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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Keberadaan pasar modal di suatu negara saat ini perkembangannya 

sangat pesat, tak terkecuali di Indonesia. Hal ini membuat para Investor 

berlomba-lomba menanamkan modalnya pada perusahaan go public .Namun 

sebelum menanamkan modal para Investor perlu melihat kondisi perusahaan 

yang tergambarkan melalui Laporan Keuangan.Menurut IAI (2009), tujuan 

dari laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut 

posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan 

yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna laporan keuangan.Dari 

Laporan Keuangan investor dapat mengambil keputusan untuk menanamkan 

modalnya ke suatu entitas. 

SFAC No.2 mengemukakan tentangkarakteristik kualitatif dari 

informasi keuangan menyatakan bahwa informasikeuangan akan bermanfaat 

bila memenuhi karakteristik kualitas yaitu relevan, andal, memliki daya 

banding, dan konsistensi sesuai dengan pertimbangancost-benefit, dan 

materialitas.Oleh karena itu Laporan Keuangan suatu entitas tidak boleh 

terlambat, karena jika Laporan Keuangan diterbitkan terlalu lama informasi 

yang terkandung didalam Laporan Keuangan tidak relevan bagi investor. 

Pelaporan Laporan Keuangan perusahaan go public telah diatur dalam 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang laporan 
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Tahunan Emiten atau Perusahaan publik. Dimana dalam pasal 1 menyatakan 

Direksi emiten atau Perusahaan Publik wajib menyusun laporan tahunan, dan 

didalam pasal 6 ayat 1 menyatakan Emiten atau Perusahaan Publik wajib 

menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada 

Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku 

berakhir. Jika Emiten atau Perusahaan Publik melakukan pelanggaran, maka 

pihak OJK berwenang memberikan sanksi administratif  berupa : (1) 

Peringatan tertulis, (2) Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang 

tertentu, (3) Pembatasan kegiatan usaha, (4) Pembekuan kegiatan usaha, (5) 

Pencabutan izin usaha, (6) pembatalan pesetujuan, dan (7) Pembatalan 

pendaftaran. Dengan berlakunya peraturan OJK, keputusan ketua Badan 

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-431/BL/2012 

tentang penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik 

tanggal 01 Agustus 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara perdagangan 

efek (suspensi) di pasar reguler dan tunai terhadap 17 perusahaan tercatat atau 

emiten pada perdagangan 3 Juli 2017. Suspensi itu dilakukan, mengingat 

berdasarkan pemantauan manajemen BEI hingga 29 Juni 2017, ada 17 

perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan per 

31 Desember 2016. Selain itu belum menyampaikan denda atas keterlambatan 

penyampailan laporan keuangan itu. Demikian mengutip dari keterbukaan 

informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (3/7/2017). Hal itu 

berdasarkan ketentuan II.6.3 Peraturan BEI Nomor I-H tentang sanksi, bursa 

https://www.liputan6.com/bisnis/read/3006999/bei-bakal-minta-penjelasan-rencana-bisnis-induk-usaha-7-eleven
https://www.liputan6.com/bisnis/read/2999770/2-saham-emiten-pendatang-baru-kompak-menguat
https://www.liputan6.com/bisnis/read/3004433/bisakah-penyelesaian-transaksi-saham-di-bei-jadi-1-hari
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telah memberikan peringatan tertulis III dan denda sebesar Rp 150 juta kepada 

perusahaan tercatat yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan 

per 31 Desember 2016. Ditambah belum membayar denda atas keterlambatan 

penyampaian laporan keuangan yang dimaksud. 

Selain itu, mengacu ketentuan II.6.4 Peraturan Nomor I-H tentang 

sanksi, bursa mensuspensi apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lampaunya 

batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tidak 

memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan.Perusahaan tercatat juga 

telah menyampaikan laporan keuangan namun tidak memenuhi kewajiban 

untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.6.2 dan 

II.6.3. BEI menghentikan sementara perdagangan efek di pasar reguler dan 

tunai sejak sesi I perdagangan efek pada 3 Juli 2017 untuk delapan perusahaan 

tercatat, yakni PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL), PT Energi Mega Persada Tbk 

(ENRG), PT Eterindo Wahanatama Tbk (ETWA), PT Steady Safe Tbk 

(SAFE). Selain itu, PT Capitalinc Investment Tbk (MTFN), PT Sigmagold 

Inti Perkasa Tbk (TMPI), PT Ratu Prabu Energi Tbk (ARTI), dan PT Zebra 

Nusantara Tbk (ZBRA). BEI juga memperpanjang suspensi perdagangan efek 

untuk 9 perusahaan tercatat yakni PT Borne Lumbung Energi dan Metal Tbk 

(BORN), PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU), PT Citra Maharlika Nusantara 

