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BAB I 

PENDAHULAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan industri sektor properti dan real estate begitu pesat di Indonesia. 

Hal ini dikarenakan industri properti dan real estate memiliki prospek 

kelangsungan usaha untuk berinvestasi dalam jangka panjang. Terdapat berbagai 

jenis investasi di bidang properti dan real estate yang secara umum dapat dibagi 

menjadi tiga yaitu residental properti yang meliputi apartemen, perumahan, dan 

bangunan multi unit, properti komersial yaitu properti yang dirancang untuk 

keperluan bisnis seperti gedung penyimpanan barang, area parkir, pusat 

perkantoran, pusat perbelanjaan, dan tanah, serta industrial properti yaitu investasi 

di bidang properti yang dirancang untuk keperluan industri yang meliputi 

bangunan-bangunan pabrik dan komplek perindustrian (Thomsett dan Thomsett, 

2009). 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bank Indonesia terkait 

perkembangan properti komersial, perkembangan indeks supply properti 

komersial di wilayah Jabodetabek dalam Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada 

triwulan IV-2014 indeks supply properti komersial sebesar 103,77 meningkat  

hingga di triwulan IV-2015 sebesar 106,17. Pada saat triwulan III-2016 indeks 

supply properti komersial semakin meningkat lebih besar dari triwulan 

sebelumnya menjadi sebesar 108,04. 
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Tabel 1.1 

Perkembangan Indeks Supply Properti Komersial 

Tahun Triwulan 

 I II III IV 

2014 103,75 103,27 103,4 103,77 

2015 104,06 104,63 105,24 106,17 

2016 106,99 107,33 108,04 - 

(Sumber: www.bi.go.id) 

Peningkatan indeks supply properti komersial ini juga mengindikasikan 

bahwa permintaan pasar terhadap bisnis properti dan real estate juga akan terus 

mengalami perkembangan. Berdasarkan data Bank Indonesia, perkembangan 

indeks demand properti komersial di wilayah Jabodetabek dalam Tabel 1.2 

menunjukkan bahwa pada triwulan IV-2014 indeks demand properti komersial 

sebesar 112,82 meningkat hingga di triwulan IV-2015 sebesar 128,74. Pada saat 

triwulan III-2016 indeks demand properti komersial semakin meningkat lebih dari 

triwulan sebelumnya menjadi sebesar 130,62. 

Tabel 1.2 

Perkembangan Indeks Demand Properti Komersial 

Tahun Triwulan 

 I II III IV 

2014 113,91 111,36 112,17 112,82 

2015 125,08 126,05 127,89 128,74 

2016 129,29 129,88 130,62 - 

(Sumber: www.bi.go.id) 

 Dari data Bank Indonesia tersebut menunjukkan bahwa perkembangan 

indeks demand atau permintaan terhadap properti komersial lebih tinggi daripada 

perkembangan indeks supply atau penawaran properti komersial. Hal ini sesuai 

dengan Tabel 1.2 yang menunjukkan perkembangan indeks demand properti 

komersial pada triwulan III-2016 sebesar 130,62 lebih tinggi dibandingkan dengan 
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perkembangan indeks supply properti komersial pada triwulan III-2016 sebesar 

108,04 dalam Tabel 1.1. Lebih tingginya demand dibandingkan dengan supply-nya 

ini menunjukkan masih belum terpenuhinya demand sehingga menjadi peluang 

usaha baru serta menjadi sektor industri yang strategis untuk berinvestasi. Hal ini 

dikarenakan masih dibutuhkannya supply untuk memenuhi demand atas properti 

komersial tersebut. 

Perusahaan properti dan real estate juga dinilai berperan penting serta 

memiliki kontribusi yang cukup besar untuk mendukung kemajuan investasi di 

suatu negara khususnya Negara Indonesia. Dengan demikian kemajuan bisnis 

properti dan real estate ini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan 

terbukanya lapangan kerja. Perkembangan ekonomi suatu negara dapat diukur 

dengan menggunakan produk domestik bruto (PDB). PDB digunakan sebagai 

indikator untuk mengukur kinerja perekonomian atau sebagai cerminan 

keberhasilan suatu pemerintahan dalam menggerakkan sektor-sektor ekonomi 

(www.bps.go.id). Laju Pertumbuhan PDB Indonesia pada triwulan II-2016 

mencapai 5,18%, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,91% 

(www.bps.go.id).  

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat pada triwulan II-2016 ini 

mengindikasikan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita dan daya beli 

masyarakat akan meningkat serta menunjukkan akan semakin banyak orang yang 

mampu berinvestasi ke sektor properti dan real estate. Selain itu, jumlah 

penduduk Indonesia tahun 2015 mencapai 255.461,7 ribu jiwa (www.bps.go.id). 

Banyaknya jumlah penduduk ini juga mendukung kemajuan dan kenaikan harga 
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industri properti dan real estate khususnya perumahan karena perumahan 

termasuk kebutuhan primer bagi masyarakat. Kenaikan harga ini dikarenakan 

supply tanah bersifat tetap sedangkan demand terhadap perumahan akan selalu 

bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk.  

