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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN 

Seorang akuntan publik dikenal oleh masyarakat dari jasa audit yang 

disediakan bagi pemakai informasi keuangan. Timbul dan berkembangnya 

profesi akuntan publik ini di suatu negara sejalan dengan berkembangnya 

perusahaan dan berbagai badan hukum perusahaan yang ada di negara 

tersebut. Apabila di suatu negara tersebut perusahaan-perusahaan yang 

berkembang masih dalam skala kecil dan masih menggunakan modal dari 

pemiliknya sendiri maka kebutuhan akan akuntan publik tersebut masih 

belum dibutuhkan. Tetapi apabila di negara tersebut perusahaan yang 

beerkembang sudah dalam skala yang besar dan modal yang digunakan untuk 

berbelanja sudah bukan berasal dari pemiliknya saja maka kebutuhan akuntan 

publik di negara tersebut sangatlah dibutuhkan. Semakin berkembangnya 

suatu perusahaan maka dibutuhkannya modal untuk belanja perusahaan 

tersebut juga semakin besar oleh karena itu sebuah perusahaan mulai 

menjualkan saham yang dimiliki perusahaan tersebut di Pasar modal.  

Melihat fenomena di Indonesia dimana Semakin bertambahnya 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) setiap tahunnya 

menandakan bahwa pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan di 

setiap tahunnya. Seiring dengan bertambahnya perusahaan yang terdaftar di 

BEI tersebut maka semakin banyak pula kebutuhan laporan audit atas laporan 
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keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Hal ini sesuai dengan 

peraturan yang ditetapkan oleh BEI dan Badan Pengawas Pasar Modal dan 

Lembaga Keuangan (BAPEPAM). Dan waktu pengerjaan waktu audit 

normal yaitu dalam waktu 3 Bulan yang dimulai dari tutup buku suatu 

perusahaan yaitu tanggal 31 desember pada setiap tahunnya. Dan apabila 

auditor itu mengerjakan lebih dari waktu yang ditentukan maka akan 

terjadinya keterlambatan yang dikenal dengan istilah Audit delay. 

Untuk menekan kasus-kasus emiten yang telat melaporkan laporan 

keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan penegasan kepada 

emiten dan perusahaan publik agar harus tepat waktu dalam menyampaikan 

laporan keuangan atau akan ditindak tegas apabila terlambat menyerahkan 

laporan (www.kompas.com). dengan demikian sangat diharapkan kepada 

perusahaan tidak telat melaporkan laporan keuangan agar tidak berpengaruh 

kepada kegiatan investasi agar saat investor ingin berinvestasi dapat melihat 

keadaan keuangan perusahaan tersebut. 

Menurut Prabowo & Marsono (2013) Hasil audit yang dikerjakan oleh 

auditor atas perusahaan publik mempunyai tanggung jawab yang besar, 

tanggung jawab yang besar ini akan memicu seorang auditor ini akan bekerja 

dengan lebih professional dan salah satu kriteria professional itu adalah 

ketepatan waktu dalam penyampaian laporan auditnya. Menurut Ratmono & 

Septiana (2015) ketepat waktuan dalam pelaporan keuangan (Timeliness of 

Financial Reporting) merupakan salah satu dari kriteria kualitas informasi 

akuntansi. Agar saat pengambilan keputusan dapat tercapainya keputusan 
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yang relevan maka laporan keuangan yang disajikan diharapkan tepat waktu 

dan akurat. Sedangkan menurut Haryani & Wiratmaja (2014) perusahaan 

yang mengalami audit delay yang berkepanjangan maka akan merugikan 

beberapa pihak, bagi perusahaan audit delay ini akan menghilangkan citra 

baik dimata investor perusahaan tersebut, sedangkan bagi investor 

terlambatnya publikasi laporan keuangan tersebut maka akan mempersulit 

mereka dalam mengambil keputusan terhadap laporan keuangan yang 

dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Dengan demikian seorang auditor 

diharapkan dalam mengerjakan laporan auditnya selesai dengan tepat waktu 

agar pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan tersebut tidak merasa 

dirugikan. Akan tetapi seorang auditor apabila dalam melakukan 

pekerjaannya dalam mengaudit laporan keuangan mengalami keterlambatan 

melaporkan tidak semuanya berasal dari kesalahan auditor tersebut tetapi ada 

beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay tersebut seperti 

ukuran perusahaan, solvabilitas, klasifikasi industri, komite audit, opini dan 

kualitas auditor. 

