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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Dalam dunia bisnis dan usaha dituntut untuk melakukan segala hal dengan 

sempurna. Salah satunya adalah ketepatan waktu dalam menyajikan laporan 

keuangan yang telah diaudit bahkan lama waktu penyajian juga telah ditentukan 

oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Bab 3 Penyampaian Laporan Tahunan  Pasal 7 

bagian satu (1) Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan Laporan 

Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat 

setelah tahun buku berakhir.  

Oleh sebab itu penyajian laporan keuangan tepat waktu sangatlah penting 

bagi perusahaan untuk menjaga nama baik dan juga kepercayaan publik. Bila 

penyajian laporan keuangan yang telah diaudit terlambat maka aka ada denda atau 

sanksi yang diberikan untuk perusahaan oleh BEI bagi perusahaan yang telah 

terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Kepercayaan masyarakat dan Investor juga 

dapat berubah karena pengaruh yang disebabkan oleh terlambatanya penyajian 

laporan keuangan dan ini dapat membuat perusahaan sulit untuk mendapatkan 

investasi dari luar. 

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 
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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, 

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 
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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. 

 Banyak hal yang dapat menyebabkan Audit Report Lag diantaranya adalah 

Accounting Outsourcing  dan total aset perusahaan. Perkembangan Accounting 

Outsourcing sendiri sudah lama berkembang terutama di negara maju seperti 

Amerika. Bahkan pada tahun  (Graves W 1998) melakukan penelitan di salah satu 

bagian geografis di Amerika yaitu Boston yang berjudul “The Geography of 

mutual funds asets”. Boston terletak di State Street Bank dimana penyedia jasa 

layanan outsourcing memiliki banyak pilihan disini. Sedangkan di Indonesia 

perkembangan Kantor Jasa Akuntansi mulai berkembang dengan Adanya 

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan 

Beregister Negara membuktikan adanya perhatian pemerintah dalam perlindungan 

terhadap kepentingan publik, pembinaan terhadap profesi akuntan dan mendorong 

perkembangan profesi akuntan di Indonesia untuk menghadapi tantangan profesi 

dalam perekonomian global. Jika Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan 

wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasanya.  

Karena hal lain yang tidak diharapkan dapat terjadi, seperti masing-masing 

pihak yang bersangkutan tidak ada di tempat, misalnya mereka melaksanakan 

kesibukan mereka di luar kota atau bahkan di luar negri. Tentu hal ini akan 
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memperlambat proses pengauditan laporan keuangan perusahaan. Peningkatan 

koordinasi anatar pihak-pihak yang memiliki hubungan dalam proses pengauditan 

laporan keuangan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Bierstaker 

dkk 2013)  yang menyatakan bahwa kompleksitas koordinasi dan komunikasi 

terjadi saat semua proses dilakukan secara internal. 

Selain pihak yang menyediakan  pihak luar yang menjadi bagian dalam 

perusahaan pada penelitian ini adalah manajer investasi. Karena sampel untuk 

penelitian yang akan dialakukan adalah perusahaan yang listing di Bursa Efek 

Indonesia yang melakukan reksadana. Perusahaan yang melakukan reksadana 

tentu memiliki manajer investasi yang menjadi pihak luar dalam perusahaan. 

Dengan adanya dua pihak luar yang berhubungan dengan perusahaan maka 

peluang untuk meningkatnya koordinasi yang terjadi dalam perusahan akan 

semakin besar dan dapat menyebabkan terjadinya Audit Report Lag. Pernyataan 

ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Charles P. Cullinan, dan 

Xiaochuan Zheng 2017) yang menyatakan bahwa Accounting Outsourcing  dapat 

menyebabkan Audit Report Lag karena meningkatnya koordinasi dalam 

perusahaan. 

Namun, hal lain juga dapat saja terjadi selain peningkatan koordinasi dan 

komunikasi yaitu perspektif pengurangan resiko kesalahan saji dalam pelaporan 

keuangan karena pelaporan keuangan telah dikerjakan oleh pihak yang kompeten 

dalam bidang akuntansi, sehingga audit internal tidak perlu memeriksa lebih jauh 

laporan keuangan yang dikerjakan oleh pihak Accounting Outsourcing. Pendapat 

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Brown-Liburd 2014) yang 
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menemukan bahwa ketika proses akuntansi dilakukan oleh spesialisi akuntansi 

maka dapat mengurangi resiko salah saji dalam laporan keuangan. 

Besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan menentukan ukuran 

perusahaan itu sendiri. Besarnya ukuran perusahaan dapat mempengaruhi Audit 

Report Lag. Pernyataan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Petrolina 2007) yang 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.   

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan 

dilakukan lakukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Charles P. Cullinan dan 

Xiaochuan Zheng (2017) yang berjudul Accounting Outsourcing and Audit Lag.  

Penelitian ini dilakukan di Amerika Serikat dimana data yang dikumpulkan 

berasal dari data reksa dana pada tahun 2011 dan 2012. Dalam penelitian ini 

perusahaan yang menggunakan Accounting Outsourcing mengalami 

keterlambatan audit antara 1,8 dan 3,3 hari lebih lama daripada perusahaan yang 

tidak menggunakan Accounting Outsourcing. Dalam penelitian ini dimasukkan 

variabel kontrol seperti karakteristik dana keuangan yang dilihat dari total aset 

perusahaan, karakteristik auditor yang dilihat dari big 4, dan karakteristik dana 

kaluarga serta variabel kontrol lainnya seperti year dummy.  

