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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Semakin berkembangnya pasar modal di Indonesia ditandai dengan terus 

meningkatnya jumlah perusahaan go publik yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia setiap tahunnya. Sebanyak 555 perusahaan go publik telah tercatat di 

Bursa Efek Indonesia Per 12 September 2017 (Sahamok.com, 2017). Peningkatan 

tersebut mengakibatkan persaingan yang semakin ketat diantara perusahaan-

perusahaan untuk menjadikan dirinya unggul, berprestasi dan dikenal oleh 

masyarakat luas. Manajemen akan berusaha mendapatkan dana lebih banyak 

untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan guna memperkembangkan 

perusahaannya menjadi perusahaan yang dapat bersaing dan going concern, yang 

tidak mungkin hanya didanai dari sumber dana internal dan pinjaman dari Bank 

saja. Namun cara lainnya yaitu dengan melakukan penjualan kepemilikan saham 

perusahaan kepada investor melalui pasar modal atau yang sering dikenal dengan 

sebutan Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock Exchange). 

Laporan keuangan merupakan salah satu instrumen penting dalam 

mendukung keberlangsungan suatu perusahaan yang berfungsi sebagai media 

untuk memberikan informasi mengenai perusahaan kepada investor, kreditor dan 

para pemakai laporan keuangan lainnya. 

Salah satu kewajiban perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

adalah mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor yang 



2 
 

independen dengan batas waktu yang telah ditentukan atau dengan kata lain 

laporan keuangan harus disajikan secara akurat dan harus dipublikasikan tepat 

waktu agar informasi yang dihasilkan memiliki manfaat atau dapat mempengaruhi 

dalam pengambilan keputusan bagi pengguna laporan keuangan. Sesuai dengan 

peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 29 / POJK.04 / 2016 Tentang 

Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa 

Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat pada Bursa Efek di 

Indonesia atau Bursa Efek di negara lain wajib menyampaikan laporan keuangan 

tahunan yang telah diaudit kepada OJK paling lambat pada akhir bulan keempat 

(4) setelah tahun buku berakhir. Apabila ada pihak yang melanggar peraturan 

tersebut OJK berwenang memberikan sanksi terhadap setiap pihak yang 

melanggar ketentuan.  

Fenomena yang terjadi saat ini bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

masih menerima keterlambatan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh beberapa 

perusahaan. Berdasarkan siaran Pers di Jakarta 3 Juli 2017 dalam berita yang 

dimuat di m.detik.com, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menjatuhkan hukuman 

penghentian sementara (suspensi) perdagangan saham bagi emiten yang belum 

menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2016. Hingga 29 Juni 

2017 terdapat 17 Perusahaan Tercatat yang belum menyampaikan laporan 

keuangan auditan per 31 Desember 2016 dan belum melakukan pembayaran 

denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan tersebut. Hal ini 

menunjukkan bahwa masih terdapat banyak perusahaan yang mengalami audit 
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delay. Banyak spekulasi mengenai penyebab-penyebab terjadinya keterlambatan 

tersebut. 

Contohnya PT Inovisi Infracom Tbk (INVS) yang mendapat sanksi 

penghentian sementara (suspensi) perdagangan saham oleh PT Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Sanksi ini diberikan karena adanya kesalahan dalam laporan 

keuangan PT Inovisi tahun 2014 yang telah diaudit oleh KAP Jamaludin, Ardi, 

Sukimto, dan Rekan, BEI menemukan ada delapan kesalahan di laporan kinerja 

keuangan perusahaan sehingga perdagangan saham Inovisi masih dihentikan sejak 

Jumat 13 Februari 2015. Oleh karenanya PT Inovisi Infracom Tbk (INVS) 

melakukan penggantian KAP dengan menunjuk Kreston International 

(Hendrawinata, Eddy Siddharta, Tanzil, dan Rekan) untuk mengaudit laporan 

kinerja keuangannya agar kualitas penyampaian laporan keuangan Perusahaan 

dapat meningkat sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku (m.detik.com). 