Corpora Tbk (CPGT), PT Skybee Tbk (SKYB). Selain itu, PT Inovisi 

Infracom Tbk (INVS), PT Permata Prima Sakti Tbk (TKGA), PT Evergreen 

Invesco Tbk (GREN), PT Garda Tujuh Buana Tbk (GTBO), dan PT Merck 

Sharp Dohme Pharma Tbk (SCPI). (Liputan6.com) 

https://www.liputan6.com/bisnis/read/3004736/bei-segera-ajukan-konsep-pra-penutupan-perdagangan-saham-ke-ojk
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Rentang Waktu Publikasi Laporan Keuangan Auditan merupakan 

interval waktu penyelesaian laporan keuangan yang diaudit oleh auditor 

independen yang diukur dari tanggal tutup buku perusahaan, yaitu 31 

Desember sampai tanggal diserahkannya laporan keuangan ke BAPEPAM, 

yang dianggap sebagai tanggal pengumuman ke publik (Widati dan Fina, 

2008). Audit Report LagdanAudit Delay merupakan bagian dari Rentang 

waktu publikasi laporan keuangan auditan.Kholisah (2013) menyebutkan 

bahwa Audit Report Lagadalah rentang waktu penyelesaiaan laporan laporan 

keuangan tahunan diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk 

meperoleh laporan keuangan auditor independen atas audit laporan keuangan 

perusahaan sejak tanggal tutup buku perusahaan. Sedangkan audit 

delaymenurut subekti (2005)dalam penelitian Aryaningsih dan Budiartha 

(2014) merupakan rentang waktu yang dibutuhkan auditor dalam 

menyelesaikan auditnya. Audit Delayadalah jumlah hari dari akhir periode 

tahun tutup  buku sebuah perusahaan hingga ditandatanganinya laporan 

keuangan yang telah diaudit sebagai akhir dari standar pekerjaan lapangan 

yang dilakukan. Maka dari itu dalam penelitiaan ini penelitan-penelitian 

terdahulu mengacu pada Audit Report Lagdan Audit Delay. 

Semakin panjang periode antara akhir periode akuntansi dengan waktu 

publikasi laporan keuangan, semakin tinggi kemungkinan informasi 

dibocorkan pada pihak yang berkepentingan bahkan dapat menimbulkan 

terjadinya insider tradingdan isu-isu lain dalam bursa saham (ismail et 

al.,2012).  
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Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa variabel yang 

diduga berpengaruh terhadap rentang waktu publikasi laporan keuangan 

auditan yaitu ukuran perusahaan, opini audit, komite audit, dan profitabilitas. 

Besar kecilnya ukuran perusahaan turut mempengaruhi terhadaap 

rentang waktu pelaporan keuangan auditan Ukuran perusahaan merupakan 

fungsi dari kecepatan  pelaporan keuangan, karena semakin besar perusahaan 

maka akan melaporkan dengan lebih cepat akibat perusahaan besar memiliki 

lebih banyak informasi. Penelitian yang telah dilakukan olehWidati dan Fina 

(2008) mendapatkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif 

signifikan terhadap rentang waktu publikasi laporan keuangan auditan. Begitu 

juga hasil dariFitri dan Nazira (2009), Wijaya dan Made (2017)  menyatakan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap rentang waktu 

pelaporan keuangan. Namun dalam hasil penelitian Astini (2013) menyatakan 

bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap rentang waktu publikasi 

laporan keuangan auditan perusahaan. 

Opini audit adalah pendapat yang diberikan oleh auditor independen 

atas laporan keuangan perusahaan. Perusahaan yang mendapatkan opini Wajar 

Tanpa Pengecualian (WTP) akan menunjukkan rentang waktu publikasi 

laporan keuangan auditan lebih singkat. Dari hasil penelitian Widati dan Fina 

(2008) menyatakan bahwa opini auditor berpengaruh positif terhadap rentang 

waktu publikasi laporan keuangan auditan perusahaan. Namun Astini (2013), 

dan Wijaya dan Made (2017)mendapatkan hasil yang berbeda yang 
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membuktikan bahwa opini auditor tidak berpengaruh terhadaprentang waktu 

publikasi laporan keuangan auditan. 

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris 

dengan tujuan membantu komisaris independen dalam menjalankan tugas dan 

tanggung jawab pengawasan. Penelitian ini mengukur komite audit dengan 

menggunakan propori komite audit yaitu jumlah komite audit. Dalam 

peraturan Bapepam dengan surat edaran No. SE-03/PM/2000 dinyatakan 

bahwa setiap perusahaan publik wajib membentuk komite audit dengan 

anggota minimal 3 orang yang diketahui 1 orang komisaris independen dan 2 

orang dari luar perusahaan yang independen terhadap perusahaanWijaya dan 

Made (2017). Berdasarkan Wijaya (2012) jumlah anggota komite audit 

memiliki pengaruh yang signifikan tarhadap audit report lag. NamunWijaya 

dan Made (2017)  menemukan hasil bahwa komite audit tidak berpengaruh 

pada rentang waktu publikasi laporan keuangan auditan. 

