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ABSTRAK 
 
 

ANALISIS VARIABEL YANG MEMPENGARUHI 

AUDIT DELAY PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC 

DI BURSA EFEK INDONESIA 
 
 

Oleh: 
Putri Daniyanti 

 
Dosen Pembimbing: 

Devi Pusposari, SE., M.Si., Ak. 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rata-rata audit delay dan variabel-
variabel yang mempengaruhi audit delay pada perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menguji lima variabel yang 
diduga berpengaruh terhadap audit delay. Kelima variabel tersebut yaitu laba atau 
rugi usaha, keberadaan auditor internal, ukuran perusahaan, ukuran Kantor 
Akuntan Publik, dan jenis opini auditor. 

Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia untuk tahun buku 2007 dan 2008. Sampel diambil dengan 
menggunakan metode purposive sampling. Jumlah sampel yang digunakan adalah 
158 perusahaan. Data yang digunakan adalah laporan keuangan yang telah diaudit 
masing-masing perusahaan sampel. Statistik deskriptif digunakan untuk 
mengetahui rata-rata audit delay dan analisis regresi berganda digunakan untuk 
mengetahui pengaruh kelima variabel tersebut terhadap audit delay. 

Hasil perhitungan statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata audit 
delay adalah 76.97 hari. Hasil uji-t menunjukkan bahwa variabel ukuran 
perusahaan, ukuran Kantor Akuntan Publik, dan jenis opini auditor 
mempengaruhi audit delay secara signifikan yang ditunjukkan dengan masing-
masing nilai sig t 0.049, 0.002, dan 0.004. 
 
 
Kata kunci: Audit Delay, Laba atau Rugi Usaha, Auditor Internal, Ukuran 

Perusahaan, Ukuran Kantor Akuntan Publik, Jenis Opini 
Auditor. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 

ANALYSIS OF VARIABLES INFLUENCING 
AUDIT DELAY AT PUBLIC COMPANY 
IN INDONESIA STOCK EXCHANGE 

 
 

By: 
Putri Daniyanti 

 
Advisor Lecturer: 

Devi Pusposari, SE., M.Si., Ak. 
 

This research has a purpose to find out the average length of audit delay and 
variables which influence audit delay in manufacturing companies listed in 
Indonesia Stock Exchange. This research examined five variables that 
hypothesizedly affect audit delay. Those variables are profit or loss, the existence 
of internal auditor, company size, auditor size, and auditor opinion. 

Samples in this research are manufacturing companies which are listed in 
Indonesia Stock Exchange in the year of 2007 and 2008. These samples are 
selected by purposive sampling method. Total samples are 158 companies. The 
data have been examined in this research are the sample’s audited financial 
reports. Descriptive statistic is used as a tool to examine the average length of 
audit delay while double linier regression statistical analyzing method is used to 
study the influence of the five variables towards audit delay. 

The descriptive statistic result shows that the average length of audit delay is 
76.97 days. The t-test result shows that company size, auditor size, and auditor 
opinion give significant influence on audit delay length represented by sig t 0.049, 
0.002, and 0.004. 
 
 
Keywords: Audit Delay, Profit or Loss, Internal Auditor, Company Size, 

Auditor Size, Auditor Opinion. 
 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan pasar modal di Indonesia berdampak pada peningkatan 

permintaan akan audit laporan keuangan. Setiap perusahaan yang go public 

diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan 

Standar Akuntansi Keuangan dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar 

di Badan Pengawas Pasar Modal. Hasil audit atas perusahaan publik memiliki 

konsekuensi dan tanggung jawab yang besar, sehingga memicu auditor untuk 

bekerja lebih profesional. Salah satu kriteria profesionalisme dari auditor adalah 

ketepatan waktu penyampaian laporan audit. Informasi yang diperlukan oleh 

pihak-pihak yang berkepentingan dapat bermanfaat bilamana disajikan secara 

akurat dan tepat pada saat dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan, namun 

informasi tidak lagi bermanfaat bila tidak disajikan secara akurat dan tepat waktu. 

Nilai dari ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan faktor penting bagi 

kemanfaatan laporan keuangan tersebut (Givoly dan Palmon, 1982).  

Ketepatan waktu juga merupakan kewajiban bagi perusahaan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala. 

Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatwaktuan dalam penyajian laporan 

keuangan kepada publik di Indonesia telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1995 

tentang Pasar Modal yang menyatakan bahwa semua perusahaan yang terdaftar 

dalam pasar modal wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada 



Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat. Peraturan ini juga terdapat pada 

Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-80/PM/1996 tentang kewajiban 

penyampaian laporan keuangan berkala yang menyebutkan bahwa perusahaan 

wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit selambat-lambatnya 

120 hari terhitung sejak tanggal berakhirnya tahun buku. Namun, peraturan ini 

telah diperbaharui pada 30 September 2003 dalam Keputusan Ketua Bapepam 

Nomor: Kep-36/PM/2003 tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan 

berkala yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan harus disertai dengan 

laporan akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam 

selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan 

tahunan. Apabila perusahaan-perusahaan tersebut terlambat menyampaikan 

laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bapepam 

maka akan dikenakan sanksi denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas setiap 

hari keterlambatan penyampaian laporan keuangan dengan ketentuan bahwa 

jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) sesuai dengan PP. No.: 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan 

di bidang pasar modal. Sanksi administratif berupa denda tersebut wajib dilunasi 

dan menyampaikan bukti pembayaran kepada Bapepam dalam jangka waktu 30 

hari sejak surat administratif berupa denda ditetapkan. 

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dari Ikatan Akuntan Indonesia 

(IAI, 2001) khususnya tentang standar pekerjaan lapangan mengatur tentang 

prosedur dalam penyelesaian pekerjaan lapangan seperti perlu adanya pencatatan 

atas aktivitas yang akan dilakukan, pemahaman yang memadai atas struktur 



pengendalian intern, dan pengumpulan bukti-bukti kompeten yang diperoleh 

melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai 

dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Pemenuhan standar 

audit oleh auditor berdampak tidak hanya pada lamanya penyelesaian laporan 

audit, tetapi juga pada kualitas hasil auditnya. 