Penelitian yang dilakukan untuk menemukan faktor-faktor audit delay 

sebelumnya sudah banyak dilakukan baik di Indonesia maupun di 

mancanegara. Sebut saja dari beberapa penelitian di Indoesia mengenai Audit 

delay yang terdahulu Prabowo & Marsono (2013), Aditya & Anisykurlillah 

(2014), Haryani & Wiratmaja (2014), Ratmono & Septiana (2015) dan 

Ervilah & Fachriyah (2015) pada penelitian-penelitian tersebut menggunakan 

variabel-variabel independen yang berbeda-beda.  
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Dari beberapa faktor yang mempengaruhi audit delay salah satunya 

adalah ukuran perusahaan. dari beberapa penelitian sebelumnya pada 

penelitian Prabowo & Marsono (2013) menemukan bahwa ukuran 

perusahaan ini berpengaruh terhadap audit delay. Sejalan dengan penelitian 

Prabowo & Marsono (2013) peneletian yang dilakukan oleh Ratmono & 

Septiana (2015) dan Ervilah & Fachriyah (2015) juga menemukan hasil yang 

sama. Yang menyimpulkan bahwa semakin besar perusahaan tersebut maka 

akan semakin kecil kemungkinan terjadinya audit delay, dikarenakan 

perusahaan yang besar memiliki sistem-sistem yang lebih baik daripada 

perusahaan yang lebih kecil. Tetapi pada penelitian Haryani & Wiratmaja 

(2014) dan Aditya & Anisykurlillah (2014) menemukan bahwa ukuran 

perusahaan ini tidak mempengaruhi audit delay. Yang menyimpulkan bahwa 

belum tentu perusahaan yang besar tersebut akan menjamin bahwa laporan 

yang dihasilkan akan terlambat. 

Selain ukuran perusahaan ada faktor lain yang mempengaruhi yaitu 

solvabilitas. Solvabilitas yang merupakan proporsi total hutang atas total 

asset, yang merupakan kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang-

hutangnya baik itu berjangka pendek maupun itu hutang yang berjangka 

panjang. beberapa penelitian sebelumnya sudah melakukan penelitian tentang 

faktor solvabilitas terhadap audit delay yang memiliki beberapa hasil. Sebut 

saja penelitian yang dilakukan oleh Prabowo & Marsono (2013) yang 

menemukan bahwa solvabilitas ini berpengaruh positif terhadap audit delay. 

Sejalan dengan penelitian Prabowo & Marsono (2013) penelitian Ervilah & 
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Fachriyah (2015) juga mendapatkan hasil yang sama. Yang dapat 

disimpulkan bahwa semakin tinggi solvabilitas perusahaan tersebut maka 

akan semakin panjang juga audit delaynya, dan apabila solvabilitas 

perusahaan tersebut semakin rendah maka akan semakin pendek juga audit 

delaynya. 

Audit delay ini juga dipengaruhi oleh faktor klasifikasi industri. 

Klasifikasi industri perusahaan ini dapat diklasifikasikan menjadi perusahaan 

finansial dan non finansial. Menurut beberapa penelitian terdahulu seperti 

pada penelitian yang dilakukan oleh Ervilah dan Fachriyah (2015) menurut 

mereka Perbedaan karakteristik industri dapat mengakibatkan perbedaan 

dalam waktu penyelesaian proses audit. Perusahaan finansial biasanya 

mengumumkan laporan keuangannya lebih cepat karena hanya memiliki 

sedikit persediaan daripada perusahaan yang dimiliki persediaan. Dengan 

demikian perbedaan tersebut juga mempengaruhi terlambatnya penyampaian 

laporan keuangan jadi apabila perusahaan itu perusahaan finansial maka 

perusahaan tersebut semakin sedikit kemungkinan terjadinya terlambat 

melaporkan laporan keuangan dibandingkan perusahaan yang non-finansial. 

Sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Bapepam komite audit 

dibentuk minimal 3 orang yang diketuai satu orang komisaris independen dan 

2 (dua) orang dari luar perusahaan yang independen terhadap perusahaan. 

Dengan demikian apabila semakin banyak komite audit tersebut maka 

kemungkinan terjadinya audit delay juga semakin kecil yang kemudian 

menjadikan komite audit ini faktor yang mempengaruhi audit delay. Menurut 
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Haryani & Wiratmaja (2014) Komite audit ini bertugas untuk memantau 

perencanaan dan pelaksanaan yang kemudian mengevaluasi hasil audit untuk 

menilai kelayakan dan kemampuan pengendalian interen perusahaan 

termasuk juga mengawasi proses penyusunan laporan keuangan. Sesuai 

dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Prabowo & Marsono 

(2013) dan Haryani & Wiratmaja (2014) yang menemukan bahwa komite 

audit ini berpengaruh positif. 

Seorang auditor akan memberikan opininya apakah laporan tersebut 

sudah wajar tanpa pengecualian (Unqualified Opinion), wajar dengan 

pengecualian (Qualified Opinion), tidak wajar (Adverse Opinion) atau 

bahkan tidak memberikan pendapat (Disclaimer of Opinion). oleh karena itu 

opini audit ini akan berpengaruh terhadap delay atau tidaknya audit pada 

perusahaan yang diaudit, apabila perusahaan tersebut menerima opini selain 

wajar tanpa pengecualian, dikarenakan perusahaan yang menerima opini 

selain wajar tanpa pengecualian ada beberapa hal yang ditutupi oleh 

perusahaan atau tidak sesuai dengan aturan sehingga membuat seorang 

auditor menelusuri bukti-bukti, sehingga proses audit menjadi lebih panjang 

sehingga hal ini memengaruhi delay atau tidaknya proses audit tersebut. Oleh 

karena itu opini auditor ini mempengaruhi audit delay. Penelitian sebelumnya 

yang meneliti tentang adanya pengaruh opini audit terhadap audit delay yang 

dilakukan oleh Prabowo & Marsono (2013) menemukan bahwa opini audit 

ini berpengaruh positif terhadap audit delay. Tidak sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan Prabowo & Marsono (2013) penelitian yang dilakukan oleh 
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Aditya & Anisykurlillah (2014) menemukan hasil opini audit ini berpengaruh 

