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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Wulandari dan Wiratmaja (2017), laporan keuangan merupakan 

hasil akhir dari proses akuntansi yang digunakan sebagai informasi oleh investor, 

calon investor, manajemen, kreditor, regulator dan para pengguna lainnya untuk 

mengambil keputusan. Dewasa ini semakin banyak perusahaan yang go public 

membuat semakin banyaknya keperluan akan informasi keuangan. Hal ini 

dikarenakan perusahaan yang sudah go public memiliki kewajiban untuk 

mempublikasikan laporan keuangan tahunannya yang telah diaudit sebagai 

sumber informasi  untuk pihak ekstern perusahaan, salah satunya adalah investor. 

Bagi investor, informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut sangat 

penting digunakan sebagai dasar penelitian untuk berinvestasi berikutnya. Untuk 

menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang relevan, 

terdapat beberapa kendala, salah satunya adalah ketepatan waktu. Manfaat suatu 

laporan keuangan akan berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada 

waktunya. 

Laporan keuangan memiliki peran yang sangat penting untuk mengukur 

kinerja suatu perusahaan, karena di dalam laporan keuangan terdapat informasi 

mengenai posisi keuangan, kinerja perusahaan, serta perubahan posisi keuangan 

suatu perusahaan. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan 

keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laba rugi, laporan perubahan 

posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya sebagai 
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laporan arus kas, dan laporan arus dana). Kualitas laporan keuangan akan 

meningkatkan kualitas yang disajikan dalam laporan keuangan sehingga para 

pengguna laporan keuangan dapat merasa lebih yakin dalam mengambil 

keputusan karena keputusan yang akan diambil telah didasarkan pada informasi 

yang telah dipersiapkan dengan baik, disetujui, dan diaudit secara transparan, 

dapat dipertanggungjawabkan dan berkualitas. Reputasi kantor akuntan publik 

juga dapat mempengaruhi ketepatwaktuan penyampaian laporan keuangan 

perusahaan. Reputasi kantor akuntan publik menunjukkan jasa kantor akuntan 

publik yang memiliki nama atau reputasi yang baik. Umumnya KAP besar 

memiliki sumber daya yang baik dan lebih banyak serta di dukung dengan sistem 

yang lebih canggih sehingga laporan auditan yang dihasilkan lebih akurat. 

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 

29/POJK.04/2016 mewajibkan setiap emiten dan perusahaan publik yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada 

OJK paling lambat bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Tujuannya agar 

setiap pihak yang berkepentingan memiliki informasi terkini mengenai keadaan 

perusahaan. Perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan 

akan dikenakan sanksi administratif seperti: peringatan tertulis, denda pembatasan 

kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan 

persetujuan dan pembatalan pendaftaran. 

Peraturan OJK dan pemberian sanksi tidak membuat perusahaan disiplin 

dalam pelaporan laporan keuangannya. Dari tahun ketahun tetap saja masih 

banyak perusahaan publik yang terlambat dalam menyampaikan laporan 
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keuangannya. Menurut Wulandari dan Wiratmaja (2017) data penyampaian 

laporan keuangan auditan yang telah diterbitkan BEI dengan no: Peng-SPT-

00006/BEI.PP3/06-2016 mencatat 18 perusahaan yang terlambat melaporkan 

keuangan auditan per 31 Desember 2015 dari total perusahaan yang tercatat 

sebanyak 534 emiten. Faktor yang menyebabkan terlambatnya publikasi laporan 

keuangan adalah lamanya waktu penyelesaian audit olehakuntan publik. 

Menurut Wulandari dan Wiratmaja (2017), audit dapat memperoleh 

kecermatan, ketepatan dan keahlian yang semakin meningkat dengan lamanya 

masa perikatan audit dengan kliennya. Lamanya masa perikatan kerja auditor 

dengan kliennya dalam pemeriksaan laporan keuangan yaitu disebut audit tenure. 

