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1.1. Latar Belakang 

Laporan keuangan adalah sarana penyedia informasi yang digunakan untuk 

pengambilan keputusan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan. Di 

samping laporan pokok dan catatan atas laporan keuangan, ketepatan waktu 

pelaporan keuangan merupakan salah satu bagian yang penting. Perusahaan yang 

go public wajib menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan 

SAK dan telah diaudit oleh akuntan publik sesuai dengan Peraturan Bapepam 

(Kep/134/BL/2006). Para investor memiliki berbagai cara untuk menanamkan 

modalnya di perusahaan mana. Secara umum investor melihat laporan keuangan 

perusahaan-perusahaan yang akan dipilihnya. Laporan keuangan yang terbit 

setelah batas waktu disinyalir memiliki masalah pada kinerja keuangannya yang 

akan memberikan sinyal negatif kepada investor (signaling theory). 

Audit report lag merupakan rentang waktu penyelesaian pelaksanaan audit 

laporan keuangan tahunan, diukur berdasarkan lamanya hari sejak tutup buku 

yaitu 31 Desember sampai tanggal yang tertera di laporan auditor independen 

yaitu pada saat auditor independen tersebut meninggalkan pekerjaan lapangan 

audit (Dibia, 2012). Audit report lag yang panjang akan mengurangi manfaat dari 
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laporan keuangan itu sendiri. Bahasan ini (audit report lag) merupakan objek 

yang penting untuk diteliti lebih lanjut. 

Dalam proses audit terdapat teori keagenan yang menjelaskan hubungan antara 

agent (auditor independen) dan principal (manajemen). Dalam penelitian ini 

manajemen memerintah auditor independen untuk melakukan suatu jasa atas 

nama principal dan memberi masukan untuk membuat keputusan yang terbaik 

bagi principal. 

Audit report lag bertambah apabila penerbitan laporan keuangan mengalami 

penundaan. Penundaan tersebut dapat terjadi karena terdapat berita buruk dalam 

laporan keuangan. Berita buruk yang salah satunya seperti financial distress 

(kesulitan keuangan) yang akan dihapus oleh perusahaan dari neraca dan 

mencatatnya sebagai leasing (Saleh, 2004). 

Audit report lag yang lama dapat mempengaruhi opini publik terhadap perusahaan. 

Umumnya publik melihat laporan keuangan perusahaan, secara khusus laba yang 

dinilai sebagai tolak ukur untuk melihat sejauh mana kinerja perusahaan. Hal ini 

yang mendorong penulis menggunakan variabel tingkat profitabilitas perusahaan 

sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi audit report lag. Tingkat 

profitabilitas perusahaan menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba berdasarkan aset yang dimiliki. Jika pengumuman laba berisi berita baik 

maka pihak manajemen akan cenderung melaporkan laporan keuangan tepat 

waktu (menekan atau mengurangi audit report lag) dan sebaliknya jika 

pengumuman laba berisi berita buruk maka pihak manajemen akan cenderung 

melaporkan laporan keuangan terlambat. 
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Kesulitan keuangan (financial distress) merupakan salah satu berita buruk dalam 

laporan keuangan. Kesulitan keuangan ini dapat dilihat dalam laporan keuangan 

melalui perbandingan antara hutang jangka panjang perusahaan dengan total aset 

yang dimiliki perusahaan (Saleh, 2004). Maka untuk menghindari kualitas laporan 

keuangan yang buruk seringkali perusahaan berusaha untuk memperbaikinya. 

Upaya perbaikan ini membutuhkan waktu sehingga akan menambah audit report 

lag perusahaan. 

Ahmad (2005) mengemukakan bahwa perusahaan yang mengalami rugi 

bersih akan selalu mengantisipasi kerugian dalam akhir tahun fiskal dengan 

melakukan satu penggabungan sumber pendapatan yang tidak tercatat yang 

dilakukan sebelum akhir tahun. Jadi audit report lag cenderung lebih panjang bagi 

perusahaan yang mengalami rugi usaha. Sebagai contoh, perusahaan yang 

mengalami rugi usaha dapat melakukan tindakan-tindakan yang bersifat akrual, 

seperti mengakui laba lebih cepat dari waktu yang seharusnya dan memperkecil 

biaya-biaya. Tindakan seperti ini dapat menyebabkan besarnya laba tidak sesuai 

dengan kenyataan. Untuk memeriksa penyimpangan ini maka auditor memerlukan 

waktu yang lebih lama sehingga menambah audit report lag. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Saleh 

(2004) yang berjudul “Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan 

Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta”. Perbedaannya terlihat dari 

variabel independen yang digunakan peneliti yaitu tingkat profitabilitas 

perusahaan, financial distress, dan pelaporan rugi bersih klien.  
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Berdasarkan uraian di atas maka menulis tertarik untuk membuat penelitian 

dengan judul “Pengaruh Tingkat Profitabilitas, Financial Distress, dan Pelaporan 

Rugi Bersih Klien terhadap Audit Report Lag Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.” 

1.2  Perumusan Masalah dan Batasan Masalah 

1.2.1 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah tingkat profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap audit 

report lag? 

2. Apakah financial distress berpengaruh terhadap audit report lag? 

3. Apakah pelaporan rugi bersih klien berpengaruh terhadap audit report 

lag? 

1.2.2 Batasan Masalah 

Dalam memfokuskan penelitian agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup 

dan arah yang jelas, maka peneliti memberikan batasan masalah yaitu: 

1. Penelitian ini menggunakan audit report lag sebagai variabel dependen 

dan tingkat profitabilitas, financial distress, dan pelaporan rugi bersih 

klien sebagai variabel independen. 

2. Perusahaan yang dipilih sebagai sampel adalah perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menerbitkan laporan 
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keuangan tahunan selama periode pengamatan, yaitu tahun 2008 sampai 

dengan 2011. 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah memperoleh bukti 

empiris bahwa: 

1. Tingkat profitabilitas berpengaruh terhadap audit report lag. 

2. Financial distress berpengaruh terhadap audit report lag. 

3. Pelaporan rugi bersih klien berpengaruh terhadap audit report lag. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan Publik 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perusahaan publik dalam 

usaha untuk menekan audit report lag melalui analisis kinerja laporan keuangan 

seperti tingkat profitabilitas dan kesulitan keuangan. 

2. Bagi Pembuat Peraturan (Regulator) 

Penelitian ini dapat berfungsi menjadi suatu bahan pertimbangan bagi para 

regulator pasar modal dan lembaga-lembaga keuangan dalam membuat peraturan 

yang terkait dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan. 
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3. Bagi Dunia Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah dalam dunia pendidikan, 

khususnya faktor-faktor yang berpengaruh terhadap audit report lag. Penelitian 

ini juga dapat dijadikan referensi bagi para peneliti selanjutnya yang hendak 

meneliti audit report lag. 

 