negatif terhadap audit delay. Sejalan dengan Aditya & Anisykurlillah (2014) 

penelitian yang dilakukan oleh Ervilah & Fachriyah (2015) juga menemukan 

hasil yang sama dan menimpulkan bahwa opini wajar tanpa pengecualian 

(WTP) akan semakin pendek audit delaynya, begitu pula sebaliknya apabila 

memperoleh opini selain WTP dan wajar dengan pengecualian maka akan 

semakin panjang audit delay yang akan terjadi. 

Kualitas seorang auditor apabila semakin baik akan semakin cepat pula 

ia melakukan proses audit dibandingkan dengan kualitas auditor yang kurang. 

Dengan demikian kualitas auditor ini akan mempengaruhi delay atau 

tidaknya proses audit. Kualitas auditor pada penelitian ini mengukur kualitas 

auditornya dengan apakah audit tersebut berasal dari KAP The Big Four 

ataukah bukan. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ratmono & 

Septiana (2015) menemukan bahwa Kualitas auditor berpengaruh negatif 

terhadap audit delay. Sejalan dengan penelitian Ratmono & Septiana (2015) 

penelitian yang dilakukan oleh Ervilah & Fachriyah (2015) juga menemukan 

hasil yang sama. Dapat ditarik simpulan bahwa apabila proses audit ini 

dilakukan oleh KAP dari Big Four maka akan mengalami audit delaynya 

semakin kecil daripada proses audit yang dilakukan oleh KAP selain Big 

Four. 

Judul penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah PENGARUH 

UKURAN PERUSAHAAN, SOLVABILITAS, KLASIFIKASI INDUSTRI, 

KOMITE AUDIT, OPINI DAN KUALITAS AUDITOR TERHADAP 
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AUDIT DELAY. Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang 

dilakukan oleh Ervilah & Fachriyah (2015) dengan menambahkan variabel 

komite audit, merperbarui periode penelitian, dan sampel yang diteliti hanya 

yang mengalami delay yaitu laporan keuangan yang lebih dari tanggal 31 

maret. yang kemudian akan diuji pengaruhnya terhadap audit delay.  

B. BATASAN MASALAH 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Variabel independen yang akan diuji secara empiris ada 6, yaitu Ukuran 

perusahaan, Solvabilitas, Klasifikasi industri, Komite audit, Opini audit, 

dan Kualitas auditor. Variabel dependen yang akan diuji secara empiris 

yaitu Audit Delay.  

2. Sampel dalam penelitian adalah perusahaan yang terdaftar penuh di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2015 dan yang melaporkan laporan 

keuangan yang telah diaudit setelah tanggal 31 maret. 

C. RUMUSAN MASALAH 

Terdapat rumusan masalah yang terbentuk dari latar belakang masalah 

yang telah disusun oleh peneliti yaitu: 

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay? 

2. Apakah solvabilitas berpengaruh terhadap audit delay? 

3. Apakah klasifikasi industri berpengaruh terhadap audit delay? 

4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap audit delay? 

5. Apakah opini auditor berpengaruh terhadap audit delay? 

6. Apakah kualitas auditor berpengaruh terhadap audit delay? 
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D. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit delay 

2. Untuk menguji pengaruh solvabilitas terhadap audit delay 

3. Untuk menguji pengaruh klasifikasi industri terhadap audit delay 

4. Untuk menguji pengaruh komite audit terhadap audit delay 

5. Untuk menguji pengaruh opini auditor terhadap audit delay 

6. Untuk menguji pengaruh kualitas auditor terhadap audit delay 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi : 

1. Aspek Teoritis 

a. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu 

sumbangan empiris dalam ilmu akuntansi 

b. Bagi instansi pendidikan, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi 

referensi bagi calon peneliti selanjutnya yang berminat melakukan 

penelitian menyangkut audit delay. 

2. Aspek Praktis 

a. Bagi Profesi Akuntan, Hasil penelitian ini diharapkan agar para akuntan 

publik dapat mengurangi terjadinya audit delay yang disebabkan oleh 

beberapa faktor yang peneliti teliti yaitu ukuran perusahaan, 

solvabilitas, komite audit, opini dan kualitas auditor. 
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b. Bagi pengguna laporan keuangan, Hasil penelitian ini diharapkan agar 

para pengguna laporan keuangan dapat mengetahui sebab-sebab apa 

sajakah yang mengakibatkan laporan audit tersebut delay sehingga 

pengguan laporan keuangan ini dapat dengan cepat mengambil 

keputusan yang efektif dan efisien. 

c. Bagi peneliti, untuk meningkatkan pengetahuan dan 

mengimplementasikan ilmu yang sudah di dapat selama kuliah, 

khususnya mengenai pengauditan. 