Semakin meningkat tenure audit maka pemahaman auditor atas operasi, risiko 

bisnis serta sistem akuntansi perusahaan akan turut meningkat sehingga 

menghasilkan proses audit yang lebih efisien. Sebaliknya jika auditor melakukan 

perikatan audit pada klien baru maka jangka waktu penyelesaian audit akan lebih 

panjang. Hal ini disebabkan auditor memerlukan waktu lebih lama untuk dapat 

beradaptasi dengan pencatatan, kegiatan operasional, kendali intern, serta kertas 

kerja (working paper) periode lalu perusahaan pada awal perikatan.Menurut 

Praptika dan Rasmini (2016), audit tenure didefinisikan sebagai jumlah tahun 

suatu KAP atau seorang auditor mengaudit suatu perusahaan. Tenure yang 

panjang dari suatu KAP akan menambah pengetahuan KAP dan atau auditor 

mengenai bisnis perusahaan sehingga dapat merancang program audit yang lebih 

baik. 
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Menurut Amani (2016), ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap 

audit delay. Hal ini terjadi karena perusahaan yang lebih besar mempunyai 

pengendalian internal yang lebih baik. Perusahaan yang memiliki pengendalian 

internal yang lebih baik akan mempermudah auditor sehingga hal ini dapat 

mengurangi kesalahan auditor dalam mengerjakan laporan auditnya. Begitupun 

menurut Menurut Widati dan Septy (2008), terkait dengan ketepatan waktu 

laporan keuangan tahunan, ukuran perusahaan juga merupakan fungsi dari 

kecepatan pelaporan keuangan, karena semakin besar perusahaan maka akan 

melaporkan dengan lebih cepat akibat perusahaan besar memiliki lebih banyak 

sumber informasi. Manajemen perusahaan besar memiliki dorongan untuk 

mengurangi penundaan audit (audit delay) dan penundaan laporan keuangan, yang 

disebabkan karena perusahaan besar senantiasa diawasi secara ketat oleh para 

investor, asosiasi perdagangan dan oleh agen regulator. Menurut Wulandari dan 

Wiratmaja (2017), ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang 

mengklasifikasikan besar kecilnya suatu perusahaan yang berhubungan dengan 

financial perusahaan. Ukuran perusahaan secara signifikan mempunyai kaitan 

dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Ukuran yang digunakan 

dalam ukuran perusahaan ini adalah dengan total aset. Perusahaan yang memiliki 

aset yang lebih besar melaporkan laporan keuangan lebih cepat dibandingkan 

dengan perusahaan yang memiliki aset yang lebih kecil. Perusahaan yang 

memiliki aset yang lebih banyak sumber informasi, lebih banyak staf akuntansi 

dan sistem informasi yang lebih canggih, memiliki sistem pengendalian yang 

kuat, adanya pengawasan dari investor, regulator dan sorotan masyarakat, maka 
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hal ini memungkinkan perusahaan untuk melaporkan laporan keuangan 

auditannya lebih cepat ke publik. 

Menurut Suparsada dan Putri (2017), reputasi kantor akuntan publik juga 

dapat mempengaruhi ketepatwaktuan penyampaian laporan keuangan perusahaan. 

Reputasi kantor akuntan publik menunjukkan jasa kantor akuntan publik yang 

memiliki nama atau reputasi yang baik. Umumnya KAP besar memiliki sumber 

daya yang lebih baikdan lebih banyak serta didukung dengan sistem yang lebih 

canggih sehingga laporan auditan yang dihasilkan lebih akurat. Menurut Putri dan 

Asyik (2015), reputasi auditor juga dapat menunjukkan kualitas hasil audit dari 

auditor. Reputasi yang baik dimiliki oleh auditor yang berukuran besar yaitu 

Kantor Akuntan Publik (KAP) Big Four. Auditor yang mempunyai reputasi yang 

baik seperti KAP Big Four akan memberikan kualitas pekerjaan audit yang efektif 

dan efisien, dan memiliki fleksibilitas yang lebih besar untuk menyelesaikan audit 