Maka dari itu, perusahaan sektor properti dan real estate ini tentu akan 

menarik minat banyak investor karena jika dilihat dari usahanya memiliki peluang 

untuk mendapatkan keuntungan yang menjanjikan. Namun, banyaknya 

perusahaan properti dan real estate yang mulai berkembang ini menyebabkan 

persaingan bisnisnya akan semakin pesat. Sementara itu, perkembangan 

perusahaan properti dan real estate juga sangat bergantung pada modal pendanaan 

yang diperoleh baik dari internal perusahaan maupun dari pihak eksternal yaitu 

investor dan kreditor. Oleh sebab itu, perusahaan properti dan real estate harus 

dapat menunjukkan kinerja serta kondisi perusahaan yang baik. Dengan demikian, 

investor akan percaya untuk tetap berinvestasi dan calon investor tertarik untuk 

menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Selain itu, kreditor juga percaya 

untuk meminjamkan dana ke perusahaan dan yakin jumlah terutangnya akan 

dibayar pada saat jatuh tempo. Salah satu cara untuk mengukur kinerja perusahaan 

tersebut adalah dengan menggunakan laporan keuangan. 

Laporan keuangan perusahaan berperan penting digunakan untuk 

mengevaluasi kinerja manajemen dalam mengelola kegiatan operasional 

perusahaan serta sebagai dasar pedoman untuk menilai kondisi keuangan 

perusahaan. Maka bagi perusahaan, laporan keuangan ini berfungsi sebagai dasar 

dalam pengambilan keputusan ekonomi seperti menentukan strategi yang harus 
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dijalankan perusahaan terkait melakukan ekspansi bisnis dengan menggunakan 

modal dari dana internal ataupun dana eksternal serta sebagai dasar pertimbangan 

untuk berinvestasi ke industri lain maupun industri sejenis dengan modal yang 

dimiliki perusahaan. Keputusan ini dapat diambil dengan mengevaluasi kondisi 

keuangan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan yang lebih besar berasal 

dari pendapatan operasional atau pendapatan non operasionalnya. Selain itu, 

laporan keuangan ini juga dapat memberikan rekomendasi bagi perusahaan untuk 

meningkatkan kinerja manajemennya. 

Laporan keuangan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pihak 

manajemen kepada pihak-pihak yang berkepentingan bagi perusahaan yaitu 

pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan baik pihak internal 

maupun eksternal perusahaan tentu memerlukan informasi yang terpercaya, 

relevan, dan tepat waktu sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam 

pengambilan keputusan ekonomi. Oleh sebab itu, informasi yang terkandung 

dalam laporan keuangan harus memenuhi standar kualitas yang ditentukan karena 

pentingnya dan banyaknya pihak yang sangat membutuhkan laporan tersebut. 

Menurut Kieso, Weygandt, & Warfield (2014), karakteristik kualitatif dari laporan 

keuangan meliputi relevan, ketepatan penyajian, kelengkapan, netralitas, dapat 

dibandingkan, dapat diuji, ketepatan waktu, dan dapat dimengerti.  

Laporan keuangan perusahaan ini harus di-audit untuk memastikan bahwa 

standar kualitas dari laporan keuangan tersebut telah terpenuhi dan laporan 

keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan bebas dari kesalahan penyajian 

material sehingga kewajaran atas laporan keuangan menjadi tidak diragukan. 
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Selain itu, audit yang dilakukan juga dapat menambah kredibilitas dari laporan 

keuangan perusahaan. Berdasarkan Standar Audit (SA) 200 tentang tujuan 

keseluruhan auditor independen dan pelaksanaan audit berdasarkan standar audit 

menyatakan bahwa tujuan audit adalah untuk meningkatkan tingkat keyakinan 

pengguna laporan keuangan yang dituju (Ikatan Akuntan Publik Indonesia, 2013). 

Maka dari itu, laporan keuangan perusahaan yang telah di-audit ini diharapkan 

mampu memberikan informasi yang bermanfaat dan relevan bagi pengguna 

laporan keuangan.  

Proses audit yang dilakukan terhadap laporan keuangan perusahaan ini 

tentu akan menentukan jangka waktu penyelesaian audit-nya. Jangka waktu 

penyelesaian audit ini penting diperhatikan oleh perusahaan karena laporan 

keuangan auditan menjadi informasi yang terpercaya bagi perusahaan untuk 

menilai kondisi keuangan perusahaan dan sebagai dasar untuk menetapkan 

strategi perusahaan seperti memutuskan untuk berinvestasi ke perusahaan lain 

atau melakukan ekspansi bisnis. Selain itu, laporan keuangan auditan juga sebagai 

cara bagi perusahaan untuk menentukan sumber pendanaan yang tepat. Setiap 

perusahaan membutuhkan dana yang cukup besar untuk mengembangkan 

usahanya dengan melakukan ekspansi bisnis sehingga laba perusahaan dapat 

meningkat dan perusahaan akan semakin kompetitif di pasar. Sumber pendanaan 

tersebut dapat diperoleh dari laba perusahaan, kreditor, dan investor yang 

menanamkan modal ke perusahaan.  

