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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan adalah suatu alat komunikasi yang dipergunakan

perusahaan untuk pertanggungjawaban atas posisi dan kinerja keuangan kepada

pemakai laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan informasi yang sangat

penting dalam mengambil keputusan oleh banyak pihak. Pengguna laporan

keuangan terdiri dari investor, pemberi pinjaman atau kreditur, pemasok,

pemegang saham, manajemen, pelanggan, pemerintah,  dan karyawan. Laporan

keuangan menyediakan informasi terkait keadaan perusahaan, mulai dari laporan

posisi keuangan, laporan laba/rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas,

dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan tersebut menjadi bermanfaat bagi pengambil keputusan

apabila andal dan relevan, yaitu tersedia saat dibutuhkan dan dapat diuji

kebenarannya. Nilai dari ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan faktor

yang penting agar laporan keuangan menjadi bermanfaat (Givoly dan Palmon,

1982 dalam Sutikno, 2015)

Ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan menjadi sangat

penting bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia . Ketepatan waktu

penyampaian laporan keuangan merupakan salah satu unsur penting dalam

pengambilan keputusan. Apabila informasi yang dihasilkan tidak disampaikan
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secara tepat waktu, maka kualitas informasi yang dihasilkan akan kehilangan

manfaatnya dan sifat relevansinya.

Pada tanggal 1 Agustus 2012 Bapepam mengeluarkan peraturan untuk

memperketat penyampaian laporan keuangan. Berdasarkan Peraturan Bapepam-

LK No X.K.6 lampiran Keputusan No Kep-431/BL/2012 tentang penyampaian

laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik menyatakan bahwa

laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK dan

diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ke empat atau 120

hari setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Fenomena  yang  terjadi  adalah  bahwa  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)

masih  saja menemukan  beberapa  keterlambatan  pelaporan  keuangan  yang

dilakukan  oleh  beberapa perusahaan-perusahaan  publik. Berdasarkan data

Bursa Efek Indonesia, masih banyak emiten yang telat dalam menyampaikan

laporan keuangannya.

Pada tahun 2013, Bursa Efek Indonesia (BEI) telah memberikan

peringatan tertulis I kepada 49 perusahaan publik yang terlambat menyampaikan

laporan keuangan auditan per Desember 2013 yang harus disampaikan paling

lambat pada 31 Maret 2014 (http://investasi.kontan.co.id diakses tanggal 27 Maret

2017). Pada tahun 2014, BEI melaporkan ada 52 emiten yang belum

menyampaikan laporan keuangan audit per Desember 2014, dari total perusahaan

tercatat (saham dan obligasi) sebanyak 547 emiten. Sesuai aturan BEI, laporan

keuangan audit 2014 harus sudah disampaikan paling lambat 31 Maret 2015. Jika

emiten telat menyampaikan laporan keuangan sampai 30 hari kalender terhitung
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sejak batas akhir seharusnya, maka BEI akan menjatuhkan sanksi tertulis I

(http://www.neraca.co.id/diakses tanggal 27 Maret 2017)

Berdasarkan artikel pada artikel http://investasi.kontan.co.id dan

http://www.neraca.co.id/ yang diakses tanggal 27 Maret 2017, dapat dilihat bahwa

artikel tidak sepenuhnya merujuk kepada peraturan Bapepam yang dikeluarkan

pada tanggal 1 Agustus 2012, yaitu Peraturan Bapepam-LK No X.K.6 lampiran

Keputusan No Kep-431/BL/2012 tentang penyampaian laporan keuangan berkala

emiten atau perusahaan publik menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan

wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK dan diumumkan kepada masyarakat

paling lambat pada akhir bulan ke empat atau 120 hari setelah tanggal laporan

keuangan tahunan. Setelah dilakukan pengamatan langsung ke website Bursa Efek

Indonesia (www.idx.co.id), maka diketahui perusahaan yang terlambat

menyampaikan laporan keuangan dan tahunan yang berakhir tanggal 31 Desember

2013 adalah sebanyak 25 perusahaan dan pada 31 Desember 2014 adalah

sebanyak 22 perusahaan, yaitu:

Tabel I.1
Nama Perusahaan yang Terlambat menyampaikan Laporan Keuangan

Auditan
No Tahun 2013 Tahun 2014

Kode Nama Perusahaan Kode Nama Perusahaan
1 ABBA Mahaka Media Tbk ABBA Mahaka Media Tbk
2 ALTO Tri Banyan Tirta