Peningkatan akan kebutuhan informasi yang akurat dan tepat waktu ini telah 

mempengaruhi permintaan akan audit laporan keuangan. Hal ini serupa dengan 

kesimpulan dari Dyer dan McHugh (1975) dalam Rachmawati (2008) yang 

menyatakan bahwa ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan elemen 

pokok bagi catatan laporan keuangan. Para pengguna informasi akuntansi tidak 

hanya perlu memiliki informasi keuangan yang relevan dengan prediksi dan 

pembuatan keputusannya, tetapi informasi harus bersifat baru. Ketepatan waktu 

mengimplikasikan bahwa laporan keuangan seharusnya disajikan pada suatu 

interval waktu, untuk menjelaskan perubahan dalam perusahaan yang mungkin 

mempengaruhi pemakain informasi dalam membuat prediksi dan keputusan. 

Ketepatan waktu penyusunan atas pelaporan suatu laporan keuangan 

perusahaan bisa berpengaruh pada nilai laporan keuangan tersebut. Keterlambatan 

informasi akan menimbulkan reaksi negatif dari perilaku pasar modal. Karena 

laporan keuangan auditan yang didalamnya memuat informasi laba yang 

dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan dijadikan sebagai salah satu dasar 

pengambilan keputusan untuk membeli atau menjual kepemilikan yang dimiliki 

oleh investor. Artinya informasi laba dari laporan keuangan yang dipublikasikan 

akan menyebabkan kenaikan atau penurunan harga saham. Chambers dan Penman 



(1984) dalam Subekti dan Novi (2004) menunjukkan bahwa pengumuman laba 

yang terlambat menyebabkan abnormal returns negatif sedangkan pengumuman 

laba yang lebih cepat menyebabkan hal yang sebaliknya. Abnormal returns 

negatif mengartikan bahwa tingkat return yang diperoleh para investor lebih 

rendah daripada yang diharapkan. Keterlambatan pelaporan, secara tidak langsung 

juga diartikan oleh investor sebagai sinyal yang buruk bagi perusahaan. 

Audit delay atau perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan 

tanggal opini audit dalam laporan keuangan mengindikasikan tentang lamanya 

waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor. Semakin panjang audit 

delay maka semakin lama auditor menyelesaikan pekerjaan auditnya. 

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif 

menunjukkan nilai rata-rata lamanya audit delay di Indonesia pada tahun 2007-

2008 sebesar 76,97 hari. Dari rata-rata yang dihasilkan dapat disimpulkan bahwa 

pada umumnya perusahaan sampel memiliki kebijakan untuk mempercepat audit 

delay perusahaan di bawah batas maksimal yang ditetapkan oleh Bapepam yaitu 

90 hari. Hal tersebut ditempuh perusahaan untuk menghindari adanya sanksi bagi 

perusahaan apabila audit delay-nya melebihi batas waktu yang telah ditetapkan. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Subekti dan Novi (2004) bahwa audit 

delay dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu ukuran perusahaan, jenis perusahaan, 

opini auditor, tingkat profitabilitas, dan Kantor Akuntan Publik. Hasil pengujian 

hipotesis menunjukkan bahwa kelima faktor tersebut berpengaruh terhadap audit 

delay. Menurut hasil penelitian Rachmawati (2008), faktor-faktor yang 

mempengaruhi audit delay antara lain profitabilitas, ukuran perusahaan, auditor 



internal, solvabilitas, dan Kantor Akuntan Publik. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa hanya faktor ukuran perusahaan dan Kantor Akuntan Publik yang memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap audit delay. 

Berdasarkan penelitian Carslaw dan Kaplan (1991) dalam Subekti dan Novi 

(2004), perusahaan yang melaporkan kerugian akan meminta auditor untuk 

mengatur waktu auditnya lebih lama dibandingkan biasanya. Sebaliknya, jika 

perusahaan melaporkan laba yang tinggi maka perusahaan akan mempercepat 

proses auditnya, sehingga good news tersebut segera dapat disampaikan kepada 

para investor dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan. 

Berkaitan dengan auditor internal, Wirakusuma (2004) seperti yang dikutip 

oleh Rachmawati (2008) menemukan bahwa perusahaan yang memiliki auditor 

internal yang menjalankan tugasnya dengan baik maka memerlukan waktu relatif 

singkat bagi auditor dalam melaksanakan pengujian ketaatan dan pengujian 

substantif, sehingga mempercepat proses pengauditan laporan keuangan dan 

meminimalisasi penundaan pengumuman laporan keuangan yang telah diaudit 

kepada publik. Dalam proses pengauditan laporan keuangan tahunan oleh akuntan 

publik, auditor internal akan sangat dibutuhkan dalam hal melakukan penilaian 

kualitas struktur pengendalian internal yang terkait dengan lingkup proses 

pelaksanaan audit. 

Terdapat dua logika yang mendasari hubungan antara ukuran perusahaan 

dengan audit delay. Pertama, perusahaan besar akan menyelesaikan proses 

auditnya lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan kecil. Menurut Dyer dan 

McHugh (1975) dalam Subekti dan Novi (2004) hal ini disebabkan oleh beberapa 



faktor, yaitu manajemen yang berskala besar cenderung diberi insentif untuk 

mengurangi audit delay. Hal ini dikarenakan perusahaan besar dimonitor secara 

ketat oleh investor, pengawas permodalan, dan pemerintah. Oleh karena itu, 

perusahaan-perusahaan berskala besar cenderung menghadapi tekanan eksternal 

yang lebih tinggi untuk mengumumkan audit lebih awal. Selain itu, perusahaan 

besar pada umumnya memiliki sistem pengendalian internal yang lebih baik 

sehingga memudahkan auditor menyelesaikan pekerjaannya. Kedua, Boynton dan 

Kell (2003) menyatakan bahwa semakin besar perusahaan maka waktu yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan audit lebih lama. Hal ini berkaitan dengan 

semakin banyaknya sampel yang harus diambil dan semakin luas prosedur audit 

yang harus ditempuh. 

Faktor lain yang juga diperkirakan akan berpengaruh terhadap audit delay 

adalah ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP). Gilling (1977) seperti yang dikutip 

oleh Subekti dan Novi (2004), menyatakan bahwa KAP yang berafiliasi dengan 

KAP The Big Six yang saat ini dikenal dengan sebutan The Big Four, 

membutuhkan waktu yang lebih singkat dalam menyelesaikan audit karena KAP 

tersebut dianggap dapat melaksanakan audit secara lebih efisien dan memiliki 

tingkat fleksibilitas jadwal waktu yang lebih tinggi untuk menyelesaikan audit 

tepat pada waktunya. Waktu penyelesaian audit yang lebih cepat juga merupakan 

cara KAP besar untuk mempertahankan reputasi mereka. Jika tidak maka untuk 

tahun yang akan datang mereka akan kehilangan kliennya. KAP yang besar 

biasanya juga didukung oleh kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang 



lebih baik sehingga akan berpengaruh pada kualitas jasa yang dihasilkan 

(Hossain, 1998). 

