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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Suatu fenomena yang sering dikaitkan dengan beberapa aspek kehidupan 

perekonomian salah satunya adalah fenomena penyampaian informasi keuangan 

perusahaan. Penyampaian informasi keuangan melibatkan peran Bursa Efek 

Indonesia (BEI) menjadi perantara antara pihak internal dengan pihak eksternal. 

Penyampaian laporan keuangan merupakan tindakan yang mempermudah dalam 

keterbukaan serta pengaksesan laporan keuangan kepada pihak yang 

membutuhkan. 

Dalam mempertahankan posisi keuangan suatu perusahaan untuk 

menghasilkan output berupa laporan keuangan yang wajar, perlu diperhatikan 

konsep going concern  laporan keuangan yang telah dibuat oleh pihak 

manajemen.  Going Concern dimaksudkan adalah asumsi akuntansi oleh suatu 

entitas sebagai bentuk kelangsungan bisnis pada penyampaian pelaporan dalam 

jangka waktu tidak terbatas.  

Penyampaian laporan keuangan memicu konflik hubungan yang terjadi 

antara pihak manajemen dengan pihak stakeholder. Hal tersebut menggambarkan 

teori keagenan (agency theory) bahwa pihak agent (pihak yang diberi 

mandat/wewenang untuk mengatur manajemen perusahaan) dengan pihak 

principal (pihak yang memberi mandat/wewenang atau pemilik usaha) 

diupayakan untuk saling berkoordinasi dalam mengatur hubungan atas jasa yang 

telah disepakati dan menemukan solusi atas konflik yang dihadapi. 

Selain itu signalling theory memberikan komunikasi kepada pihak luar 

mengenai kondisi laporan keuangan. Kondisi tersebut tercermin dari laporan 

keuangan perusahaan yang telah terpublikasi. Maka pihak luar akan menangkap 

informasi tersebut menjadi sinyal baik atau buruk tergantung kondisi laporan 

keuangan. Hal tersebut sepaham dengan compliance theory yang menjelaskan 

kewajiban atas kepatuhan setiap perusahaan untuk mempublikasikan laporan 

keuangan sesuai timeliness. 
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Secara singkat laporan keuangan merupakan petunjuk suatu kondisi 

keuangan perusahaan saat ini maupun periode berikutnya. Laporan keuangan yang 

telah diaudit dijadikan pengambilan aspek-aspek keputusan rasional. Maka 

diperlukannya perhatian pada aturan penyampaian laporan keuangan agar pihak 

yang berkepentingan tidak terhalangi dalam pengaksesan informasi keuangan 

perusahaan atas publikasi laporan keuangan inilah sering disebut oleh masyarakat 

sebagai audit report lag. Perhatian tersebut diatur dalam regulasi Otoritas Jasa 

Keuangan Indonesia. 

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) 

mengatur mengenai penyampaian laporan keuangan sesuai regulasi Bapepam 

Nomor X.K.2 bagian Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-

346/BL/2011 tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala bagi 

pihak emiten maupun perusahaan go public yang telah terdaftar di Pasar Modal. 

Pada tanggal 12 Desember 2016 fungsi dan tugas Bapepam-LK bepindah ke 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Munculah penjelasan pada peraturan Nomor 

29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.  

Pada kenyataanya masih ditemukannya fenomena mengenai keterlambatan 

laporan audit. Dijelaskan bahwa ketentuan maksimal akhir bulan keempat atau 

120 hari setelah tanggal tahun tutup buku. Fenomena tersebut dapat dibuktikan 

dengan akses halaman www.idx.co.id dan masih banyak daftar nama emiten yang 

belum menyampaikan laporan keuangan tepat waktu setiap tahunnya. Dimulai 

dari laporan keuangan auditan tahun 2016 dengan hasil data terdapat 17 emiten 

belum menyampaikan laporan keuangan, tahun 2017 dengan total jumlah 10 

emiten belum menyampaikan laporan keuangan, dan tahun 2018 dengan total 

jumlah 10 emiten belum menyampaikan laporan keuangan. 

