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BABI

PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakangMasalah

Dieraglobalisasiyangditandaidenganperkembanganteknologi,

kehidupanmasyarakatterbuktiberkembangsecarapesat.Perkembangan

tersebutdapatdilihatdarijumlahperusahaanyangsedangberkembang

sangatlah menjamurdiIndonesia.Adanya perkembangan pada aspek

tersebutakanmengakibatkanberkembangnyapuladuniapasarmodal,

dimanasemakinmajunyabisnisinvestasimakaakansemakinkompleks

pula tingkatpersaingan yang ketat.Dengan adanya infromasiterebut

perusahaanmemerlukanadanyakomunikasidalam setiappengambilan

keputusan perusahaan.Salah satu bentuk komunikasitersebutialah

laporankeuangan.

MenurutPSAKNo.1(2015)laporankeuanganmerupakanbagian

dariproses pelaporan keuangan.Laporan keuangan yang lengkap

biasanya meliputineraca,laporan perubahaan posisikeuangan (yang

dapatdisajikandalam berbagaicaramisalnya,sebagailaporanaruskas,

ataulaporanarusdana),catatandanlaporanlainsertamateripenjelasan

yangmerupakanbagianintegraldarilaporankeuangan.Disampingitujuga

termasukskeduldaninformasitambahanyangberkaitandenganlaporan

tersebut,misalnyainformasikeuangansegmenindustridangeografis
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sertapengungkapanpengaruhperubahanharga.

Tujuanlaporankeuanganadalahmemberikaninformasimengenai

posisikeuangan,kinerjakeuangandanaruskasentitasyangbermanfaat

bagisebagian besarkalangan pengguna laporan dalam pembuatan

keputusanekonomi.Baikatauburuknyasuatulaporankeuanganakan

menentukanmauatautidaknyaparainvestor,kreditur,maupundebitur

untukbekerjasamadenganperusahaan.Semakinberkembangusaha-

usaha dan banyak yang menjadiperusahaan multinasional,menuntut

adanya informasiyang bisa digunakan untuk para pengguna yang

membutuhkanlaporankeuangantersebut.

Informasidapatdikatakan bermanfaat,jika informasitersebut

bersifatrelevan.Relevanmerupakankemampuandarisuatuinformasi

untukmempengaruhikeputusanmanajersehinggakeberadaaninformasi

tersebutmampu mengubah atau mendukung tindakan yang diambil

(Ghozalidan Chariri,2014). Untuk mencapaitujuan relevansipada

informasimakasetidaknyaharusdiilihmetode-metodeyangbaikuntuk

pengukuran,penyusunanhinggapelaporanakuntansikeuanganyangakan

membantuparapemakaidalam mengambiljenis-jeniskeputusanyang

membutuhkanpenggunaandatapadaakuntansikeuangan.Agarmenjadi

relevanmakalaporankeuanganharusdisajikansecaratepatwaktu.

Ketepatwaktuan publikasi laporan keuangan perusahaan

merupakansalahsatucarauntukmengukurtransparansidankualitas
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pelaporan keuangan.Penyampaian informasisedinimungkin sangat

diperlukan agar dapat dipakai sebagai dasar dalam pengambilan

keputusanekonomidanmencegahagartidakterjadipenundaandalam

publikasilaporankeuanganperusahaan.Kebutuhanakanketepatanwaktu

dalam pelaporan keuangan perusahaan secara jelas telah disebutkan

dalam kerangkadasarpenyusunanpenyajianlaporankeuanganbahwa

ketepatanwaktumerupakansalahsatukarakteristikkualitatifyangharus

dipenuhi,agarlaporankeuanganyangdisajikanrelevanuntukdijadikan

dasardalam pembuatankeputusan.

Adapunregulasiyagberkaitandengantuntutanketepatanwaktu

publikasilaporankeuanganperusahaanyangtelahdilakukanolehBadan

PengawasanPasarModaldanLembagaKeuangan(Bapepam danLK).

PenerbitanperaturanbarudariBapepam NomorX.K.2,dalam Lampiran

KeputusanKetuaBapepam Nomor:KEP-347/BL/2012yangmenyatakan

bahwalaporankeuanganyangharusdisertaidenganlaporanakuntan

sertapendapatyanglazim harusdilaporkankepadaBapepam selambat-

lambatnya pada akhirbulan ketiga (90 hari)setelah tanggallaporan

keuangantahunanper31Marettahunberikutnya.Jikasanksidilanggar,

maka akan dikenakan sanksiyang dapatberupa peringatan,sanksi

administratif,dansanksidenda.Regulasiinidiharapkandapatmembuat

perusahaan untuk dapatmenerbitkan laporan keuangan secara tepat

waktu.Namun,pada kenyataannya,masih banyak laporan keuangan

perusahaanyangdelaydalam pelaporannya.Halinimembuktikanbahwa
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regulasibukanlahsatu-satunyafaktoryangmempengaruhirentangwaktu

pelaporankeuanganperusahaan.