Oleh sebab itu, perusahaan akan berusaha untuk segera menyelesaikan 

proses audit sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sehingga laporan 
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keuangan auditan dapat segera diselesaikan. Hal ini dikarenakan laporan 

keuangan auditan juga menjadi sumber informasi penting khususnya bagi investor 

untuk mengambil keputusan ekonomi. Dengan demikian, lamanya jangka waktu 

penyelesaian audit akan memengaruhi relevansi dari informasi yang akan 

dimanfaatkan oleh investor. Apabila jangka waktu penyelesaian audit-nya lama 

maka laporan keuangan auditan tersebut akan kehilangan nilai informasinya, 

karena tidak tersedia saat dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangannya 

khususnya investor.  

 Audit report lag merupakan rentang waktu penyelesaian pelaksanaan audit 

laporan keuangan tahunan yaitu sejak tanggal tutup tahun buku perusahaan 

sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independen (Harahap et al., 

2015). Jadi, panjang atau pendeknya audit report lag atau jangka waktu 

penyelesaian audit ini akan dipengaruhi oleh seberapa lama proses auditor untuk 

menyelesaikan audit-nya. Berdasarkan Standar Audit (SA) 200 terkait tujuan 

keseluruhan auditor independen dan pelaksanaan audit berdasarkan standar audit, 

menyatakan perencanaan dan pelaksanaan audit mencakup antara lain 

mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material berdasarkan 

suatu pemahaman atas entitas dan lingkungannya termasuk pengendalian internal 

entitas, memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat melalui perancangan dan 

penerapan respon yang tepat terhadap risiko yang dinilai, lalu merumuskan suatu 

opini atas laporan keuangan berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari bukti audit 

yang diperoleh (Ikatan Akuntan Publik Indonesia, 2013). Oleh sebab itu, proses 
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audit yang lama akan membuat laporan keuangan yang telah di-audit tertunda 

untuk dipublikasikan ke publik dan perusahaan akan dikenakan sanksi.  

Berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor X.K.2, Lampiran Keputusan 

Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-346/BL/2011 tentang Penyampaian Laporan 

Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, Bapepam mewajibkan setiap 

perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk 

menyampaikan laporan keuangan tahunan disertai dengan laporan akuntan dalam 

rangka audit atas laporan keuangan kepada Bapepam (sekarang Otoritas Jasa 

Keuangan) paling lambat akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan 

keuangan tahunan (Bapepam, 2011). Dengan adanya peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) tersebut tentu menjadi perhatian penting baik bagi perusahaan 

yang tercatat sebagai emiten di BEI maupun auditor-nya agar dapat 

menyelesaikan proses audit sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan saat 

membuat perikatan sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam penyampaian 

laporan keuangan auditan ke publik.  

Namun dari data yang diperoleh masih menunjukkan adanya emiten 

khususnya perusahaan properti dan real estate yang terlambat menyampaikan 

laporan keuangan auditan. Hal ini tercermin dari pengumuman yang termuat di 

situs www.idx.co.id mengenai penyampaian laporan keuangan auditan yang 

berakhir per 31 Desember 2014 bahwa terdapat 3 perusahaan properti dan real 

estate yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan hingga 31 Maret 

2015 yaitu PT Bakrieland Development Tbk., PT Perdana Gapura Prima Tbk., 

dan PT Eureka Prima Jakarta Tbk. serta perusahaan tersebut telah dikenakan 
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sanksi tertulis I (www.idx.co.id). Hal tesebut menunjukkan masih terdapatnya 

masalah mengenai tingkat kedisiplinan perusahaan properti dan real estate dalam 

mematuhi ketentuan dari BEI. Menurut Ketentuan II.6.I. Peraturan Nomor I-H 

tentang sanksi Bursa yaitu bagi emiten yang telat menyampaikan laporan 

keuangan auditan sampai 30 hari terhitung sejak batas akhir seharusnya, maka 

BEI akan menjatuhkan sanksi tertulis I. Jika pada hari ke-31 hingga ke-60 emiten 

belum juga menyampaikan laporan keuangan auditannya maka akan dikenakan 

sanksi tertulis II disertai dengan denda Rp50.000.000. Akhirnya, pada hari ke-61 

hingga ke-90 emiten masih mengabaikannya maka BEI akan memberikan sanksi 

peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp150.000.000 

(www.idx.co.id). 