Menurut Direktur BEI perlu diberlakukannya pemberian sanksi dan denda 

kepada emiten “nakal” yang tidak memenuhi kewajibannya. BEI siap melakukan 

delisting terhadap beberapa emiten yang tidak memenuhi kewajiban perusahaan 

tercatat dipasar modal dengan penghapusan secara paksa atau force delisting 

sejumlah saham dari papan perdagangan. Sedangkan denda tersebut sudah diatur 

dalam regulasi OJK merujuk pada ketentuan II.6.2, II.6.3, dan II.6.4. 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH KONEKSI POLITIK.... SEKAR AYU PARASTRI

http://www.idx.co.id/


3 

 

 

Perlu diketahui adanya komponen yang mempengaruhi audit report lag 

yaitu pengaruh koneksi politik yang sedang marak di Indonesia dikarenakan 

Indonesia memiliki sejarah koneksi politik yang sangat kuat dalam dunia 

perekonomian. Menurut Khan et al. (2016) memberikan hasil bahwa fenomena isu 

politik memiliki unsur yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. 

Koneksi politik tersebut inilah menjadi bahan pertimbangan dalam kegiatan 

auditing laporan keuangan yang mampu mempengaruhi aktivitas bisnis termasuk 

jangka waktu penyampaian laporan keuangan (Gray et al., 2016). 

Selain itu pengaruh karakteristik perusahaan pada penelitian Dura (2017), 

Arifuddin et al. (2017) dan Hassan (2016) menerangkan bahwa karakteristik 

perusahaan yang dijelaskan dalam variabel profitabilitas, ukuran perusahaan dan 

anak perusahaan mempengaruhi timeliness publikasi laporan keuangan. Besar 

kecilnya profitabilitas perusahaan terlihat pada kemampuan perusahaan untuk 

mengolah output berupa keuntungan penjualan asset maupun modal saham (Afify, 

2009) dan Abdillah et al (2019). Begitu juga dengan ukuran perusahaan yang 

tercerminkan pada total keseluruhan asset perusahaan dengan penilaian besar 

kecil perusahaan tergantung pada asset yang diperoleh setiap tahunnya  (Suryanto, 

2016). Sedangkan jumlah anak perusahaan yang semakin rendah memungkinkan 

penyampaian laporan keuangannya lebih teroganisir secara waktu (Rusmin & 

Evans, 2017) (Modugu, 2012).  

Sementara ukuran KAP merupakan hal penting dalam peningkatan nama 

perusahaan dengan prespektif KAP Big Four “menjual” nama baik sebanding 

dengan kinerja para auditor dalam pemeriksaan laporan (Rusmin & Evans 2017), 

(Tricia & Apriwenni, 2017). Sedangkan tingkat kewajaran opini audit yang 

diberikan oleh auditor dapat memancing pihak internal maupun eksternal dalam 

melakukan penilaian keputusan (Arifuddin et al., 2017) (Amani & Waluyo, 2016). 

Berdasarkan penjelasan latar belakang mengenai faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan, maka diajukannya penelitian berjudul 

“Pengaruh Koneksi Politik, Karakteristik Perusahaan,  Ukuran KAP dan Opini 

Audit terhadap Audit Report Lag” dengan menggunakan perusahaan sektor 

tambang yang terdaftar di BEI pada periode tahun 2016-2018.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Setiap perusahaan yang listing di BEI diwajibkan memberikan informasi 

keuangan perusaahan berupa laporan keuangan. Pelaporan pengumuman tersebut 

harus disampaikan dengan tepat waktu. Tetapi dalam penyampaian informasi 

keuangan terdapat faktor-faktor yang mampu menghambat proses tersebut. 

Perusahaan yang terkena imbas dari faktor-faktor tersebut dapat dikenai sanksi 

yang telah diatur oleh OJK. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui hubungan 

antara koneksi politik, karakteristik perusahaan yang terdiri dari profitabilitas, 

ukuran perusahaan, anak perusahaan dan kualitas auditor yang terdiri dari ukuran 

KAP dan opini audit terhadap audit report lag. Adapun permasalahan yang 

dilteliti antara lain : 