Pelaporan keuangan yang dilakukan secara delay akan

menyebabkan tanggapan atau keputusan yang dihasilkan menjadi

berkurang atau bahkan kehilangan nilaitambahnya.Disamping itu,

keterlambatandalam informasiiniakanmenimbulkanreaksiyangtidak

memuaskanataunegatifdariparapelakupasarmodal.Dalam laporan

keuanganyangtelahdiauditberisibeberapakontenyangmenunjukkan

labayangdihasilkanolehperusahaan,dandampakyangdirasakanada

pada keputusan investor.Dengan demikian,laba penghasilan yang

tercantum dalam informasilaporankeuanganmempengaruhinaikatau

turunnyahargasaham.

Beberapapenelitianyangtelahdilakukanuntukmenganalisisfaktor

-faktoryangmempengaruhiauditdelay.Adanyabukti-buktiempirisyang

menyebabkanbahwaauditdelaydisebabkanolehbadnewsyangditerima

perusahaan.Sedangkan,yangmenyebabkanbahwaauditdelayadanya

good news yang diterima perusahaan, seperti audit delay yang

dihubungkandenganukuranperusahaan,profitabilitas,dansolvabilitas.

Ukuran perusahaan menggambarkan besardan kecilnyaukuran

suatuperusahaan.Ukuranperusahaandapatdiukurmenggunakantotal

aktiva,penjualan,pangsa pasar dalam suatu perusahaan. Ukuran

perusahaan yang besarmerupakan capaian yang paling bagusdalam

suatu perusahaan.Namun,besarnya ukuran perusahaan memerlukan
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waktuuntukmengumpulkaninformasiyangadadalam suatuperusahaan.

Salahsatucontohnyaperusahaanbesarjikasedangmelakukanproses

auditmaka akan memerlukan waktu yang lama untuk menemukan

informasi dalam suatu perusahan. Besarnya ukuran perusahaan

merupakanbadandgoodnewsyangditerimaperusahaan.Badnews

tersebutdapatmengakibatkan perusahaan membutuhkan waktu yang

lamadalam melaporkankeuanganmereka.

Profitabilitasmenunjukkansejauhmanaperusahaanmenghasilkan

labadimasayangakandatang.Tingginyarasioprofitabilitasdalam suatu

perusahaanmenunjukkankinerjayangbaikdalam suatuperusahaan.Hal

tersebutmerupakansuatugoodnewsdalam suatuperusahaanyangakan

mendorong perusahaan untuk lebih cepat melaporkan keuangan

perusahaanmereka,sehinggaauditdelaysemakinrendah.

Solvabilitasdipergunakanuntukmenilaikeberhasilanperusahaan

dalam melunasi seluruh hutangnya. Tingginya rasio solvabilitas

menunjukkanbahwaperusahaantersebuttidakmampumembayarkan

hutangyangmerekamilikimenggunakanaktivaperusahaan.Haltersebut

mengindikasikan bahwa perusahaan bersangkutan tengah mengalami

kesulitankeuangan.Denganadanyakesulitankeuangantersebutmaka

perusahaancenderungakanmenundapenyampaianlaporankeuangannya,

sehinggaauditdelaysemakintinggi.

Penelitianterkaitdengananalisisfaktor-faktoryangmempengaruhi

auditdelaydiantaranyadilakukanolehLiwe,dkk(2018);Ramadhany,dkk



6

(2018);Harjanto(2017);HastutidanSantoso(2017);Nasution(2017);

Devidan Suaryana (2016);Nugraha dan Hapsari(2015);dan Mareta

(2015). Hasil-hasil penelitian mereka tidak terdapat konsistensi

diantaranyasebagaiberikut.

Liwe,dkk (2018) melakukan penelitian pada faktor ukuran

perusahaanyangmenunjukkanbahwafaktortersebutmemilikipengaruh

positif dan tidak signifikan terhadap audit delay.Sedangkan pada

penelitianyangdilakukanolehRamadhany,dkk(2018)danHarjanto(2017)

menunjukkanbahwaukuranperusahaanberpengaruhnegatifdantidak

signifikanterhadapauditdelay.