Selain itu, berdasarkan berita yang termuat di situs www.topsaham.com 

pada 30 Juni 2016 yang berjudul “Belum Sampaikan Laporan Keuangan, BEI 

Bekukan Perdagangan 18 Emiten”. Berita ini menyatakan bahwa mengacu 

ketentuan sanksi, BEI melakukan suspensi apabila mulai hari ke-91 sejak 

lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan auditan, perusahaan 

tercatat masih belum memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan laporan 

keuangan auditan atau sudah memenuhi tetapi tidak membayar denda. Salah satu 

perusahaan properti dan real estate yang terkena suspensi atau penghentian 

sementara perdagangan saham adalah PT Bakrieland Development Tbk (ELTY) 

yang dinyatakan belum melaporkan laporan keuangan auditan per 31 Desember 

2015 serta belum membayar dendanya (www.topsaham.com).  
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Menurut Tuanakotta (2015), dalam melakukan proses audit ini, ciri 

penting dari audit berbasis ISA adalah bahwa audit ini berbasis risiko. Risiko 

audit adalah risiko dimana auditor memberikan opini yang salah ketika laporan 

keuangan disalahsajikan secara material. Dengan bukti audit yang cukup dan 

tepat, auditor sudah menekan risiko audit. Oleh sebab itu, terkait dengan audit 

report lag untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat ini terdapat 

beberapa kendala baik dari faktor internal maupun faktor eksternal perusahaan. 

Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam perusahaan tersebut seperti: 

a.  Manajer tidak langsung memberikan dokumen yang diminta oleh auditor 

sehingga akan menghambat proses audit. 

b.  Pengendalian internal perusahaan yang buruk sehingga membuat pengujian 

audit atau pemeriksaan yang harus dilakukan semakin luas. 

c. Tingkat kompleksitas dari bisnis perusahaan yang di-audit sehingga 

menyebabkan banyaknya transaksi yang harus di-audit. 

d. Perusahaan yang di-audit memiliki beberapa anak perusahaan sehingga 

membutuhkan waktu lebih lama dalam menyelesaikan proses audit-nya terkait 

dengan penyelesaian laporan keuangan konsolidasian perusahaan. 

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar perusahaan seperti kesalahan 

dan kelalaian dari pihak auditor eksternal yang disebabkan oleh banyaknya 

pekerjaan audit yang harus dilakukan, adanya pergantian auditor baru, serta 

keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan proses audit. 

Kendala-kendala ini mendorong seorang auditor harus memerlukan waktu 

yang lebih lama untuk menyelesaikan proses audit-nya. Jika auditor 
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menyelesaikan proses audit-nya melebihi ketentuan yang telah ditetapkan oleh 

OJK maka akan terjadi keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan 

auditan dan perusahaan akan dikenakan sanksi. Selain itu, panjangnya audit 

report lag dapat menimbulkan terjadinya asimetri informasi yaitu suatu keadaan 

dimana manajer (agent) memiliki informasi lebih banyak dibandingkan dengan 

pemegang saham (principal) dan dimanfaatkan untuk meningkatkan keuntungan 

manajer itu sendiri (Slamet, 2005 dalam Swami dan Latrini, 2013). Maka, 

masalah asimetri informasi ini dapat menyebabkan investor tidak dapat 

mengambil keputusan yang relevan dan tepat waktu seperti kapan saham 

perusahaan tersebut harus dibeli, dijual, ataupun dipertahankan. Oleh sebab itu, 

audit report lag menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan dan 

auditor agar tidak merugikan pihak lain yaitu pengguna laporan keuangan 

khususnya investor.  

Dalam penelitian ini, akan dibuktikan secara empiris variabel yang dapat 

memengaruhi audit report lag yaitu mekanisme good corporate governance yang 

diproksikan menjadi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, dan 

independensi komite audit serta opini audit, laba rugi, ukuran perusahaan, dan 

ukuran kantor akuntan publik. Faktor yang diperkirakan dapat memengaruhi audit 

report lag yaitu mekanisme good corporate governance di dalam perusahaan. 

Corporate governance memiliki struktur yang mengatur mengenai penetapan 

tujuan, sarana-sarana dalam mencapai tujuan, serta pemantauan kinerja (Swami 

dan Latrini, 2013). Perusahaan yang memiliki standar tata kelola yang baik 

diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam pengawasan proses 
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penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) untuk menghasilkan laporan keuangan yang 

kredibel serta pengendalian internal perusahaan menjadi lebih efektif sehingga 

dapat memengaruhi audit report lag. 

Dalam penelitian ini, good corporate governance diproksikan dengan 

dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, dan independensi komite 

audit. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 

33/POJK.04/2014 menyatakan bahwa dewan komisaris independen adalah 

anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik 

dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen (OJK, 2014). Semakin 

besar proporsi dewan komisaris independen di dalam perusahaan yang tidak 

terlibat dalam pengambilan keputusan operasional perusahaan ini diindikasikan 

dapat mengawasi manajemen agar bertindak sesuai dengan aturan yang ditetapkan 

dan sistem tata kelola yang baik terutama dalam proses penyusunan laporan 

keuangan.  