1. Apakah political connection berpengaruh terhadap audit report lag? 

2. Apakah profitability berpengaruh terhadap audit report lag?  

3. Apakah firm size berpengaruh terhadap audit report lag? 

4. Apakah subsidiary berpengaruh terhadap audit report lag? 

5. Apakah audit firm berpengaruh terhadap audit report lag? 

6. Apakah audit opinion berpengaruh terhadap audit report lag? 

1.3 Kesenjangan Penelitian 

Penelitian Khan et al. (2016) memakai data perusahaan non-financial yang 

telah listing di Bangladesh. Observasi yang dilakukan tidak hanya menelisik 

tentang koneksi politik dan kualitas audit, tetapi juga menjelaskan dengan detail 

seberapa besar biaya agensi dapat dipengaruhi. Oleh sebab itu, perusahaan yang 

memiliki koneksi politik, biaya agensinya lebih besar dibanding perusahaan yang 

non terkoneksi. Penelitian oleh Gray et al. (2016) lebih menekankan pada koneksi 

politik pada perusahaan yang listing di Australia. Observasi tersebut memberikan 

bukti bahwa reaksi pasar lebih tinggi dengan adanya koneksi politik pada pejabat-

pejabat perusahaan. Sebaliknya penelitian Ang et al. (2012) memberikan hasil 

bahwa koneksi politik tidak mempengaruhi pejabat perusahaan untuk melakukan 

kecurangan baik diperusahaan besar maupun kecil. 
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Penelitian Dura (2017), Abdillah et al. (2019) dan Afify (2009) memberikan 

hasil bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap audit 

report lag. Artinya, dengan adanya return of asset yang semakin besar dapat 

mengurangi adanya keterlambatan pelaporan keuangan. Berbeda dengan 

penelitian Ibadin et al. (2012) dan Kartika (2011) bahwa profitabilitas yang diukur 

dengan ROA tidak mempengaruhi adanya audit report lag, dikarenakan 

perusahaan mampu dalam mengolah asetnya dalam menghasilkan laba akan 

segera mempublikasi laporan keuangan lebih cepat dan memberikan sinyal positif 

kepada pihak yang berkepentingan.  

Selanjutnya penelitian oleh Arifuddin et al. (2017), Hassan (2016), dan 

Suryanto (2016) bahwa ukuran perusahaan terutama perusahaan yang berukuran 

besar yang dilihat dari total aset perusahaan yang dimiliki dapat mempengaruhi 

audit report lag. butuhnya beberapa waktu yang lebih panjang dalam proses audit 

dibandingkan perusahaan yang berukuran kecil. Sedangkan penelitian dari 

Alkhatib (2012), Hassan (2016) dan Amani & Waluyo (2016) bahwa ukuran 

perusahaan yang semakin besar memiliki internal kontrol yang lebih memadahi 

maka meminimalisir adanya keterlambatan pelaporan keuangan.  

Banyaknya anak perusahaan yang dimiliki oleh induk perusahaan dapat 

memperlambat publikasi laporan keuangan secara tepat waktu sejalan dengan 

penelitian Rusmin & Evans (2017) di negara Indonesia dan Modugu (2012) di 

negara Nigeria. Penelitian Rusmin & Evans (2017), Tricia & Apriwenni (2017), 

dan Afifiy (2009) memberikan pendapat bahwa reputasi KAP dapat 

mempengaruhi proses audit. Dijelaskan bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP 

high profile khusunya Big Four dapat mengurangi adanya keterlambatan 

pelaporan. Sumber daya dan potensi dari auditor yang ada pada KAP tersebut 

mencerminkan profesionalitas dan independensi dalam mengurangi kesalahan 

resiko audit.  

Opini audit sangat berpengaruh positif signifikan terhadap audit report lag 

terutama pada perusahaan yang mendapatkan qualified opinion (Arifuddin et al., 

2017) dan (Amani & Waluyo, 2016). Berbeda hasil dengan penelitian Verawati & 

Trisnawati (2019) dan Susianto (2017) bahwa perusahaan dengan kriteria 
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unqualified opinion dapat mempersingkat jangka waktu pemeriksaan audit dan 

meminimalisir audit report lag, perusahaan terbebas dari sanksi dan denda sesuai 

dengan regulasi OJK.  