Tbk
BIPP Bhuwanatala Indah

Permai Tbk
3 BCIC PT Bank JTrust

Indonesia Tbk.
BUVA PT Bukit Uluwatu Villa

Tbk
4 BLTA Berlian Laju Tanker

Tbk
CANI PT Capitol Nusantara

Indonesia Tbk.
5 BLTZ PT Graha Layar

Prima Tbk.
CMNP Citra Marga Nusaphala

Persada Tbk
6 BMAS PT Bank Maspion CPGT PT Citra Maharlika
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Indonesia Tbk. Nusantara Corpora Tbk.
7 BRAU Berau Coal Energy

Tbk
DMAS PT Puradelta Lestari

Tbk.
8 BULL Buana Listya Tama

Tbk
ETWA Eterindo Wahanatama

Tbk
9 CANI PT Capitol

Nusantara Indonesia
Tbk.

GMCW Grahamas Citrawisata
Tbk

10 DAJK PT Dwi Aneka Jaya
Kemasindo Tbk.

HEXA Hexindo Adiperkasa Tbk

11 ELTY Bakrieland
Development Tbk

IKBI Sumi Indo Kabel Tbk

12 GMCW Grahamas
Citrawisata Tbk

ISSP PT Steel Pipe Industry of
Indonesia Tbk

13 GTBO Garda Tujuh Buana
Tbk

ITMA SUMBER ENERGI
ANDALAN Tbk

14 HEXA Hexindo Adiperkasa
Tbk

JTPE Jasuindo Tiga Perkasa
Tbk

15 HOTL Saraswati Griya
Lestari Tbk

LCGP PT Eureka Prima Jakarta
Tbk.

16 LCGP PT Eureka Prima
Jakarta Tbk.

LMAS Limas Indonesia
Makmur Tbk

17 LRNA PT Eka Sari Lorena
Transport Tbk.

LRNA PT Eka Sari Lorena
Transport Tbk.

18 MBSS Mitrabahtera Segara
Sejati Tbk

MAGP Multi Agro Gemilang
Plantation Tbk

19 MITI Mitra Investindo
Tbk

PNLF Panin Financial Tbk

20 MTFN Capitalinc
Investment Tbk

SIAP Sekawan Intipratama
Tbk

21 MTSM Metro Realty Tbk SOBI Sorini Agro Asia
Corporindo Tbk

22 RIGS Rig Tenders Tbk SQMI RENUKA COALINDO
Tbk

23 SAFE Steady Safe Tbk
24 TRUB Truba Alam

Manunggal
Engineering Tbk

25 ZBRA Zebra Nusantara Tbk
Sumber: www.idx.co.id

Pada tahun 2015, Manajemen PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat

ada 63 perusahaan tercatat atau emiten belum menyampaikan laporan tahunan
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(annual report) tahun 2015 per 31 Desember 2015 secara tepat waktu hingga 2

Mei 2016(http://bisnis.liputan6.com/diakses 27 Maret 2017)

Berdasarkan fenomena yang terjadi, menunjukkan bahwa masih banyak

perusahaan yang terlambat atau tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan

keuangan walaupun peraturan mengenai kewajiban dan jangka waktu

penyampaian laporan keuangan telah dibuat. Padahal ketepatan waktu penyajian

laporan keuangan ke publik merupakan sinyal dari perusahaan yang menunjukkan

adanya informasi yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan investor dalam

membuat dan mengambil keputusan.

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sebagai pihak yang berwenang dalam

mengawasi hal tersebut menetapkan peraturan mengenai sanksi administratif

terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran. Fenomena ini sebaiknya

dijadikan pembelajaran bagi setiap perusahaan agar menyampaikan laporan

keuangan sesuai batas waktu yang telah ditentukan, sehingga tidak memperoleh

sanksi administratif.

Menurut Dyer dan McHaugh (1975) dalam Mariani dan Latrini (2016)

menyatakan bahwa ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan elemen

pokok atas laporan keuangan dan oleh karena itu laporan keuangan sebaiknya

disampaikan tepat waktu. Audit report lag adalah jangka waktu antara tanggal

tahun buku perusahaan sampai tanggal laporan keuangan audit dikeluarkan

(Lianto dan Kusuma, 2010).