Oleh sebab itu, pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris 

independen yang memiliki kompetensi dan profesionalitas dalam melaksanakan 

tugasnya ini akan semakin efektif sehingga manajemen dapat membuat laporan 

keuangan yang kredibel. Laporan keuangan yang kredibel ini menunjukkan semua 

angka-angka dan penjelasan yang disajikan dalam laporan keuangan benar-benar 

ada dan didukung oleh bukti. Tersedianya bukti ini dapat membantu auditor 

dalam memperoleh bukti audit dengan cepat saat melakukan pemeriksaan. 

Dengan demikian auditor tidak memiliki hambatan dalam melakukan pekerjaan 
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audit-nya sehingga proses audit dapat diselesaikan dengan cepat. Jadi semakin 

besar proporsi dewan komisaris independen diharapkan dapat memperpendek 

audit report lag. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Swami dan 

Latrini (2013) mendapatkan hasil bahwa dewan komisaris independen 

berpengaruh negatif  dan secara signifikan terhadap audit report lag. 

Kepemilikan institusional juga diperkirakan sebagai faktor yang dapat 

memengaruhi audit report lag. Kepemilikan institusional merupakan proporsi 

saham yang dimiliki pihak institusi pada akhir tahun yang diukur dengan 

presentase (Nabela, 2012). Investor institusional tersebut seperti perusahaan 

investasi, bank, perusahaan asuransi maupun kepemilikan lembaga dan 

perusahaan lain. Semakin besar proporsi kepemilikan institusional di dalam 

perusahaan menunjukkan akan semakin meningkatnya kepemilikan saham oleh 

pihak institusional tersebut. Dengan kepemilikan saham yang besar ini membuat 

pihak institusional mempunyai hak untuk mengendalikan perusahaan. Pihak 

institusional dapat berperan dalam memengaruhi kebijakan operasional 

perusahaan dengan menempatkan perwakilannya pada bagian dewan direksi yang 

diyakini memiliki tujuan yang sama dengan pihak institusional tersebut sehingga 

pengawasan terhadap kinerja manajemen perusahaan dapat dilakukan secara lebih 

efektif.  

Dengan adanya pengawasan yang efektif dari pihak institusional ini dapat 

meningkatkan pengendalian internal perusahaan sehingga manajemen akan 

membuat laporan keuangan yang kredibel. Laporan keuangan yang kredibel 

menunjukkan bahwa semua angka-angka dan penjelasan yang terdapat di laporan 
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keuangan telah disajikan dengan benar dan didukung oleh bukti. Bukti yang 

tersedia saat dibutuhkan oleh auditor akan membuat auditor semakin cepat dalam 

memperoleh bukti audit sehingga proses audit dapat diselesaikan dengan cepat. 

Jadi, semakin besar proporsi kepemilikan institusional diharapkan dapat 

memperpendek audit report lag. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Swami dan Latrini (2013) membuktikan bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap audit report lag. 

Independensi komite audit merupakan bagian dari mekanisme good 

corporate governance. Komite audit diharapkan memiliki independensi dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk membantu tugas dan fungsi 

dewan komisaris dalam mengawasi serta memantau proses pengelolaan 

perusahaan. Berdasarkan Peraturan Bapepam mengenai Pembentukan dan 

Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam 

No: Kep- 643/BL/2012 yang diterbitkan pada 7 Desember 2012 mensyaratkan 

bahwa jumlah anggota komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang 

yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau 

perusahaan publik (Bapepam, 2012). 

 Komite audit berperan untuk mengawasi dan memastikan efektivitas 

sistem pengendalian internal perusahaan serta memastikan penyusunan laporan 

keuangan telah dilaksanakan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku 

umum tanpa adanya benturan konflik kepentingan. Pengawasan yang independen 

dan efektif ini akan membuat sistem pengendalian internal perusahaan dilakukan 

secara lebih efektif. Dengan adanya sistem pengendalian internal perusahaan yang 
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efektif akan memengaruhi risiko audit menjadi lebih rendah sehingga ruang 

lingkup pengujian audit dalam pengambilan jumlah sampel yang harus diperiksa 

akan semakin kecil untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Oleh 

sebab itu akan membuat proses audit dapat lebih cepat diselesaikan oleh auditor-

nya. Dengan demikian, semakin besar proporsi independensi komite audit 

diperkirakan dapat memperpendek audit report lag. Berdasarkan hasil penelitian 

Wardhani dan Raharja (2013) membuktikan bahwa independensi komite audit 

berpengaruh negatif secara signifikan terhadap audit report lag. 

Opini audit juga menjadi salah satu faktor yang diperkirakan dapat 

memengaruhi audit report lag. Berdasarkan Standar Audit (SA) 700 tentang 

perumusan suatu opini dan pelaporan atas laporan keuangan menyatakan bahwa 

auditor harus merumuskan suatu opini tentang apakah laporan keuangan telah 

disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan 

keuangan yang berlaku (IAPI, 2013). Dalam merumuskan opini tersebut auditor 

harus menyimpulkan apakah auditor telah memperoleh keyakinan memadai 

tentang laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian 

material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan (IAPI, 2013).  

Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SA Seksi 508), ada lima 

jenis opini yaitu (IAPI, 2011): 

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion). 

2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang 

ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku (unqualified opinion with 

explanatory language or modified wording). 
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3. Pendapat wajar dengan pengecualian (qualified opinion). 

4. Pendapat tidak wajar (adverse opinion). 

5. Pernyataan tidak memberikan pendapat (disclaimer opinion). 

Menurut IAPI (2011), pendapat wajar tanpa pengecualian ini menyatakan 

bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang 

material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan 

standar akuntansi keuangan di Indonesia. Jika laporan keuangan perusahaan tidak 

memenuhi kriteria tersebut maka auditor dapat memberikan opini selain pendapat 

wajar tanpa pengecualian. Opini audit ini dapat meningkatkan keyakinan 

pengguna laporan keuangan terkait kewajaran atas penyusunan laporan keuangan 

yang menjadi tanggung jawab manajemen serta efektivitas sistem pengendalian 

internal perusahaan. Maka dari itu, opini audit menjadi informasi penting yang 

harus segera disampaikan ke publik. Namun, perusahaan yang memperoleh opini 

audit yaitu pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) dengan opini 

audit lainnya dapat menimbulkan perbedaan yang memengaruhi jangka waktu 

proses penyelesaian audit-nya. Hal ini dikarenakan perusahaan yang memperoleh 

unqualified opinion terbukti memiliki sistem pengendalian internal yang efektif 

untuk mengawasi manajemen dalam menyusun laporan keuangan yang kredibel 

sehingga auditor dapat memperoleh bukti audit dengan cepat serta dapat 

mempercepat jangka waktu penyelesaian audit-nya. Selain itu, perusahaan yang 

memperoleh opini tersebut tentu cenderung ingin segera mempublikasikan 

laporan keuangan auditannya ke publik.  
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Namun, perusahaan yang memperoleh opini selain unqualified opinion 

tentu membutuhkan waktu yang lebih lama dalam melakukan proses audit karena 

auditor akan menambah pengujian audit untuk memperoleh bukti yang cukup dan 

tepat atas pemberian opininya. Auditor juga akan berkomunikasi terlebih dahulu 

dengan pihak manajemen terkait temuan audit sehingga terjadi penundaan 

terhadap publikasi laporan keuangan auditan. Oleh sebab itu, perusahaan yang 

memperoleh unqualified opinion diindikasikan akan memperpendek audit report 

lag sedangkan yang memperoleh opini selain unqualified opinion akan 

memperpanjang audit report lag. Berdasarkan hasil penelitian Sumartini dan 

Widhiyani (2014) membuktikan bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap 

audit report lag. 

Laba rugi perusahaan dalam tahun berjalan diperkirakan berpengaruh 

terhadap audit report lag. Laba rugi tahun berjalan ini akan menunjukkan kondisi 

keuangan perusahaan yaitu perusahaan memperoleh keuntungan atau kerugian 

dalam kegiatan operasionalnya untuk satu periode akuntansi. Selain itu, informasi 

laba rugi perusahaan juga dapat menunjukkan kinerja manajemen dalam 

mengelola perusahaan serta membantu para pengguna laporan keuangan untuk 

memprediksikan kekuatan ataupun kelemahan yang dimiliki perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan/kerugian di masa yang akan datang.  

Secara umum, investor akan cenderung lebih tertarik berinvestasi ke 

perusahaan yang mengalami keuntungan atau mengumumkan laba di laporan 

keuangannya dibandingkan dengan laporan keuangan yang mengalami kerugian. 

Maka dari itu, perusahaan yang memperoleh laba akan menganggap hal tersebut 
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sebagai berita baik untuk segera dipublikasikan ke publik sehingga akan 

membantu untuk menyediakan bukti yang diperlukan auditor dengan cepat. 

Tersedianya bukti ini membuat auditor dapat memperoleh bukti audit dengan 

cepat sehingga akan mempercepat jangka waktu penyelesaian audit-nya.  

Namun, jika perusahaan mengalami kerugian akan dianggap sebagai berita 

buruk yang dapat merusak reputasi perusahaan maka manajer akan cenderung 

berusaha menunda penyampaian laporan keuangan auditan. Selain itu, auditor 

juga akan melakukan pengujian audit yang lebih luas untuk memperoleh bukti 

audit yang cukup dan tepat khususnya terkait dengan penyebab timbulnya 

kerugian yang akan memengaruhi kelangsungan usaha dari perusahaan sehingga 

dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian audit-nya. Dengan demikian, 

perusahaan yang memperoleh laba diharapkan akan memperpendek audit report 

lag sedangkan yang mengalami rugi cenderung akan memperpanjang audit report 

lag. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sumartini dan Widhiyani 

(2014) membuktikan bahwa laba rugi tahun berjalan berpengaruh negatif terhadap 

audit report lag. 