Penelitian yang berhubungan dengan Audit Report Lag telah banyak 

dilakukan di di dunia salah satunya di Indonesia dengan berbagai macam variabel 
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yang mempengaruhinya tergantung keadaan dan kondisi di negara tersebut. Oleh 

karena itu peneliti ingin melakukan penelitian yang berhuungan dengan Audit 

Report Lag dengan acuan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian yang akan 

dilakukan peneliti adalah menambahakan variabel independen yang dapat 

mempengaruhi Audit Report Lag diambil dari salah satu variabel kontrol dalam 

penelitian sebelumnya yaitu karakteristik dana keuangan yang dilihat dari total 

aset. Dalam penelitian ini juga tidak memasukkan variabel kontrol seperti yang 

digunakan dalam penelitian sebelumnya.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja variabel yang 

dapat mempengaruhi Audit Report Lag. Salah satu variabel yang di duga dapat 

mempengaruhi Audit Report Lag adalah Accounting Outsourcing dan total aset 

perusahaan. Dalam penelitian ini akan dilakukan penelitian untuk mengetahui 

apakah Accounting Outsourcing dan total aset dapat mempengaruhi Audit Report 

Lag yang ada di Indonesia. 

Dengan adanya uraian dan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul: 

“Pengaruh Outsourcing dan Total Aset terhadap Audit Report Lag” 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Dari Penjelasan latar belakang tentang hal-hal yang mempengaruhi Audit 

Report Lag yaitu Accounting Outsourcing dan karakteristik dana keuangan maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain adalah: 
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a. Apakah Accounting Outsourcing yang dilakukan perusahaan akan 

mempengaruhi Audit Report Lag pada perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2016? 

b. Apakah total aset yang dimiliki perusahaan/ klien dapat 

memperlambat proses audit dan menyebabkan Audit Report Lag pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-

2016? 

c. Bagaimana pengaruh Accounting Outsourcing dan Total Aset 

terhadap Audit Report Lag pada perusahaan yang terdaftar di Burs 

Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2016? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan 

dilakukannya penelitian ini adalah untuk: 

 Untuk mengetahui apakah Accounting Outsourcing dapat 

mempengaruhi porses audit dan membuat Audit Report Lag. 

 Untuk mengetahui pengaruh total aset yang dapat menyebabkan Audit 

Report Lag. 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini diantaranya adalah: 

a. Bagi peneliti: manfaat yang diperoleh untuk peneliti dalam 

penelitiannya adalah terjawabnya pertanyaan yang ingin diketahui oleh 

penulis, dan tentunya menambah pengetahuan penulis tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi Audit Report Lag. 
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b. Bagi pihak yang berhubunga dengan pengauditan laporan keuangan: 

pihak yang melakukan pelaksanaan akuntansi akan lebih mengetahui 

lagi apa saja faktor yang dapat mempengaruhi Audit Report Lag dan 

lebih memperhatikan hal tersebut agar laporan audit dapat disampaikan 

tepat waktu. 

c. Bagi peneliti selanjutnya: penelitian ini akan menjadi salah satu 

sumber penelitian berikutnya yang ingin meneliti lebih jauh dan 

mencari fenomena baru tentang Audit Report Lag. 

1.5 SISTEMATIKA PENELITIAN 

Untuk mendapat gambaran umum tentang sistematika yang digunakan 

dalam penelitian ini maka akan dijelaskan masing-masing bab terdiri dari lima 

bab, yaitu bab 1, 2, 3, 4, dan lima yang menjelaskan tahapan dalam penulisan 

penelitian. 

BAB 1  :PENDAHULUAN 

Dalam bab 1 ini dibahas tentang latar belakang yang menjadi 

alasan peneliti untuk melakukan penelitian selain itu di bab 1 ini 

juga dibahas tentang rumusan masalah, tujuan penelitan, manfaat 

penelitian serta sistematika penelitian. 

BAB II :TELAAH PUSTAKA 

Dalam bab ini akan dibahas apa saja landasan teori yang 

digunakan dalam penelitian ini. Disini juga akan dibahas masing-

masing variabel yang digunakan agar lebih mengerti tentang 
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variabel yang digunakan dan mempermudah untuk melakukan 

penelitian. 

BAB III :METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan menjelaskan bagaimana proses metode dalam 

penelitian, metode yang seperti apa yang digunakan, bagaimana 

proses pengumpulan data, dan bagimana cara pengukuran dan 

pengujian yang dilakukan dalam penelitian. Selain itu variabel-

variabel yang digunakan juga akan dijelaskan seperti variabel 

dependen, independen, dan variabel kontrol. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian yang telah 

dilakukan. Disini akan dijelaskan variabel-variabel independen 

yang digunakan dalam penelitian dapat mempengaruhi variabel 

dependen atau tidak dan diberikan penjelasan alasan dan 

sebabnya. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Di bab terakhir yaitu bab lima menjelaskan kesimpulan dari 

penelitian yang dilakukan. Kesimpulan berisi penjelasan singkat 

dari bab 1 sampai dengan 4 serta saran yang dapat diberikan 

dalam penelitian ini. 