Berdasarkan penelitian Whittred (1980) dalam Subekti dan Novi (2004), 

membuktikan bahwa perusahaan yang menerima opini qualified akan mengalami 

waktu penyelesaian audit yang lebih panjang dibandingkan dengan perusahaan 

yang menerima opini unqualified. Hal ini terjadi karena proses pemberian opini 

qualified tersebut melibatkan negosiasi dengan klien, konsultasi dengan partner 

audit yang lebih senior atau staf teknis dan perluasan lingkup audit. Namun, 

penelitian Na’im (1999) di Indonesia menunjukkan bahwa opini yang dikeluarkan 

oleh auditor tidak berpengaruh terhadap ketidaktepatan pelaporan keuangan. 

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Dyer dan McHugh (1975); Givoly (1982); Carslaw & Kaplan 

(1991); Subekti dan Novi (2004); Ahmad, Nisarul, dan Imam (2005); dan 

Rachmawati (2008). Penelitian ini dilakukan dengan obyek laporan keuangan 

auditan perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 

tahun 2007-2008. Alasan dipilihnya perusahaan manufaktur adalah karena jenis 

perusahaan ini mendominasi perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek 

Indonesia. Mengingat pentingnya ketepatan waktu pelaporan keuangan bagi 

pembuat keputusan, di mana audit delay menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi terlambatnya pelaporan keuangan, menjadikan audit delay serta 

faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat menjadi salah satu obyek penelitian. 

Adapun faktor-faktor yang akan diuji kembali dalam penelitian ini adalah laba 

atau rugi usaha, ukuran perusahaan, ukuran Kantor Akuntan Publik, jenis opini 



auditor, dan keberadaan auditor internal. Penelitian sebelumnya menggunakan 

laporan keuangan auditan tahun 2003-2005, sementara sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah laporan keuangan auditan tahun 2007 sampai dengan 

tahun 2008. Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitan Rachmawati 

(2008). Berdasarkan uraian di atas maka judul dari penelitian ini adalah: “Analisis 

Variabel yang Mempengaruhi Audit Delay pada Perusahaan Go Public di 

Bursa Efek Indonesia”. 

 

1.2 Motivasi Penelitian 

1. Lamanya waktu penyelesaian audit, yang dihitung dari berakhirnya tahun 

fiskal hingga tanggal diterbitkannya laporan auditor independen, atau yang 

disebut sebagai audit delay dapat mempengaruhi ketepatan waktu informasi 

keuangan yang dipublikasikan. Para pemakai informasi keuangan tidak hanya 

memerlukan informasi yang relevan dengan prediksi dan pembuatan 

keputusan, tetapi informasi tersebut juga harus bersifat baru. Givoly dan 

Palmon (1982) melakukan uji pasar yang hasilnya mengindikasikan adanya 

proses penurunan yang signifikan pada isi informasi laporan keuangan jika 

selisih waktu pelaporan (reporting lag) terlalu lama. Keterlambatan publikasi 

laporan keuangan juga akan menimbulkan reaksi negatif dari para pelaku 

pasar sehingga mereka akan mencari sumber informasi alternatif. Sumber 

informasi alternatif ini akan lebih mahal daripada perbaikan atas ketepatan 

waktu informasi akuntansi itu sendiri (Na’im, 1999). Selain itu, secara tidak 

langsung para investor akan menilai keterlambatan pelaporan keuangan 



sebagai tanda yang buruk atas kinerja perusaaan yang bersangkutan. Hal ini 

menjadi motivasi untuk melakukan penelitian mengenai rata-rata lamanya 

audit delay pada perusahaan publik di Indonesia. 

2. Terdapat dua pendapat yang bertentangan mengenai hubungan antara ukuran 

perusahaan dengan audit delay. Pendapat pertama menyatakan bahwa 

perusahaan besar akan lebih cepat menyelesaikan proses auditnya 

dibandingkan dengan perusahaan kecil. Menurut Dyer dan McHugh (1975) 

hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu manajemen yang berskala besar 

cenderung diberi insentif untuk mengurangi audit delay. Insentif diberikan 

oleh para pemegang saham pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

tahunan dalam rangka pengesahan laporan keuangan. Insentif yang diterima 

lebih bersifat seperti bonus tahunan atau kenaikan gaji yang signifikan untuk 

periode yang akan datang. Hal ini terjadi karena perusahaan besar dimonitor 

secara ketat oleh investor, pengawas permodalan, dan pemerintah. Selain itu, 

perusahaan besar pada umumnya memiliki sistem pengendalian internal yang 

lebih baik sehingga memudahkan auditor menyelesaikan pekerjaannya. 

Namun, di sisi lain Boynton dan Kell (2003) menyatakan bahwa semakin 

besar perusahaan maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan audit 

lebih lama. Hal ini berkaitan dengan semakin banyaknya sampel yang harus 

diambil dan semakin luas prosedur audit yang harus ditempuh. 

3. Berdasarkan hasil-hasil penelitian sebelumnya mengenai berbagai faktor yang 

mempengaruhi audit delay, terdapat ketidakkonsistenan antara hasil penelitian 

yang satu dengan hasil penelitian yang lain. Ketidakkonsistenan tersebut 



antara lain dalam penelitian Halim (2000) menunjukkan bahwa faktor laba 

atau rugi usaha berpengaruh secara signifikan terhadap audit delay. Hal ini 

sesuai dengan penelitian Carslaw dan Kaplan (1991) di Australia, Ahmad dan 

Kamarudin (2001) di Malaysia dan Ansah (2000) di Zimbabwe. Namun 

sebaliknya, penelitian Dyer dan McHugh (1975) di Australia, Na’im (1999) di 

Indonesia, dan Hossain dan Taylor (1998) di Pakistan tidak berhasil 

membuktikan bahwa laba atau rugi usaha mempengaruhi audit delay. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

1. Apakah terdapat pengaruh dari laba atau rugi usaha terhadap audit delay? 

2. Apakah terdapat pengaruh dari auditor internal terhadap audit delay? 

3. Apakah terdapat pengaruh dari ukuran perusahaan terhadap audit delay? 

4. Apakah terdapat pengaruh dari ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap audit 

delay? 