Penelitian ini menggunakan variabel kontrol. Penggunaan variabel kontrol 

dimaksudkan untuk membuat model penelitian menjadi lebih baik. Variabel 

kontrol tersebut adalah ukuran perusahaan dan ukuran kantor akuntan publik. 

Ukuran perusahaan merupakan besarnya lingkup atau luas perusahaan dalam 

menjalankan operasinya (Murti dan Widhiyani, 2016). Menurut Murti dan 

Widhiyani (2016), ukuran perusahan dapat dilihat dari total aset atau kekayaan 

yang dimiliki oleh perusahaan. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang 
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usaha mikro, kecil, dan menengah mengklasifikasikan ukuran perusahaan 

berdasarkan total aset atau kekayaan yang dimiliki atau total penjualan tahunan ke 

dalam kategori usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar 

(Republik Indonesia, 2008). Semakin besar ukuran perusahaan yang diukur dari 

total aset perusahaan tersebut akan menunjukkan semakin tingginya tingkat 

kompleksitas dari bisnis perusahaan. Tingkat kompleksitas bisnis perusahaan 

yang di-audit ini akan memengaruhi banyaknya jumlah sampel dan akun-akun 

dari transaksi yang harus diperiksa. Semakin luas pengujian transaksi yang 

dilakukan ini dapat menyebabkan auditor menyelesaikan proses audit-nya lebih 

lama. Dengan demikian, semakin besar ukuran perusahaan akan memperpanjang 

audit report lag dan semakin kecil ukuran perusahaan akan memperpendek audit 

report lag-nya.  

Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) yang meng-audit merupakan salah 

satu variabel kontrol yang diperkirakan dapat memengaruhi audit report lag. 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang 

Akuntan Publik menyatakan bahwa KAP adalah badan usaha yang didirikan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin 

usaha berdasarkan Undang-Undang (Republik Indonesia, 2011). Pengukuran KAP 

dapat dibagi menjadi dua yaitu KAP big four dan KAP non the big four (Lestari, 

2015). Saat ini KAP big four yang ada di Indonesia meliputi Deloitte yang 

berafiliasi dengan KAP Osman Bing Satrio & Rekan, PWC yang berafiliasi 

dengan KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan, EY yang berafiliasi dengan KAP 
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Purwantono, Suherman, & Surja, dan KPMG yang berafiliasi dengan KAP 

Sidharta & Widjaja.  

Semakin besar ukuran KAP yang ditunjukkan dengan KAP yang tergolong 

dalam kategori big four ini tentu memiliki sumber daya yang memadai baik dalam 

segi sumber daya manusia ataupun teknologi yang digunakan dalam melakukan 

proses audit-nya. Sumber daya yang memadai ini dapat meningkatkan kualitas 

dari auditor-nya melalui pemberian pelatihan yang up to date terkait dengan 

standar audit sehingga dapat meningkatkan kredibilitas dari KAP tersebut. Oleh 

sebab itu, auditor yang berasal dari KAP big four ini diharapkan mampu 

menyelesaikan proses audit secara lebih efisien dan tepat waktu sesuai dengan 

perencanaan audit. Dengan demikian, ukuran KAP dalam kategori big four 

diharapkan dapat memperpendek audit report lag dan dalam kategori non big four 

dapat memperpanjang audit report lag.  

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh 

Sumartini dan Widhiyani (2014). Dalam penelitian ini terdapat beberapa 

perbedaan dari penelitian yang direplikasi yaitu: 

1. Penelitian ini menambahkan variabel independen yaitu mekanisme good 

corporate governance yang diproksikan menjadi dewan komisaris 

independen, kepemilikan institusional, dan independensi komite audit. Proksi 

dari good corporate governance yaitu dewan komisaris independen dan 

kepemilikan institusional mengacu pada penelitian Swami dan Latrini (2013) 

serta independensi komite audit mengacu dari penelitian Wardhani dan 

Raharja (2013). Namun, ukuran dari dewan komisaris independen mengacu 
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dari penelitian Wardhani dan Raharja (2013), ukuran kepemilikan institusional 

mengacu dari penelitian Wida dan Suartana (2014), ukuran laba rugi mengacu 

dari penelitian Juanita dan Satwiko (2012). 

2. Penelitian ini menambahkan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan dan 

ukuran KAP. Proksi dari ukuran perusahaan yaitu logaritma natural total aset 

perusahaan dan ukuran KAP yang mengacu pada penelitian Wardhani dan 

Raharja (2013). 

3. Penelitian ini mengambil sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dalam sektor properti dan real estate selama dua tahun berturut-

turut yaitu tahun 2014-2015. Sementara objek penelitian Sumartini dan 

Widhiyani (2014) adalah perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2009-2012. 