Pergantian auditor pada PT Inovisi Infracom Tbk (INVS) menyebabkan 

audit delay yang panjang. Hal tersebut dikarenakan auditor harus memeriksa 

ulang laporan keuangan perusahaan tersebut, dimana akan memerlukan waktu 

dalam pemeriksaannya dan lamanya waktu yang dibutuhkan auditor ini akan 

menyebabkan audit delay yang panjang. KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto, dan 

rekan dianggap tidak memenuhi standar yang berlaku yaitu Standar Akuntansi 

Keuangan (SAK) dalam pemeriksaan laporan keuangan. Dengan pergantian 

auditor pihak perusahaan berharap laporan keuangan disajikan sesuai dengan 

SAK. 
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Pemenuhan standar audit oleh auditor dapat berdampak pada lamanya 

penyelesaian laporan audit, tetapi juga berdampak peningkatan kualitas hasil 

audit. Pelaksanaan audit yang semakin sesuai dengan standar membutuhkan 

waktu yang semakin lama. Hal ini berdasarkan pada Standar Profesional Akuntan 

Publik (SPAP), Kompartemen Akuntan Publik, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 

khususnya tentang standar pekerjaan lapangan yang mengatur tentang prosedur 

dalam penyelesaian pekerjaan lapangan seperti perlu adanya perencanaan atas 

aktivitas yang akan dilakukan, pemahaman yang memadai atas struktur 

pengendalian intern dan pengumpulan bukti-bukti kompeten yang diperoleh 

melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar 

untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan (Kartika, 2011). Kegiatan 

pemeriksaan ini akan membutuhkan waktu yang relatif lama karena auditor harus 

melakukan berbagai prosedur audit untuk mengumpulkan bukti-bukti yang 

mendukung opini yang akan diberikan. Pelaksanaan audit yang semakin sesuai 

dengan standar membutuhkan waktu yang semakin lama serta menyebabkan audit 

delay yang panjang (Febrianty, 2011).  

Audit delay adalah senjang waktu audit, yaitu lamanya waktu yang 

dibutuhkan oleh auditor untuk menghasilkan laporan audit atas kinerja laporan 

keuangan suatu perusahaan. Senjang waktu audit ini dihitung dari selisih tanggal 

laporan keuangan tahunan perusahaan sampai dengan tanggal laporan audit yang 

dikeluarkan oleh KAP (Puspitasari dan Latrini, 2014). Semakin lama waktu yang 

dibutuhkan auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya, maka akan semakin 
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lama pula audit delay. Jika audit delay semakin lama, maka kemungkinan 

keterlambatan penyampaian laporan keuangan akan semakin besar.  

Audit delay yang melewati waktu yang telah ditetapkan akan berakibat 

pada keterlambatan publikasi laporan keuangan. Keterlambatan publikasi laporan 

keuangan tersebut mengindikasikan adanya masalah dalam laporan keuangan 

emiten, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dalam penyelesaian audit 

(Ardianti, 2013). Lamanya audit delay akan mempengaruhi nilai manfaat dari 

laporan keuangan yang telah diaudit karena informasi tidak tersedia saat 

dibutuhkan.  

Keterlambatan penyampaian laporan keuangan secara tidak langsung 

diartikan oleh investor sebagi sinyal buruk bagi perusahaan. Investor akan 

menganggap keterlambatan pelaporan keuangan merupakan pertanda buruk bagi 

kesehatan perusahaan sehingga akan berdampak negatif juga terhadap reaksi pasar 

yang berimbas pada kenaikan atau penurunan harga saham perusahaan. Jika kita 

lihat pada kenyataan masih banyak angka keterlambatan yang terjadi setiap 

tahunnya di Bursa Efek Indonesia, hal ini menjadi perhatian mengingat sudah 

adanya peraturan pemerintah tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan 