sesuai jadwal sehingga informasi dapat lebih cepat diterima pengguna laporan 

keuangan didalam pengambilan keputusan ekonomi. Reputasi KAP yang baik 

dapat diandalkan dalam segi pelayanan, kualitas, dan kecepatan dalam mengaudit 

laporan keuangan. Menurut Rustiarini dan Sugiarti (2013), ketepatwaktuan dalam 

penyampaian laporan keuangan tidak bisa terlepas dari peran auditor independen 

yang melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan. Perusahaan memerlukan 

jasa auditor independen yang memiliki kualitas dan reputasi baik sehingga 

membantu penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu. Auditor spesialis 

juga dipandang bisa menurunkan audit delay perusahaan klien karena memiliki 

keahlian dan pengalaman yang lebih baik dalam mengaudit perusahaan. 
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Menurut Widati dan Septy (2008),audit delay merupakan lamanya/rentang 

waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku sampai 

dengan tanggal diterbitkannya laporan audit. Audit delay inilah yang dapat 

mempengaruhi ketepatan informasi yang dipublikasikan, sehingga akan 

berpengaruh terhadap tingkat ketidakpastian keputusan yang berdasarkan 

informasi yang dipublikasikan.Keterkaitan lamanya waktu yang dibutuhkan 

akuntan publik untuk menyelesaikan proses pengauditan hingga penyajian 

opininya atas laporan keuangan tahunan, merupakan faktor utama yang dapat 

mempengaruhi proses penyajiannya ke publik, dibawah ketentuan batas waktu 

yang telah ditentukan. Ketepatan waktu penyusunan atau pelaporan suatu laporan 

keuangan perusahaan bisa berpengaruh pada nilailaporan keuangan tersebut. 

Keterlambatan informasi akan menimbulkan reaksi negatif dari pelaku pasar 

modal. Informasi laba yang dihasilkan perusahaan dijadikan sebagai salah satu 

dasar pengambilan keputusan untuk membeli atau menjual kepemilikan yang 

dimiliki oleh investor. Artinya, informasi yang dipublikasikan tersebut akan 

menyebabkan kenaikan atau penurunan harga saham. 

Menurut Wulandari dan Wiratmaja (2017), Financial distress merupakan 

salah satu kendala yang menyebabkan terjadinya keterlambatan penerbitan 

laporan keuangan. Perusahan yang mengalami kesulitan keuangan (financial 

distress) cenderung menyampaikan laporan keuangan tidak tepat waktu 

dibandingkan perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan. Kondisi 

financial distress yang terjadi pada perusahaan dapat meningkatkan risiko audit 

pada auditor independen khususnya risiko pengendalian dan risiko deteksi. 
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Dengan meningkatnya risiko itu maka auditor harus melakukan pemeriksaan 

risiko sebelum menjalankan proses audit, tepatnya pada fase perencanaan audit 

(audit planning). Hal ini dapat mengakibatkan lamanya proses audit dan 

berdampak pada bertambahnya audit delay. Menurut Praptika dan Rasmini 

(2016), audit delay bertambah apabila penerbitan laporan keuangan mengalami 

penundaan. Penundaan tersebut dapat terjadi karena terdapat berita buruk dalam 

laporan keuangan, salah satunya yaitu kesulitan keuangan (financial distress). 

Kesulitan keuangan (financial distress) merupakan tahap penurunan kondisi 

keuangan perusahaan dan apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut maka akan 

menyebabkan perusahaan mengalami kebangkrutan. Kondisi financial distress 

yang terjadi pada perusahaan dapat meningkatkan risiko audit pada auditor 

independen khususnya risiko pengendalian dan risiko deteksi. Dengan 

meningkatnya risiko itu maka auditor harus melakukan pemeriksaan risiko (risk 

assessment) sebelum menjalankan proses audit, tepatnya pada fase perencanaan 

audit (audit planning). Sehingga hal ini dapat mengakibatkan lamanya proses 

audit dan berdampak pada bertambahnya audit delay. 