1.4 Tujuan Penelitian 

Setiap perusahaan yang terlisting di BEI diwajibkan mempublikasikan 

informasi keuangan berupa laporan keuangannya ke BEI setiap tahunnya dengan 

tepat waktu. Tetapi banyaknya faktor yang dapat menghambat dalam 

penyampaian laporan keuangan yang berimbas pada perusahaan dan dapat dikenai 

sanksi yang berlaku. Oleh sebab itu, penelitian ini dipakai untuk menganalisis 

hubungan pengaruh antara variabel independen political connection, profitability, 

firm size, subsidiary, audit firm dan audit opinion terhadap variabel dependen 

audit report lag. Riset laporan keuangan tahun 2016 - 2018 sektor perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).  

1.5 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan uraian tujuan penelitian diatas, diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan dampak sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini disusun dengan tujuan mengidentifikasi faktor-faktor 

yang menjadi acuan dasar pertimbangan bagi pihak perusahaan dalam 

memperhatikan informasi kinerja keuangan perusahaan agar tidak 

menimbulkan penundaan penyampaian laporan keuangan. 

2. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) 

Hasil penelitian ini disusun dengan tujuan membantu mengidentifikasi 

komponen  yang dapat mempengaruhi audit report lag, sehingga untuk proses 

selanjutnya auditor mampu memakai acuan dasar terkait ketepatan waktu 

pelaoran keuangan. 

3. Bagi Regulator 

Hasil penelitian ini disusun dengan tujuan memberikan informasi pada 

pihak regulator. Regulator yang dimaksud ialah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

dalam membuat serta menentukan kebijakan peraturan yang sesuai pada 
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regulasi publikasi laporan keuangan terhadap perusahaan yang belum 

melaporkan keuangan sesuai dengan sanksi yang diatur. 

1.6 Ringkasan Hasil Penelitian 

Penelitian ini memakai variabel dependen audit report lag dan variabel 

independen political connection, dan karakteristik perusahaan diukur dengan 

profitability, firm size, subsidiary, serta audit firm,  audit opinion. Observasi yang 

dilakukan pada 116 perusahaan sektor tambang pada tahun 2016-2018 yang telah 

terdaftar pada BEI. Analisis statistik model yang digunakan yakni model regresi 

linier berganda dengan menguji kesesuaian hipotesis yang dirumuskan 

menggunakan SPSS versi 20.0. Hasil yang didapatkan bahwa  terdapat pengaruh 

positif pada variabel subsidiary terhadap audit report lag. Sedangkan pengaruh 

negatif pada variabel firm size, audit firm, dan audit opinion terhadap audit report 

lag. Untuk variabel political connection dan profitability tidak berpengaruh 

terhadap audit report lag. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada penelitian ini sebagai berikut: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bagian ini berisikan latar belakang fenomena ARL muncul, research gap 

konsep dan hasil ARL antar peneliti sebelum, tujuan penelitian atas faktor 

yang mempengaruhi ARL, ringkasan hasil penelitian sesuai dengan hasil 

hipotesis yang diuji dari penelitian dan terakhir sistematika penulisan. 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

Bagian ini berisikan konsep agency theory, signalling theory, compliance 

theory yang akan digunakan untuk mendukung penelitian, penelitian 

sebelumnya dengan penggunaan beberapa variabel yang mendukung, 

penjelasan hipotesis yang mempengaruhi ARL dalam penelitian ini. 

BAB 3 METODE PENELITIAN 

Bagian ini berisikan tentang pendekatan penelitian yang digunakan, model 

empiris regresi linier berganda dari ARL, definisi operasional variabel 

(ARL, PCON, ROA, SIZE, SUB, AUDIT, OPINION), jenis dan sumber 
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data yang digunakan perusahaan tambang di BEI tahun 2016-2018, serta 

teknis analisis statistika yang digunakan dalam penelitian. 

BAB 4 HASIL DAN ANALISIS 

Bab ini berisi tentang gambaran umum subyek dan obyek penelitian, 

deskripsi hasil penelitian yang telah di identifikasi, hasil analisis model 

penelitian, pengujian hipotesis, dan pembahasan dalam rangka menjawab 

tujuan penelitian. 

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 

Bagian ini berisikan bagian mengenai ringkasan hasil, kesimpulan yang 

didapatkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Serta saran dari 

penelitian ini begitu juga keterbatasan dalam melakukan penelitian.
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