bagi emiten atau perusahaan publik tetapi angka keterlambatan tetap terjadi setiap 

tahunnya. 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi audit delay, salah satunya 

yaitu Opini Audit. Opini atau pendapat auditor merupakan kesimpulan auditor 

berdasarkan hasil audit (Ardianti, 2013). Fiatmoko dan Anisykurlillah (2015) 

mengungkapkan perusahaan yang tidak menerima jenis pendapat akuntan wajar 
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tanpa pengecualian akan menunjukkan audit delay lebih panjang dibandingkan 

perusahaan yang menerima opini wajar tanpa pengecualian. 

Hasil penelitian Aryaningsih dan Budiartha (2014) menunjukkan bahwa 

opini auditor berpengaruh terhadap audit delay, sedangkan Saemargani dan 

Mustikawati (2015) tidak menemukan adanya pengaruh opini auditor terhadap 

audit delay. 

Faktor selanjutnya yang berpengaruh terhadap audit delay adalah Ukuran 

Kantor Akuntan Publik. Kantor Akuntan Publik besar, dalam hal ini big four, 

dengan reputasi yang baik cenderung memiliki sumber daya yang berkompeten 

untuk melaksanakan prosedur audit secara lebih efisien dan efektif sehingga 

laporan auditan dapat terselesaikan tepat waktu. Rentang waktu penyelesaian 

audit yang lebih cepat adalah cara KAP untuk mempertahankan reputasinya agar 

tidak kehilangan kepercayaan klien (Sunaningsih, 2014). Hasil penelitian yang 

dilakukan Kusumawardani (2013) menunjukkan bahwa ukuran KAP berpengaruh 

signifikan terhadap audit delay. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh 

Juanita (2012) menemukan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap audit 

delay. 

Ukuran Perusahaan juga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh 

terhadap audit delay. Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya suatu perusahaan 

yang diukur dari besarnya total aset atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu 

perusahaan (Fitria, 2015). Hal ini sejalan dengan Aryaningsih dan Budiartha 

(2014) yang mengatakan apabila total aset suatu perusahaan adalah besar maka 

semakin singkat Audit Delay-nya. Perusahaan besar diduga akan menyelesaikan 
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proses auditnya lebih cepat dibandingkan perusahaan kecil. Hal ini dikarenakan 

manajemen perusahaan yang berskala besar cenderung memberikan insentif untuk 

mengurangi audit delay dikarenakan perusahaan-perusahaan tersebut dimonitor 

secara ketat oleh investor, pengawas permodalan, dan pemerintah. Hasil penelitian 

Puspitasari dan Latrini (2014) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif terhadap audit delay. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan 

oleh Putra (2017) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap audit delay. 

Faktor lain yang diperkirakan mempengaruhi audit delay adalah 

Kepemilikan Publik. Kepemilikan saham oleh publik maksudnya adalah jumlah 

saham yang dimiliki oleh publik. Pengertian publik disini adalah pihak individu di 

luar manajemen dan tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan. 

Haryani dan Wiratmaja (2014) mengatakan tingkat persentase kepemilikan publik 

yang besar dapat mendorong pihak perusahaan untuk lebih tepat waktu. Karena 

kondisi perusahaan akan terus diawasi oleh investor sehingga manajemen harus 

mempublikasi laporan keuangannya tepat waktu. Hal ini dilakukan guna 

menghindari hilangnya kepercayaan publik yang dapat berdampak pada hilangnya 

kepercayaan para pemegang saham yang akhirnya bermuara pada turunnya harga 

saham.  