5. Apakah terdapat pengaruh dari jenis opini auditor terhadap audit delay? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui ada tidaknya pengaruh laba atau rugi usaha terhadap audit delay. 

2. Mengetahui ada tidaknya pengaruh auditor internal terhadap audit delay.  

3. Mengetahui ada tidaknya pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit delay. 

4. Mengetahui ada tidaknya pengaruh ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap 

audit delay. 

5. Mengetahui ada tidaknya pengaruh jenis opini auditor terhadap audit delay. 



1.5 Manfaat Penelitian 

1. Membantu para auditor dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi audit delay, sehingga diharapkan lamanya audit delay semakin 

berkurang. 

2. Membantu profesi akuntan publik dalam upaya meningkatkan efisiensi dan 

efektivias proses audit dengan mengendalikan faktor-faktor dominan yang 

menyebabkan terjadinya audit delay. 

3. Memberikan informasi kepada investor dalam rangka keputusan investasi atas 

perusahaan yang dimilikinya atau menjadi pertimbangan sendiri ketika ingin 

melakukan investasi. 

4. Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis 

dipelajari penulis di perkuliahan dan secara khusus diharapkan dapat 

menambah wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Definisi Auditing 

Report of The Committee on Basic Accounting Concepts of The American 

Accounting Association (Accounting Review, vol. 47) dalam Boynton (2001) 

mendefinisikan auditing sebagai berikut: 

“Suatu proses sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara 
objektif mengenai asersi-asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi, dengan tujuan 
menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang 
telah ditetapkan sebelumnya serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pihak-
pihak yang berkepentingan.” 
 

Selain itu, menurut Arens, Elder, & Beasley (2006): 

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to 
determine and report on the dgree of correspondence between the information 
and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent 
person.” 

 

Audit laporan keuangan adalah suatu proses yang dilakukan oleh pihak 

yang kompeten dan independen untuk menilai kewajaran laporan keuangan 

dengan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan sesuai standar profesi yang pada 

hasilnya direfleksikan dalam bentuk opini yang akan dipergunakan untuk 

kepentingan berbagai pihak. Audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan 

laporan keuangan secara keseluruhan yang dibuat oleh manajemen telah disajikan 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

 

 



2.2 Standar Audit 

Standar audit merupakan pedoman bagi auditor dalam menjalankan 

tanggung jawab profesionalnya. Standar audit yang telah ditetapkan dan disahkan 

oleh Ikatan Akuntansi Indonesia adalah sebagai berikut: 

a. Standar Umum 

Standar umum bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan auditor 

dan mutu pekerjaannya. Standar umum berbeda dari standar yang 

berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan lapangan dan pelaporan. 

Standar pribadi atau standar umum ini berlaku sama, baik dalam bidang 

pelaksanaan pekerjaan lapangan maupun pelaporan. Standar umum 

terdiri dari tiga standar, yaitu: 

1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki 

keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. 

2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi 

dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. 

3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib 

menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan 

seksama. 

b. Standar Pekerjaan Lapangan 

Standar pekerjaan lapangan terutama berhubungan dengan pelaksanaan 

pekerjaan audit di lapangan. Standar pekerjaan lapangan terdiri dari tiga 

standar, yaitu: 



1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan 

asisten harus disupervisi dengan semestinya. 

2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk 

merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup 

pengujian yang akan dilakukan. 

3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, 

pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar 

memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang 

diaudit. 

c. Standar Pelaporan 

Standar pelaporan berhubungan dengan pengkomunikasian hasil-hasil 

audit. Standar pelaporan terdiri dari empat standar, yaitu: 

1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah 

disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di 

Indonesia. 

2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, 

ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan 

laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan 

prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. 

3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang 

memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. 



4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai 

laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa 

pernyataan demikian tidak dapat diberikan. 

 

2.3 Proses Audit 

Auditor merencanakan kombinasi yang tepat antara tujuan audit dan bukti 

audit yang harus dikumpulkan untuk memenuhi tujuan tersebut dengan mengikuti 

suatu proses audit. Suatu proses audit adalah suatu metodologi yang tersusun baik 

untuk mengorganisasikan suatu audit untuk memastikan bahwa bukti-bukti yang 

terkumpul telah memadai dan kompeten serta semua tujuan audit yang tepat telah 

terspesifikasi dan dipenuhi. Menurut Arens, Elder, & Beasley (2001), proses audit 

diuraikan menjadi empat fase spesifik sebagai berikut: 

 

2.3.1 Fase I: Merencanakan dan Mendesain Pendekatan Audit 

Seorang auditor harus mempersiapkan rencana kontrak kerja yang tepat 

sehingga auditor dapat memperoleh bukti yang cukup kompeten untuk kondisi 

yang ada, membantu menjaga agar biaya audit yang dikeluarkan tetap wajar, serta 

menghindari kesalahpahaman dengan kliennya. Di dalam fase ini, terdapat tujuh 

bagian utama dari perencanaan audit, yaitu: 

1. Menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal. 

Perencanaan audit awal melibatkan empat hal,  yang semuanya harus 

dilakukan lebih dulu dalam audit. Pertama, auditor harus memutuskan 

apakah akan menerima seorang klien baru atau melanjutkan pelayanan 



untuk klien yang telah ada sekarang. Kedua, auditor harus 

mengidentifikasi mengapa klien menginginkan atau membutuhkan audit. 

Ketiga, auditor memperoleh pemahaman klien tentang cara-cara 

penugasan untuk menghindari kesalahpahaman. Dan yang terakhir, 

memilih staf untuk penugasan audit, termasuk bila dibutuhkannya 

spesialis audit. 

2. Memahami bisnis dan industri klien. 

Sebuah pemahaman menyeluruh atas bisnis dan industri klien dan 

pengetahuan tentang operasional perusahaan adalah penting untuk 

melakukan suatu audit yang memadai. Sifat dari bisnis dan industri klien 

mempengaruhi risiko bisnis klien tersebut dan risiko salah saji material 

dalam laporan keuangan. Auditor menggunakan pengetahuan dari risiko 

ini untuk menentukan luasan tepat dari bukti audit. 

3. Menilai risiko bisnis klien. 

Auditor menggunakan pengetahuan yang didapatkan dari pemahaman 

bisnis dan industri klien untuk menilai risiko bisnis klien. Risiko bisnis 

klien adalah risiko di mana klien akan gagal dalam mencapai tujuannya. 