Penelitian ini di replikasi dari penelitianWulandari dan Wiratmaja (2017) 

yaitu tentang Pengaruh audit tenure dan ukuran perusahaan klien terhadap audit 

delay dengan financial distress sebagai pemoderasi. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian Wulandari dan Wiratmaja(2017) yaitu: 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari 

dan Wiratmaja (2017) yaitu pertama, di penelitian Wulandari dan Wiratmaja 

(2017) ini menggunakan dua variabel independen yaitu audit tenure dan ukuran 
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perusahaan klien. Sedangkan pada penelitian ini menambahkan variabel 

independen yaitu reputasi auditor. Alasan memilih penambahan reputasi auditor 

karena reputasi auditor di Kantor Akuntan Publik (KAP) juga dapat 

mempengaruhi ketepatanwaktu dalam penyampaian laporan keuangan 

perusahaan. Perusahaan juga memerlukan jasa auditor independen yang memiliki 

kualitas dan reputasi yang baik sehingga membantu penyampaian laporan 

keuangan secara tepat waktu. Auditor spesialis juga dipandang bisa menurunkan 

audit delay perusahaan klien karena memiliki keahlian dan pengalaman yang 

lebih baik dalam mengaudit perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas, makadalam penelitianini tertarik untuk 

mengambil judul “Pengaruh Audit tenure, Reputasi Auditor dan Ukuran 

Perusahaan Klien terhadap Audit Delay dengan Financial Distress sebagai 

Pemoderasi (Studi Empiris di Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2012-2016)”. 

1.2 Ruang Lingkup 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yaitu 

berdasarkan fakta dan digunakan untuk meneliti suatu populasi atau sampel 

tertentu. Maka penelitian ini hanya terbatas pada pengaruh audit tenure, ukuran 

perusahaan klien dan reputasi auditor terhadap audit delay dengan 

financialdistress sebagai pemoderasi pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2012-2016. 
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1.3 Rumusan masalah 

1. Apakah audit tenureberpengaruhterhadap audit delay? 

2. Apakah ukuran perusahaan klien berpengaruhterhadap audit delay? 

3. Apakah reputasi auditor berpengaruhterhadap audit delay? 

4. Apakah financial distress memoderasi pengaruh audit tenure terhadap 

audit delay? 

5. Apakah financial distress memoderasi pengaruh ukuran perusahaan klien 

terhadap audit delay? 

6. Apakahfinancial distress memoderasi pengaruh reputasi auditor terhadap 

audit delay? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh audit tenure terhadap audit delay. 

2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan klien terhadap audit delay. 

3. Untuk mengetahui pengaruh reputasi auditor terhadap audit delay. 

4. Untuk mengetahui pengaruh financial distress memoderasi audittenure 

terhadap auditdelay. 

5. Untuk mengetahui pengaruh financial distress memoderasi ukuran 

perusahaan klien terhadap audit delay. 

6. Untuk mengetahui pengaruh financial distress memoderasi reputasi 

auditor terhadap audit delay. 
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1.5 Manfaat penelitian 

Dalam penelitian yang penulis lakukan berharap agar hasil dari penelitian 

ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan juga bagi penulis. 

1. Bagi pihak auditor 

Mengembangakan seorang auditor independen dalam penugasan secara 

berulang-ulang, karena dapat menambah waktu yang dibutuhkan auditor 

dalam pelaksanaan audit. 

2. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan oleh 

perusahaan manufaktur dalam menerapkan reputasi yang baik dalam 

pengauditan. 

3. Bagi pihak investor 

Untuk memahami apakah dalam penyampaian laporan keuangan disebuah 

perusahaan sudah berjalan dengan baik atau tidak, sehingga dapat 

mengetahui letak penundaan-penundaan yang dilakukan seorang auditor 

dalam melaporkan laporan keuangan dan bisa lebih waspada terhadap 

tindakan audit delay. 

4. Bagi pihak kreditor 

Sebagai sumber informasi kreditor dalam melihat kondisi keuangan 

perusahaan berjalan dengan baik atau tidak. Sehingga seorang kreditor 

dapat mengambil keputusan dengan baik terhadap perusahaan yang akan 

di pinjami. 
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5. Bagi pihak akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber acuan untuk 

dikembangkan lebih lanjut dalam peneliti selanjutnya yang berkaitan 

dengan topik yang dibahas dalam penelitian dan juga menambah 

pengetahuan para pembaca seperti halnya peneliti. 

  