HasilpenelitianyangdilakukanolehLiwe,dkk(2018);Ramadhany,

dkk(2018);Harjanto(2017);danHastutidanSantoso(2017)melakukan

penelitian pada faktorsolvabilitas yang menunjukkan bahwa faktor

tersebutmemilikipengaruhpositifdantidaksignifikanterhadapaudit

delay.Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wirakusuma dan

Cindrawati(2017)menunjukkan hasilbahwa faktortersebutmemiliki

pengaruhnegatifterhadapauditdelay.

Hasil-hasilpenelitian yang berbeda menunjukkan bahwa tidak

terdapat konsistensi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini

memotivasi peneliti untuk menguji kembali faktor-faktor yang

mempengaruhiauditdelay.PenelitianinimengacupadapenelitianLiwe,

dkk(2018).PerbedaaanpenelitianinidenganpenelitianLiwe,dkk(2018)

adalahsebagaiberikut:
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1) menambahvariabelopiniauditmengacupadapenelitianNasution

(2017).

2) menggunakan sampelperusahaan manufaktur sektor food and

beverage tahun 2014-2017, sedangkan penelitan sebelumnya

menggunakansampelperusahaanpropertydanrealestatepadatahun

2012-2016yangterdaftardibursaefekindonesia.Menggunakansampel

foodandbeveragekarenadiIndoensiaperusahaanmanufakturtersebut

berkembangsangatpesatsekali.

1.2 RumusanMasalah

Laporan keuangan memberikan informasipenting mengenai

perusahaanyangdapatdinyatakansecarakuantitatifdalam satuanuang.

Laporankeuangansebagaihasilakhirdaripenyelenggaraanakuntansi

dalam perusahaanhanyamampumenghasilkaninformasisesuaidengan

kemampuanakuntansi. Laporankeuangansangatpentingbagipihak-

pihakyangterlibatdalam perusahaan,yaitukreditur,pemegangsaham,

dan manajemen itu sendiri. Dengan pentingnya informasilaporan

keuangantersebut,makaketepatanwaktupelaporansangatditungguoleh

pihak-pihakterkaittersebut.Darilatarbelakangyangtelahdiuraikandi

atas,makadiidentifikasikanrumusanmasalahsebagaiberikut:

1.Bagaimanapengaruhukuranperusahaanterhadapauditdelay?

2.Bagaimanapengaruhprofitabilitasterhadapauditdelay?

3.Bagaimanapengaruhsolvabilitasterhadapauditdelay?

4.Bagaimanapengaruhopiniauditterhadapauditdelay?
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1.3 TujuanPenelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan tersebut,

tujuanpenelitianinidijelaskansebagaiberikut:

1.Untuk mengujidan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan

terhadapauditdelay.

2.Untukmengujidanmenganalisispengaruhprofitabilitasterhadap

auditdelay.

3.Untukmengujidanmenganalisispengaruhsolvabilitasterhadap

auditdelay.

4.Untukmengujidanmenganalisispengaruhopiniauditterhadap

auditdelay.

1.4 ManfaatPenelitian

Penelitian inidiharapkan dapatmemberikan manfaatsebagai

berikut:

1.4.1 BagiAkademisi

Hasildaripenelitian inidiharapkan memberikan gambaran dan

pemahamanlebihmendalam mengenaifaktor-faktordalam perusahaan

gopublicyangmempunyaipengaruhsignifikanterhadapauditdelaydi

BursaEfekIndonesia.Sertamelengkapipenelitiansebelumnyadengan

jumlah faktor-faktordalam variabelyang lebih banyakjumlahnya dan

beragam macamnya. Hasil penelitian ini diharapkan juga banyak

jumlahnyadanberagam macamnya.Hasilpenelitianinidiharapkanjuga

dapatdigunakansebagaireferensipenelitian-penelitianselanjutnya.
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1.4.2 BagiPraktisi

a. BagiManajemenPerusahaan

Penelitianinidiharapkandapatmemberigambarandanmemberi

informasitentangfaktor-faktoryangmempengaruhiauditdelay.Sehingga,

dapatdijadikanacuanmanajemenuntukmenentukanpelaporankeuangan

perusahaanmereka.

b. BagiPihakInvestor

Penelitian tersebutdiharapkan menjadipertimbangan investor

dalam menentukankebijakandimasayangakandatang.Selainitujuga

dijadikan bahan pertimbangan pihak untuk menentukan investasi

berdasarkanpenerbitanlaporankeuanganperusahaanmereka.