Risiko bisnis klien bisa timbul dari banyak faktor yang mempengaruhi 

klien dan lingkungannya. 

4. Melaksanakan prosedur analitis awal. 

Prosedur analitis didefinisikan oleh SAS 56 (AU 329) sebagai evaluasi 

informasi keuangan yang dilakukan dengan sebuah studi hubungan 

masuk akal di antara data keuangan dan nonkeuangan yang melibatkan 



perbandingan dari jumlah tercatat dengan pengharapan yang 

dikembangkan oleh auditor. Beberapa prosedur analitis diwajibkan 

untuk dilakukan dalam fase perencanaan untuk membantu dalam 

menentukan sifat, luasan, dan penetapan waktu pekerjaan yang akan 

dilakukan. Hasil dari prosedur analitis selama perencanaan membantu 

auditor mengidentifikasikan hal-hal yang penting yang membutuhkan 

pertimbangan khusus nantinya dalam penugasan. 

5. Menetapkan materialitas dan menilai risiko akseptibilitas audit serta 

risiko inheren. 

Materialitas adalah besarnya nilai penghapusan atau kesalahan penyajian 

informasi keuangan yang, dalam hubungannya dengan sejumlah situasi 

yang melingkupinya, membuat hal itu memiliki kemungkinan besar 

bahwa pertimbangan yang dibuat oleh seorang yang mengandalkan 

informasi tersebut akan berubah atau terpengaruh oleh penghapusan atau 

kesalahan penyajian tersebut. Risiko akseptibilitas audit merupakan 

ukuran atau tingkat kesediaan auditor untuk menerima kenyataan bahwa 

laporan keuangan mungkin masih mengandung salah saji yang material 

setelah audit selesai dilaksanakan serta suatu laporan audit wajar tanpa 

syarat telah diterbitkan. Risiko inheren merupakan suatu ukuran yang 

dipergunakan oleh auditor dalam menilai adanya kemungkinan bahwa 

terdapat sejumlah salah saji yang material dalam suatu segmen sebelum 

ia mempertimbangkan keefektifan dari pengendalian internal yang ada. 

6. Memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian. 



Pengendalian internal meliputi lima komponen pengendalian yang 

dirancang dan diimplementasikan oleh manajemen untuk memberikan 

jaminan bahwa sasaran hasil pengendalian manajemen akan terpenuhi. 

Komponen pengendalian internal antara lain lingkungan kendali, 

penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan 

pengawasan. Risiko pengendalian merupakan ukuran yang digunakan 

oleh auditor untuk menilai adanya kemungkinan bahwa terdapat 

sejumlah salah saji material yang melebihi nilai salah saji yang masih 

dapat ditoleransi atas segmen tertentu akan tidak terdeteksi oleh 

pengendalian internal yang dimiliki klien. 

7. Menyusun seluruh rencana serta program audit. 

Tahap ini merupakan tahap yang paling kritis sebab menghasilkan 

seluruh program audit yang direncanakan auditor. Program audit 

merupakan daftar atas berbagai prosedur audit untuk area audit tertentu 

ata untuk keseluruhan proses audit. Program audit selalu mengandung 

daftar rangkaian prosedur audit. Di dalamnya pun seringkali mencakup 

pula ukuran sampel, item-item yang dipilih, dan waktu pelaksanaan 

pengujian tersebut. 

 

2.3.2 Fase II: Melaksanakan Uji Pengendalian dan Uji Substantif atas 

Transaksi 

Sasaran dari fase II adalah untuk memperoleh bukti dalam mendukung dari 

pengendalian yang spesifik yang berperan bagi risiko pengendalian yang dinilai 



auditor dan untuk memperoleh bukti dalam mendukung dari ketepatan transaksi 

moneter. Sasaran yang pertama dipenuhi dengan melakukan pengujian 

pengendalian, dan sasaran kedua dipenuhi dengan melakukan pengujian substantif 

atas transaksi. 

Ketika auditor telah mengurangi taksiran risiko pengendalian dengan 

mendasarkan diri pada pengidentifikasian pengendalian, ia selanjutnya dapat 

mengurangi lingkup audit pada sejumlah tempat di mana akurasi informasi dalam 

laporan keuangan yang terkait langsung dengan berbagai pengendalian tersebut 

harus didukung oleh pengumpulan berbagai bukti audit. Bagaimanapun, untuk 

menyesuaikan pengurangan taksiran risiko pengendalian dari yang direncanakan 

semula, maka auditor harus melakukan uji atas efektivitas dari pengendalian 

tersebut. Prosedur-prosedur yang terkait dengan jenis uji semacam ini umumnya 

disebut sebagai uji pengendalian (tests of controls). Uji pengendalian dilakukan 

untuk menentukan kepantasan dari rancangan dan efektivitas operasional dari 

pengendalian internal yang spesifik. Ujian ini meliputi jenis prosedur sebagai 

berikut: 

1. Meminta keterangan dari personil klien yang sesuai. 

2. Menguji dokumen, arsip, dan laporan. 

3. Mengamati aktivitas yang terkait dengan pengendalian. 

4. Melaksanakan kembali prosedur klien. 

Auditor pun melakukan evaluasi atas pencatatan berbagai transaksi yang 

dilakukan oleh klien dengan memverifikasi nilai moneter dari berbagai transaksi 

itu. Verifikasi ini dikenal sebagai uji substantif atas transaksi (substantive tests of 



transactions). Tujuan dari uji substantif atas transaksi adalah untuk menentukan 

apakah keenam sasaran hasil audit yang terkait dengan transaksi telah dipenuhi 

untuk masing-masing kelas transaksi.. Enam sasaran hasil audit yang terkait 

dengan transaksi antara lain: 

1. Keberadaan – berbagai transaksi yang tercatat memang terjadi. 

2. Kelengkapan – berbagai transaksi yang terjadi telah dicatat. 

3. Akurasi – berbagai transaksi yang tercatat telah dinyatakan dalam nilai 

yang benar. 

4. Klasifikasi – berbagai transaksi yang tercatat dalam jurnal-jurnal klien 

telah diklasifikasikan secara tepat. 

5. Pemilihan waktu yang tepat (timing) – berbagai transaksi dicatat pada 

tanggal yang benar. 

6. Pemindahbukuan (posting) dan pengikhtisaran – berbagai transaksi 

tercatat dengan tepat telah dicantumkan pada master file serta telah 

diikhtisarkan dengan benar. 