Kemampuan perusahaan yang menghasilkan keuntungan, diperkirakan 

mempengaruhi rentang waktu publikasi laporan keuangan tahunan ke 

publik.Perusahaan yang mengalami rugi operasional telah meminta auditornya 

untuk menjadwalkan pengauditan lebih lambata dari biasanya, sementara bagi 

perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi cenderung mengharapkan 

penyelesaian audit secepat mungkin sehingga mampu mengumumkan laporan 

keuangan tahunannya yang telah diaudit ke publik lebih awal (Widati dan Fina 

(2008)). 
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Dari perbedaan hasil penelitian-penelitian diatas menyebabkan peneliti 

tertarik untuk meneliti lagi variable-variable di atas namun dalam peneltian ini 

peneliti menambahkan 1 variable independen yaitu profitabilitas, penelitian ini 

dilakukan dengan judul “ Pengaruh Ukuran perusahaan, Opini Audit, 

Komite Audit, dan Profitabilitas Terhadap Rentang Waktu Publikasi 

Laporan Keuangan Auditan (Studi empiris pada Perusahaan Manufaktur 

yang terdaftar di BEI tahun 2016).” 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan penjelasan Latar Belakang, tujuan penelitian yaitu 

meneliti beberapa variable yang diduga dapat mempengaruhi Rentang waktu 

publikasi laporan keuangan auditan, diantaranya Ukuran perusahaan, Opini 

Audit, Komite Audit, dan Profitabilitas. 

Maka adapun Rumusan Masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Rentang waktu 

publikasi laporan keuangan auditan pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 2016 

2. Apakan Opini audit berpengaruh terhadap Rentang waktu publikasi 

laporan keuangan auditan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI tahun2016 

3. Apakah Komite audit berpengaruh terhadap Rentang waktu publikasi 

laporan keuangan auditan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI tahun 2016  
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4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap Rentang waktu publikasi 

laporan keuanga auditan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI tahun 2016  

5. Apakah Ukuran perusahaan, Opini audit, Komite audit, dan Profitabilitas 

berpengaruh secara simultan terhadap Rentang waktu publikasi laporan 

keuangan auditan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 

2016 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan uaraian dari Rumusal masalah diatas tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran perusahaan terhadap Rentang 

waktu publikasi laporan keuangan auditan pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016 

2. Untuk mengetahui pengaruh Opini audit terhadap Rentang waktu 

publkasi laporan keuangan auditan pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 2016 

3. Untuk mengetahui pengaruh Komite audit tehadap Rentang waktu 

publikas laporan keuangan auditan pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 2016 

4. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap Rentang waktu 

publikasi laporan keuangan auditan pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 2016 
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5. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran perusahaan, Opini audit, Komite 

audit, dan Profitabilitas secara simultan terhadap Rentang waktu 

publikasi laporan kuangan auitan pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 2016 

1.4 MANFAAAT PENELITAN 

1. Bagi Akademis  

Sebagai Literatur untuk memperluas wawasan mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi Rentang waktu publikasi laporan keuangan 

auditan dan dapat dijadikan pendukung atau tambahan untuk 

melakukan riset selanjutnya.Sehingga, dapat melakukan perbaikan 

dimasa mendatang. 

2. Bagi Perusahaan 

Sebagai tambahan wawasan dalam upaya mempersingkat rentang 

waktu publikasi laporan keuangan tahunan ke publik. 

3. Bagi Peneliti 

Menambah literature untuk memperluas wawasan mengenai hal hal 

yang dapat mempengaruhi rentang waktu publikasi laporan keuangan 

auditan dan dapat menjadi acuan dalam kehidupan kerja dimasa yang 

akan datang. 

1.5 SISTEMATIKA PENELITIAN 

Untukmendapat gambaran umum tentang bagian yang akan dibahas 

dalam penelitian ini, peneliti memaparkan secara ringkas isi masing-masing 

bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 
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BAB I :  PENDAHULUAN  

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi uraian tentang teori-teori yang diambil dari berbagai 

literatur sebagai landasan penelitian, penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan penelitian ini, kerangka pemikiran secara 

teoritis dan pengembangan hipotesis penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menampilkan metode-metode yang dipilih untuk 

memperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan, sampel 

dan metode pengambilan sampel, data penelitian, definisi 

operasional variabel, metode analisis data, dan pengujian 

penelitian. 

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. 


