel opini
audit tidak memiliki hasil karna memiliki nilai data 0 pada semua perusahaan
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sektor industri barang konsumsi tahun
2014-2016. Dan diganti dengan variabel leverage karna melihat beberapa hasil
dari penelitian sebelumnya variabel leverage ini memiliki perbedaan hasil, dimana
pada penelitian Silvia Angruningrum dan Made Gede Wirakusuma 2013, pada
perusahaan bidang industrial manufaktur di BEI periode 2010-2011 Mengatakan
bahwa leverage berpengaruh terhadap Audit Delay. Namun berbeda dengan
penelitian yang dilakukan oleh Nelviani 2016 pada perusahaan otomotif yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. bahwa berdasarkan hasil pengujiannya
diketahui bahwa variabel leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap audit
delay. Kemudian perbedaaan selanjutnya yaitu pada penelitian Fauziah Althaf
Amani ia menggunakan studi empiris pada perusahaan property dan real estate
yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2014. Sedangkan pada penelitian ini
penulis mengambil studi empiris pada perusahaan manufaktur sektor industri
barang konsumsi yang terdaftar pada BEI periode 2014-2016.
Maka berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti mengambil
judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Umur Perusahaan Dan
Leverage Terhadap Audit Delay Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri
Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Periode 2014
2016)”.
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Berdasarkan latar belakang dan judul diatas, maka penelitian ini bertujuan
untuk Menguji bagaimana Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Umur
Perusahaan Dan Leverage Terhadap Audit Delay Pada Perusahaan Manufaktur
Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia
(Periode 2014 2016).

1.2

Rumusan Masalah
Dalam rumusan masalah ini terdapat beberapa research quest yang

diajukan, yaitu:
1) Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay pada
perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 2014-2016?
2) Apakah profitabilitas sebuah perusahaan berpengaruh terhadap audit delay
pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 20142016?
3) Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap audit delay pada perusahaan
manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 2014-2016?
4) Apakah leverage berpengaruh terhadap audit delay pada perusahaan
manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 2014-2016?
5) Apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, umur perusahaan dan leverage
berpengaruh terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur sektor industri
barang konsumsi periode 2014-2016?
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1.3.

Tujuan Penelitian
Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian

ini adalah:
1) Untuk menganalisis apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit
delay pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi periode
2014-2016?
2) Untuk menganalisis apakah profitabilitas sebuah perusahaan berpengaruh
terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur sektor industri barang
konsumsi periode 2014-2016?
3) Untuk menganalisis apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap audit
delay pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi periode
2014-2016?
4) Untuk menganalisis apakah leverage berpengaruh terhadap audit delay pada
perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 2014-2016?
5) Untuk menganalisis apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, umur
perusahaan dan leverage berpengaruh terhadap audit delay pada perusahaan
manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 2014-2016?

1.4

Manfaat Penelitian
Hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat

memberikan manfaat untuk :
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1. Bagi Perusahaan
Sebagai tambahan wawasan mengenai pentingnya Komite audit yang
efektif serta ukuran perusahaan yang dimiliki perusahaan bagi Pelaporan
keuangan secara tepat waktu (Timeliness Reporting).
2. Bagi Auditor
Sebagai tambahan pengetahuan mengenai faktor-faktor apa saja yang
dapat mempengaruhi Timeliness Reporting. Sehingga, dapat menjalankan
Tanggungjawab profesi sebagaimana yang diharapkan untuk menghasilkan
pelaporan hasil audit yang berkualitas dan dapat mempublikasikan hasil laporan
audit secara tepat waktu.
3. Bagi Akademisi
Sebagai Literatur untuk memperluas wawasan mengenai faktor-faktor
yang mempengaruhi Timeliness Reporting dan dapat dijadikan pendukung atau
tambahan untuk melakukan riset selanjutnya. Sehingga, dapat melakukan
perbaikan dimasa mendatang.

1.5

Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan skripsi ini merujuk kepada Pedoman Penulisan

Skripsi yang telah dikeluarkan oleh Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sistematika penulisan ini dimaksudkan
untuk memberikan gambaran penilitian yang lebih jelas, sederhana, dan sistematis
agar mempermudah bagi pembaca dalam memahami penulisan dalam penelitian
yang telah dibuat, dari masing-masing bab secara garis besar dapat diuraikan
sebagai berikut :
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BAB I

PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan penulisan dan manfaat yang akan dicapai melalui penelitian ini
dan uraian sitematika penulisan dari penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI
Bab ini membahas tentang Landasan Teori yang digunakan peneliti
sebagai acuan dalam menganalisis penelitian dan telaah literatur yang
digunakan sebagai pengembangan Hipotesis.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini menjelaskan tentang populasi dan sampel, data dan sumber
data, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel serta
metode analisis data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab ini berisikan deskripsi objek penelitian, analisis data, dan
pembahasannya sehingga dapat diketahui hasil analisis dari yang 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.