 

2.3.3 Fase III: Melaksanakan Prosedur Analitis dan Uji Rincian Saldo 

Sasaran dari fase III adalah untuk memperoleh bukti tambahan yang cukup 

untuk menentukan apakah saldo akhir dan footnote dalam laporan keuangan 

dinyatakan secara wajar. Sifat dan tingkatan pekerjaan akan sangat tergantung 

pada penemuan dari dua fase yang sebelumnya. Ada dua kategori umum dari 

prosedur fase III, yaitu prosedur analitis dan uji rincian saldo. 



Prosedur analitis melibatkan perbandingan dari jumlah tercatat untuk 

harapan yang dikembangkan oleh auditor. Dua tujuan utama dari prosedur analitis 

dalam mengaudit saldo akun adalah menunjukkan adanya kemungkinan salah saji 

dalam laporan keuangan dan mengurangi uji rincian saldo. 

Uji rincian saldo berfokus pada saldo buku besar akhir baik untuk neraca 

saldo dan akun laporan penghasilan, tetapi penekanan yang utama dalam 

kebanyakan uji rincian saldo adalah pada neraca lajur. Uji saldo akhir ini penting 

sebab bukti pada umumnya diperoleh dari suatu sumber yang tidak terikat pada 

klien dan dengan begitu dianggap sangat dapat dipercaya. 

 

2.3.4 Fase IV: Melengkapi Proses Audit dan Menerbitkan Laporan Audit 

Setelah auditor melengkapi semua prosedur bagi setiap tujuan audit dan bagi 

setiap akun dalam laporan keuangan, merupakan hal yang penting untuk 

menggabungkan semua informasi yang diperoleh untuk mencapai suatu 

kesimpulan menyeluruh tentang apakah suatu laporan keuangan itu telah disajikan 

secara wajar, mengeluarkan laporan audit, dan melaksanakan bentuk komunikasi 

yang lain. Fase ini memiliki beberapa bagian, antara lain: 

1. Tinjauan ulang untuk kewajiban bersyarat. 

Kewajiban bersyarat adalah kewajiban potensial yang harus 

diungkapkan di footnote milik klien. Auditor harus memastikan bahwa 

pengungkapannya memadai. 

2. Tinjauan ulang untuk peristiwa berikutnya. 



Adakalanya, peristiwa yang terjadi akibat tanggal neraca saldo tetapi 

sebelum dikeluarkannya laporan keuangan dan laporan auditor akan 

mempunyai suatu efek pada informasi yang disajikan dalam laporan 

keuangan. Prosedur tinjauan ulang yang spesifik dirancang untuk 

membawa perhatian auditor kepada peristiwa berikutnya yang mungkin 

memerlukan pengenalan dalam laporan keuangan. 

3. Mengakumulasikan bukti akhir. 

Sebagai tambahan terhadap bukti yang diperoleh untuk masing-masing 

siklus selama fase I dan II dan untuk masing-masing akun selama fase 

III, adalah juga perlu untuk mengumpulkan bukti bagi laporan keuangan 

secara keseluruhan sepanjang fase penyelesaian. Bukti ini meliputi 

melakukan prosedur analitis akhir, mengevaluasi asumsi yang menjadi 

perhatian, memperoleh suatu surat perwakilan klien, dan membaca 

informasi dalam laporan tahunan untuk memastikan bahwa hal ini 

konsisten dengan laporan keuangan. 

4. Mengeluarkan laporan audit. 

Jenis laporan audit yang dikeluarkan tergantung pada bukti yang 

dikumpulkan dan penemuan audit. Terdapat empat kategori laporan 

audit, yaitu wajar tanpa syarat, wajar tanpa syarat dengan paragraf 

penjelasan atau dengan modifikasi kalimat, wajar dengan pengecualian, 

dan tidak wajar (adverse) atau menolak memberikan pendapat 

(disclaimer). 

5. Berkomunikasi dengan komite audit dan manajemen. 



Auditor diminta untuk mengkomunikasikan kondisi-kondisi yang bisa 

dilaporkan kepada komite audit atau manajemen senior. Walaupun tidak 

diminta, auditor sering juga membuat usulan kepada manajemen untuk 

meningkatkan pencapaian bisnis. 

 

2.4 Laporan Audit 

Laporan audit adalah media formal yang digunakan oleh auditor dalam 

mengkomunikasikan  kepada pihak yang berkepentingan tentang kesimpulan atas 

laporan keuangan yang diaudit. Dalam menerbitkan laporan keuangan, auditor 

harus memenuhi empat standar pelaporan yang ditetapkan dalam standar audit 

yang berlaku umum (Boynton dan Kell, 2003). 

Menurut Arens, Elder, & Beasley (2001) terdapat tujuh unsur laporan audit 

bentuk baku, yaitu: 

1. Judul laporan. 

Standar audit mewajibkan setiap laporan diberi judul laporan, dan dalam 

judul tersebut tercantum pula kata independen. Kewajiban untuk 

mencantumkan kata independen dimaksudkan untuk memberitahu para 

pengguna laporan bahwa audit tersebut dalam segala aspeknya 

dilaksanakan secara objektif. 

2. Alamat laporan audit. 

Laporan ini umumnya ditujukan kepada perusahaan, para pemegang 

saham atau dewan direksi perusahaan. 

3. Paragraf pendahuluan (introductory paragraph). 



Paragraf ini memuat tiga pernyataan faktual. Tujuan dari pernyataan-

pernyataan itu adalah untuk membedakan tanggung jawab manajemen 

dan tanggung jawab auditor. 

4. Paragraf ruang lingkup (scope paragraph). 

Paragraf ruang lingkup berisi pernyataan faktual tentang apa yang 

dilakukan auditor selama proses audit. Paragraf ini menguraikan sifat 

dan lingkup audit. Selain itu, paragraf ruang lingkup juga menunjukkan 

beberapa keterbatasan audit. 

5. Paragraf pendapat (opinion paragraph). 

Paragraf ini menyajikan kesimpulan auditor berdasarkan hasil dari 

proses audit yang telah dilakukan. Pada paragraf ini tercantum opini 

auditor atas laporan keuangan yang telah diaudit. 

6. Nama KAP. 

Nama tersebut akan mengidentifikasikan kantor akuntan publik atau 

praktisi mana yang telah melaksanakan proses audit.  