Berdasarkan uraian sebelumnya, terdapat research gap dari penelitian-

penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil penelitian yang berbeda-beda 

mengenai fakor-faktor yang mempengaruhi audit delay. Serta masih banyak 

ditemukannya audit delay dibeberapa perusahaan yang terdaftar di BEI, penulis 
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memandang perlu untuk meneliti kembali faktor-faktor yang mempengaruhi audit 

delay. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari dan 

Latrini (2014). Variabel yang ada pada penelitian ini menggunakan variabel-

variabel yang ada pada penelitian Puspitasari dan Latrini (2014) yaitu Ukuran 

Perusahaan dan Ukuran KAP. Penelitian ini juga menambah satu variabel dari 

penelitian Haryani dan Wiratmaja (2014) yaitu Kepemilikan Publik dan satu 

variabel dari penelitian Fiatmoko dan Anisykurlillah (2015) yaitu Opini Audit 

sebagai variabel independen. 

Berdasarkan hal tersebut maka penulis ingin melakukan penelitian dengan 

judul "Pengaruh Opini Audit, Ukuran Kantor Akuntan Publik, Ukuran 

Perusahaan, dan Kepemilikan Publik Terhadap Audit Delay (Studi Pada 

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-

2016)" 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka 

permasalahan pokok penelitian ini adalah :  

1. Apakah opini audit berpengaruh secara parsial terhadap audit delay pada 

perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016? 

2. Apakah ukuran kantor akuntan publik berpengaruh secara parsial terhadap 

audit delay pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016? 

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap audit 

delay pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016? 
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4. Apakah kepemilikan publik berpengaruh secara parsial terhadap audit 

delay pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016? 

5. Apakah opini audit, ukuran kantor akuntan publik, ukuran perusahaan, dan 

kepemilikan publik berpengaruh secara simultan terhadap audit delay pada 

perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016? 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang disajikan, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah opini audit berpengaruh secara 

parsial terhadap audit delay pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 

2014-2016. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah ukuran kantor akuntan publik 

berpengaruh secara parsial terhadap audit delay pada perusahaan yang 

terdaftar di BEI tahun 2014-2016. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah ukuran perusahaan 

berpengaruh secara parsial terhadap audit delay pada perusahaan yang 

terdaftar di BEI tahun 2014-2016. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah kepemilikan publik 

berpengaruh secara parsial terhadap audit delay pada perusahaan yang 

terdaftar di BEI tahun 2014-2016. 

5. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah opini audit, ukuran kantor 

akuntan publik, ukuran perusahaan, dan kepemilikan publik berpengaruh 

secara simultan terhadap audit delay pada perusahaan yang terdaftar di 

BEI tahun 2014-2016. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi penulis, sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan 

mengenai Pengaruh Opini Audit, Ukuran Kantor Akuntan Publik, Ukuran 

Perusahaan, dan Kepemilikan Publik Terhadap Audit Delay (Studi Pada 

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 

2014-2016) dan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang 

secara teoritis dipelajari penulis diperkuliahan. 

2. Bagi Universitas, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi 

perpustakaan dan bahan pembanding bagi mahasiswa yang ingin 

melakukan pengembangan penelitian berikutnya dibidang yang sama 

dimasa mendatang. 

3. Bagi pihak lain yang berkepentingan, dapat digunakan sebagai bahan 

referensi serta dapat digunakan untuk menambah pengetahuan, wawasan, 

dan pemahaman terbatas mengenai judul yang diteliti. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini untuk dapat memberikan gambaran secara umum 

dan untuk memudahkan pembahasan skripsi ini, maka penulisan ini dibagi 

kedalam lima bab dan setiap bab dibagi kedalam beberapa sub bab, maka 

sistematika penulisan yang direncanakan adalah 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 TELAAH PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan 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 metode penelitian yang akan 

digunakan dalam penelitian, jenis dan sumber data, penentuan 

populasi dan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional, 

model penelitian dan pengujian hipotesis. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini mengemukakan hasil penelitian, pengolahan data, dan 

pembahasan hasil pengujian hipotesis. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan dan 

saran-saran yang berhubungan dengan penelitian yang serupa 

dimasa yang akan datang. 