Aktivitas pemenuhan dalam penyesuaian standar dan prosedur yang

berlaku di Indonesia, auditor membutuhkan waktu dalam penyelesaian audit. Jika
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auditor tidak memiliki kecermatan, ketepatan dan keahlian dalam mengaudit, hal

ini mempengaruhi lamanya penyelesaian audit atau audit report lag (ARL) yang

semakin panjang. Sulistyo dalam Sutikno (2015) menemukan bahwa kredibilitas

dari laporan keuangan dapat ditingkatkan dengan menggunakan jasa auditor dari

Kantor Akuntan Publik dengan reputasi yang baik. Iskandar dan Estralita (2010),

menemukan bahwa auditor dengan reputasi yang baik yakni auditor yang terdapat

di Kantor Akuntan Publik (KAP) Big Four memiliki kualitas audit yang efektif

dan efisien sehingga penyelesaian audit bisa tepat waktu.

Perolehan kecermatan, ketepatan dan keahlian audit akan semakin

diperoleh dengan lamanya masa perikatan audit dengan kliennya. Lamanya masa

perikatan kerja auditor dengan kliennya dalam pemeriksaan laporan keuangan

disebut dengan tenure audit. Menurut hasil penelitian dari Wiguna (2012)

menyatakan tenure audit terbukti berpengaruh signifikan secara positif terhadap

ARL diduga berdasarkan argumen bahwa terdapat dugaan tenure audit yang

semakin panjang menghasilkan KAP dengan klien yang menyimpang dari aspek

independensi. Dugaan ini kemudian memberikan kesempatan bagi KAP untuk

dapat mengulur waktu penyelesaian audit. Selain itu, proses pemahaman terhadap

karakteristik bisnis dan pencatatan klien yang meningkat seiring peningkatan

tenure diduga tidak efektif dan progresif. Hal ini mengakibatkan proses

pemahaman tersebut menurun pada saat tenure audit mencapai lima tahun.

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan pada BEI

(Bursa Efek Indonesia) juga dipengaruhi oleh opini auditor. Opini auditor adalah

pendapat auditor atas kewajaran pelaporan keuangan perusahaan setelah
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perusahaan melakukan proses audit (Sulistyo dalam  Sormin, 2016). Pendapat

inilah yang merupakan tujuan utama dilakukan audit terhadap laporan keuangan

guna menyatakan apakah laporan keuangan yang disajikan wajar sesuai dengan

standar akuntansi yang berlaku. Opini auditor yang dikeluarkan atas laporan

keuangan perusahaan akan mempengaruhi rentang waktu penyampaian laporan

keuangan auditan. Hal ini dikarenakan perusahaan yang menerima opini tidak

wajar akan menegosiasikan dengan klien serta konsultasi dengan partner audit

senior atau staf teknik dan perluasan lingkup audit dan akan memperpanjang

waktu pengeluaran laporan keuangan auditan (Sulistyo dalam Sormin , 2016).

Ukuran perusahaan dengan audit report lag dipengaruhi oleh kompleksitas

operasi perusahaan. Menurut Ahmad dan Abidin dalam Syahroni (2016), antara

kompleksitas perusahaan yang dilihat dari diversifikasi bisnis operasi klien dan

jumlah anak perusahaan klien berdampak pada ketepatan waktu pelaporan

keuangan, hal tersebut dikarenakan auditor akan menghabiskan lebih banyak

waktu untuk menyelesaikan tugas audit pada perusahaan klien yang mengalami

peningkatan kompleksitas perusahaan. Perusahaan yang memiliki anak

perusahaan akan mengkonsolidasikan laporan keuangannya. Tahap berikutnya

auditor mengaudit laporan konsolidasi perusahaan tersebut. Hingga berpengaruh

terhadap jangka waktu pelaporan untuk perusahaan berukuran besar yang

memiliki anak perusahaan.

Komite audit merupakan salah satu komponen corporate governance yang

berperan penting dalam proses pelaporan keuangan dengan cara mengawasi

pekerjaan auditor independen dalam proses pelaporan keuangan serta membantu
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tugas-tugas dari dewan komisaris. Komite Audit harus bekerja secara independen

terhadap pihak manajemen dan bebas dari segala bentuk pengaruh yang negatif.

Menurut Kirk (2000) dalam Kumara (2015), komite audit berperan dalam

memberikan ulasan objektif mengenai informasi keuangan dan komite audit

independen dapat berkontribusi terhadap kualitas pelaporan keuangan. Komite

Audit Independen diharapkan mampu mengurangi Audit Report Lag yang terjadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Widhiasari dan Budiartha (2016) hasil

penelitiannya menyatakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit

report lag. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Aprilianti (2016) yang

menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit report lag.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sormin (2016) menyatakan bahwa

opini auditor tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap audit report lag.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Arifin, Cahya, et.al (2015) menyatakan

bahwa opini auditor berpengaruh terhadap audit report lag.