7. Tanggal laporan audit. 

Tanggal yang tepat untuk dicantumkan dalam laporan audit adalah 

tanggal pada saat auditor menyelesaikan prosedur audit terpenting di 

lokasi pemeriksaan. Tanggal merupakan bagian yang penting pula bagi 

para pengguna laporan karena tanggal tersebut menunjukkan kapan saat 

terakhir auditor masih bertanggung jawab atas peristiwa-peristiwa 

penting yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. 

 



2.5 Audit Delay 

Ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan auditan merupakan hal yang 

sangat penting khususnya untuk perusahaan-perusahaan publik yang 

menggunakan pasar modal sebagai salah satu sumber pendanaan. Givoly dan 

Palmon (1982) memberikan bukti empiris berkaitan dengan isi informasi 

keuangan yang berupa pengumuman laba, di mana investor akan menunda 

pembelian atau penjualan sekuritasnya sampai dengan diterbitkannya laporan 

keuangan auditan perusahaan. Lamanya waktu penyelesaian audit diukur dari 

berakhirnya tahun fiskal sampai dengan tanggal ditandatanganinya laporan audit 

(tanggal opini) selanjutnya disebut sebagai audit delay. 

Proses audit sangat memerlukan waktu yang berakibat adanya audit delay 

yang nantinya akan sangat berpengaruh pada ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. Menurut Ahmad dan Kamarudin (2000), audit delay adalah jumlah hari 

antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan audit. Sedangkan menurut 

Rachmawati (2008), audit delay adalah lamanya hari yang dibutuhkan untuk 

memperoleh laporan auditor independen atas audit laporan keuangan tahunan 

perusahaan, sejak tanggal tahun tutup buku perusahaan sampai tanggal yang 

tertera pada laporan auditor independen. 

Dalam pelaksanaan audit perlu adanya perencanaan audit yang salah satu di 

antaranya yaitu penyusunan anggaran waktu (time budget) yang secara sederhana 

menetapkan pedoman mengenai jumlah waktu dari masing-masing bagian audit. 

Anggaran waktu apabila digunakan secara tepat dapat memiliki sejumlah manfaat. 

Anggaran tersebut dapat memberikan metode yang efisien untuk menjadwal staf, 



memberikan pedoman tentang berbagai bidang audit, memberikan insentif kepada 

staf audit untuk bekerja secara efisien, dan bertindak sebagai alat untuk 

menentukan fee audit. Akan tetapi, apabila anggaran waktu tidak digunakan 

dengan tepat maka akan merugikan, anggaran waktu merupakan suatu pedoman 

tetapi tidak absolut. Auditor terkadang merasa mendapat tekanan untuk memenuhi 

anggaran waktu guna menunjukkan efisiensinya sebagai auditor dan membantu 

mengevaluasi kinerjanya. Namun, begitu saja mengikuti anggaran juga tidak tepat 

karena tujuan utama audit adalah menyatakan pendapat sesuai dengan standar 

auditing yang diterima umum, bukan untuk memenuhi anggaran waktu. 

Audit delay atau dalam beberapa penelitian disebut sebagai audit reporting 

lag didefinisikan sebagai selisih waktu antara berakhirnya tahun fiskal dengan 

tanggal diterbitkannya laporan audit. Definisi ini digunakan oleh Carslaw dan 

Kaplan (1991), Halim (2000), sertah Ahmad dan Kamarudin (2001). 

 

2.6 Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan landasaan teori dan penelitan-penelitian terdahulu, peneliti 

merumuskan hipotesis untuk penelitian ini sebagai berikut: 

 

2.6.1 Laba atau Rugi Usaha 

Tingkat laba atau rugi usaha diperkirakan mempengaruhi audit delay dan 

timeliness. Menurut Givoly dan Palmon (1982) bahwa ketepatan waktu dan 

keterlambatan pengumuman laba tahunan dipengaruhi oleh isi laporan keuangan. 

Jika pengumuman laba berisi berita baik maka pihak manajemen akan cenderung 



melaporkan tepat waktu dan jika pengumuman laba berisi berita buruk, maka 

pihak manajemen cenderung melaporkan tidak tepat waktu. 

Carslaw dan Kaplan (1991) dalam Rachmawati (2008) yang menyatakan 

bahwa perusahaan yang mengalami rugi cenderung memerlukan auditor untuk 

memulai proses pengauditan lebih lambat dari biasanya. Oleh karena hal tersebut, 

maka akan terjadi pula keterlambatan dalam menyampaikan kabar buruk kepada 

publik. 

Laba atau rugi mencerminkan kinerja perusahaan yang akan menentukan 

kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Halim (2000) menemukan bahwa audit 

delay cenderung panjang bagi perusahaan publik yang mengumumkan kerugian. 

Carslaw dan Kaplan (1991) menjelaskan dua alasan yang menjadi penyebab 

lamanya audit delay yaitu: 

1. Perusahaan yang melaporkan kerugian berusaha untuk menunda berita 

buruk ini dan kemudian meminta auditor untuk memeriksa kembali 

laporan keuangan mereka sehingga akan menunda publikasi laporan 

keuangan perusahaan. Namun, apabila perusahaan melaporkan laba 

maka perusahaan tersebut berharap laporan keuangan auditan dapat 

diselesaikan secepatnya sehingga berita baik tersebut dapat segera 

disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

2. Auditor yang mengaudit perusahaan yang mengalami kerugian akan 

lebih berhati-hati dalam proses audit apabila auditor tersebut merasa 

yakin bahwa kerugian perusahaan diakibatkan oleh kegagalan keuangan 

atau kesalahan manajemen. 



Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang 

mengalami kerugian akan memperpanjang audit delay. Dari pernyataan tersebut, 

dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H1: Laba atau rugi perusahaan berpengaruh terhadap audit delay. 

 

2.6.2 Auditor Internal 

Auditor internal merupakan suatu fungsi penilai independen yang 

menyediakan jasa-jasa yang mencakup pemeriksaan dan penilaian akan 

pengendalian, kinerja, resiko, dan tata kelola (governance) perusahaan publik 

maupun privat untuk menyajikan pencapaian tujuan langsung organisasi. Tugas 

auditor internal langsung berkaitan dengan pencegahan tindakan kecurangan 

dalam segala bentuknya atau perluasan dalam setiap aktivitas yang ditelaah, 

independen terhadap aktivitas yang diaudit, tetapi auditor internal siap sedia untuk 

menanggapi kebutuhan dan keinginan dari semua lingkungan manajemen. 