Berdasarkan uraian yang telah diungkapkan, maka judul penelitian ini adalah 

“Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance, Opini Audit, dan Laba 

Rugi terhadap Audit Report Lag dengan Ukuran Perusahaan dan Ukuran 

Kantor Akuntan Publik sebagai Variabel Kontrol (Studi Empiris pada 

Perusahaan Go Public Sektor Properti dan Real Estate di BEI Periode 2014-

2015)” 

 

1.2 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini terfokus pada topik yang dipilih dan membatasi lingkup 

masalah penelitian, maka ditentukan batasan masalah sebagai berikut: 

1. Variabel independen yang diperkirakan dapat memengaruhi audit report lag 

adalah mekanisme good corporate governance yang diproksikan dengan 
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dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, dan independensi 

komite audit serta opini audit, dan laba rugi. 

2. Variabel kontrol yang terdiri dari: 

a. Ukuran perusahaan yang diproksikan dengan Ln (total aset). 

b. Ukuran Kantor Akuntan Publik. 

3. Objek penelitian ini adalah perusahaan di sektor properti dan real estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2014 sampai dengan 

2015. 

4. Periode penelitian yang diamati adalah tahun 2014 sampai dengan 2015. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, perumusan masalah 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah mekanisme good corporate governance yang diproksikan dengan 

dewan komisaris independen mempunyai pengaruh negatif terhadap audit 

report lag perusahaan? 

2. Apakah mekanisme good corporate governance yang diproksikan dengan 

kepemilikan institusional mempunyai pengaruh negatif terhadap audit report 

lag perusahaan? 

3. Apakah mekanisme good corporate governance yang diproksikan dengan 

independensi komite audit mempunyai pengaruh negatif terhadap audit report 

lag perusahaan? 
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4. Apakah opini audit mempunyai pengaruh negatif terhadap audit report lag 

perusahaan? 

5. Apakah laba rugi mempunyai pengaruh terhadap audit report lag perusahaan? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk 

mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh negatif dari: 

1. Mekanisme good corporate governance yang diproksikan dengan dewan 

komisaris independen terhadap audit report lag perusahaan. 

2. Mekanisme good corporate governance yang diproksikan dengan kepemilikan 

institusional terhadap audit report lag perusahaan. 

3. Mekanisme good corporate governance yang diproksikan dengan independensi 

komite audit terhadap audit report lag perusahaan. 

4. Opini audit terhadap audit report lag perusahaan. 

5. Laba rugi terhadap audit report lag perusahaan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi emiten khususnya industri properti dan real estate, penelitian ini dapat 

memberikan pengetahuan mengenai pentingnya jangka waktu penyelesaian 

audit dikarenakan laporan keuangan auditan menjadi sumber informasi terkait 

kondisi keuangan perusahaan yang digunakan sebagai dasar pengambilan 

keputusan bagi perusahaan. 
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2.  Bagi investor, penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada para 

investor mengenai faktor-faktor yang dapat memengaruhi audit report lag 

perusahaan sehingga menjadi dasar pertimbangan untuk berinvestasi. 

3.  Bagi auditor, membantu memberikan pemahaman terkait pentingnya jangka 

waktu penyelesaian audit dan membantu dalam upaya meningkatkan efisiensi 

dan efektivitas proses audit dengan mengendalikan faktor-faktor yang dapat 

memengaruhi audit report lag perusahaan. 

4. Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

sumber referensi yang berguna dalam melakukan penelitian sejenis dan 

menambah wawasan dengan memberikan bukti empiris mengenai peran 

mekanisme good corporate governance, opini audit, laba rugi, ukuran 

perusahaan dan ukuran kantor akuntan publik serta pengaruhnya dalam 

memperpendek audit report lag. 

5. Bagi mahasiswa dan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama penelitian yang 

berkaitan dengan peran mekanisme good corporate governance, opini audit, 

laba rugi, ukuran perusahaan dan ukuran kantor akuntan publik dalam 

memperpendek audit report lag perusahaan.  

6. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan pemahaman serta menambah 

wawasan peneliti khususnya mengenai pengaruh mekanisme good corporate 

governance, opini audit, laba rugi, ukuran perusahaan dan ukuran kantor 

akuntan publik terhadap audit report lag sehingga dapat memperoleh 

gambaran mengenai kesesuaian teori dan pengaplikasian dalam praktiknya. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Agar memperoleh gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dibahas dalam 

penulisan skripsi ini, maka disusunlah sistematika penulisan yang dibagi menjadi 

lima bab dengan rincian sebagai berikut: 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,  manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II  :  TELAAH LITERATUR 

Bab ini menjelaskan mengenai teori yang melandasi penelitian 

serta terkait dengan masalah yang diteliti, literatur dari penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran, dan rumusan hipotesis penelitian. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, 

metode penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, 

teknik pengambilan sampel, teknik analisis data dan pengolahan 

data untuk  pengujian hipotesis. 

BAB IV  : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang deskripsi penelitian berdasarkan data-data 

yang telah dikumpulkan, pengujian, analisis hipotesis dan 

pembahasan hasil penelitian. 
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BAB V  :  SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi simpulan penelitian yang menjawab mengenai 

rumusan masalah dan tujuan penelitian serta membahas 

keterbatasan penelitian dan saran yang berguna bagi penelitian 

mendatang. 
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