Syahroni (2016) dalam hasil penlitiannya menyatakan bahwa dewan

komisaris independen, ukuran komite audit, keahlian komite audit dan

kompleksitas operasi perusahaan yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap

audit report lag, sedangkan ukuran perusahaan, dan pertemuan komite audit tidak

mempunyai pengaruh signifikan terhadap audit report lag.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi mengenai keterlambatan

penyampaian laporan keuangan auditan ke publik, di Indonesia masih

menunjukkan banyak perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang

terkena sanksi oleh Bapepem terkait keterlambatan menyampaikan laporan
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keuangan auditan sehingga menjadi motivasi bagi peneliti untuk meneliti kembali

mengenai audit report lag perlu di uji kembali. Penelitian ini merupakan

pengembangan penelitian Widhiasari dan Budhiartha (2016) tentang pengaruh

umur perusahaan, ukuran perusahaan, reputasi auditor, dan pergantian auditor

terhadap audit report lag.

Dalam penelitian ini, peneliti menambah variabel opini auditor dan

independensi komite audit untuk mempengaruhi audit report lag . Dari latar

belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

dengan judul “Pengaruh Reputasi Auditor, Tenure Audit, Opini Auditor,

Ukuran Perusahaan, dan Independensi Komite Audit terhadap Audit Report

Lag (Studi Empiris pada Perusahaan non LQ45 yang Terdaftar di BEI

periode 2013-2015).”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka dalam

penelitian ini dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Apakah reputasi auditor berpengaruh terhadap audit report lag pada

perusahaan Non LQ45?

2. Apakah tenure audit berpengaruh terhadap audit report lag pada

perusahaan Non LQ45?

3. Apakah opini auditor berpengaruh terhadap audit report lag pada

perusahaan Non LQ45?

4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit report lag pada

perusahaan Non LQ45?
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5. Apakah independensi komite audit berpengaruh terhadap audit report

lag pada perusahaan Non LQ45?

6. Apakah reputasi auditor, tenure audit, opini auditor, ukuran

perusahaan dan independensi komite audit berpengaruh terhadap audit

report lag pada perusahaan Non LQ45?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh reputasi auditor terhadap audit report lag

pada perusahaan Non LQ45.

2. Untuk mengetahui pengaruh tenure audit terhadap audit report lag

pada perusahaan Non LQ45.

3. Untuk mengetahui pengaruh opini auditor terhadap audit report lag

pada perusahaan Non LQ45.

4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit report

lag pada perusahaan Non LQ45.

5. Untuk mengetahui pengaruh independensi komite audit terhadap audit

report lag pada perusahaan Non LQ45.

6. Untuk mengetahui pengaruh reputasi auditor, tenure audit, opini

auditor, ukuran perusahaan, dan independensi komite audit terhadap

audit report lag pada perusahaan Non LQ45.
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1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan, maka kegunaan dari

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini memperkaya literatur yang ada yang

berhubungan dengan penelitian.pengaruh reputasi auditor, tenure audit, opini

auditor, ukuran perusahaan, dan independensi komite audit terhadap audit report

lag pada perusahaan non LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4.2 Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam

melaksanakan kegiatan audit, sehingga dapat tepat waktu dalam melakukan audit.

1.4.3 Auditor

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bagi auditor

untuk dapat melaksanakan audit keuangan agar dapat menyelesaikan auditnya

tepat waktu sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

1.4.4 Penulis

Dapat menambah pengetahuan mengenai pengaruh reputasi auditor, tenure

audit, opini auditor, ukuran perusahaan, dan independensi komite audit terhadap

audit report lag pada perusahaan Non LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia.
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1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang ada

dalam penelitian ini, maka peneliti menyajikan ringkasan penulisan dalam

sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini membahas tentang hal-hal yang menjadi acuan dan motivasi bagi

penulis untuk melakukan penelitian. Bab ini berisi latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan

sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas tentang landasan teori yang digunakan sebagai

acuan dalam penelitian, diantaranya teori agensi, teori sinyal,

laporan keuangan, audit report lag, reputasi auditor, tenure audit,

opini audit, ukuran perusahaan dan independensi komite audit,

serta penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis dan model

penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang desain penelitian, waktu penelitian, jenis dan

sumber data, populasi dan sampel, variabel penelitian, definisi

operasional variabel, metode pengumpulan data, serta metode

analisis data.
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BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan mengenai hasil analisis data dan pembahasan.

Pada bab ini data-data yang dikumpulkan, dianalisis dengan

menggunakan alat analisis yang disiapkan.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari analisis data dan saran-saran

serta mengungkapkan keterbatasan penelitian ini.