Salah satu fungsi auditor internal dalam suatu perusahaan adalah untuk 

memeriksa dan mengevaluasi kecukupan struktur pengendalian internal 

perusahaan secara periodik dan membuat rekomendasi tentang perbaikan-

perbaikan yang diperlukan. Dalam proses pengauditan laporan keuangan tahunan 

oleh akuntan publik, auditor internal akan sangat dibutuhkan dalam hal 

melakukan penilaian kualitas struktur pengendalian internal yang terkait dengan 

lingkup proses pelaksanaan audit. Wirakusuma (2004) seperti yang dikutip oleh 

Rachmawati (2008) menemukan bahwa perusahaan yang memiliki auditor 

internal yang kuat maka memerlukan waktu relatif singkat bagi auditor dalam 



melaksanakan pengujian ketaatan dan pengujian substantif, sehingga 

mempercepat proses pengauditan laporan keuangan dan meminimalisasi 

penundaan pengumuman laporan keuangan yang telah diaudit kepada publik. Dari 

pernyataan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H2: Auditor internal berpengaruh terhadap audit delay. 

 

2.6.3 Ukuran Perusahaan 

Terkait dengan ketepatan waktu laporan keuangan tahunan, ukuran 

perusahaan juga merupakan fungsi dari kecepatan pelaporan keuangan. Besar 

kecilnya ukuran perusahaan juga dipengaruhi oleh kompleksitas operasional, 

variabilitas, dan intensitas transaksi perusahaan tersebut yang tentunya akan 

berpengaruh terhadap kecepatan dalam menyajikan laporan keuangan kepada 

publik. 

Menurut Arens dan Loebbeck (2005:227), ukuran perusahaan dapat dinilai 

dari seberapa besar aktiva yang dimiliki perusahaan. Aktiva merupakan sumber 

daya yang dikuasai oleh perusahaan baik yang didanai dengan modal sendiri 

ataupun dengan hutang, yang merupakan hasil dari peristiwa masa lalu dan 

diharapkan memberikan manfaat di masa depan. Apabila klien merupakan 

perusahaan kecil, maka audit cukup dilakukan oleh satu atau dua orang auditor 

dengan waktu pengerjaan audit yang tidak begitu lama, dan dengan honorarium 

audit yang tidak begitu besar. Namun apabila perusahan yang diaudit adalah 

perusahaan besar, apalagi kalau perusahaan raksasa dengan ratusan anak 

perusahaan, maka dibutuhkan auditor dalam jumlah banyak, waktu pengerjaan 



audtit yang berbulan-bulan, dan honorarium audit yang sangat tinggi (Yusuf, 

2002). 

Boynton dan Kell (2003) menyatakan bahwa audit delay akan semakin lama 

apabila ukuran perusahaan yang akan diaudit semakin besar. Hal ini berkaitan 

dengan banyaknya jumlah sampel yang harus diambil dan semakin luasnya 

prosedur audit yang harus ditempuh. Selain itu, perusahaan besar berada pada 

lingkaran pengawasan yang lebih dekat dengan otoristas hukum dan politik, 

sehingga tekanan untuk segera mempublikasikan laporan keuangannya cukup 

besar (Na’im, 1999). 

Pada perusahaan kecil, keterbatasan karyawan yang dimiliki dapat 

menimbulkan keraguan terhadap laporan keuangan yang dihasilkan. Auditor harus 

menjalankan pengauditan dengan lebih seksama. Hal ini merupakan faktor yang 

potensial memperpanjang audit delay. 

Perbedaan lain antara perusahaan kecil dan perusahaan besar adalah bahwa 

perusahaan besar lebih dimungkinkan untuk menekan auditor agar memulai dan 

menyelesaikan audit sesuai dengan waktu yang ditentukan, seperti yang 

dinyatakan oleh Carslaw dan Kaplan (1991) dalam Savitri (2003). Tekanan 

tersebut dapat diwujudkan dengan memberi fee yang relatif tinggi. 

Dyer dan McHugh (1975) menyatakan bahwa manajemen perusahaan besar 

memiliki dorongan untuk mengurangi audit delay dan penundaan laporan 

keuangan yang disebabkan oleh perusahaan besar yang selalu diawasi oleh para 

investor, asosiasi perdagangan, dan agen regulator. Di samping itu ukuran 

perusahaan juga memiliki alokasi dana yang lebih besar untuk membayar audit 



fee, hal ini menyebabkan perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan yang lebih 

besar cenderung memiliki audit delay yang lebih pendek dibandingkan dengan 

perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan yang lebih kecil. 

Variabel ukuran perusahaan merupakan variabel yang paling sering diuji 

pengaruhnya terhadap audit delay. Penelitian Halim di Indonesia membuktikan 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh kuat terhadap audit delay, namun demikian 

arah hubungannya adalah positif (Halim, 2000). Dari beberapa pernyataan 

tersebut di atas, penulis merumuskan hipotesis penelitian ini sebagai berikut: 

H3: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay. 

 

2.6.4 Ukuran Kantor Akuntan Publik 

Dalam penelitian ini, ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit 

laporan keuangan perusahaan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu auditor yang 

berafiliasi dengan KAP yang bertaraf internasional yang menduduki peringkat 

empat besar dunia yang biasa disebut The Big Four dan KAP lokal. KAP yang 

termasuk dalam kategori KAP The Big Four meliputi KAP Delloitte Touch 

Tohmatsu (di Indonesia berafiliasi dengan KAP Osman, Ramli, Satrio dan 

Rekan), KAP Ernest and Young (di Indonesia berafiliasi dengan KAP 

Purwantoro, Sarwoko dan Sandjaja), KAP Pricewaterhouse Coopers (di Indonesia 

berafiliasi dengan KAP Haryanto Sahari dan Rekan) dan KAP KPMG (di 

Indonesia berafiliasi dengan KAP Sasongko dan Sidharta). 

Hossain (1998) menyatakan bahwa KAP yang berafiliasi dengan KAP The 

Big Four memperoleh insentif yang lebih besar dan memiliki sumber daya yang 



lebih banyak. Dengan demikian KAP yang berafiliasi KAP The Big Four dapat 

menjalankan pengauditan secara lebih efisien dan efektif, serta memiliki 

flesibilitas yang tinggi. Di antara penelitian Carslaw dan Kaplan (1991), Ahmad 

dan Kamarudin (2001) serta Rachmawati (2008), penelitian Ahmad dan 

Kamarudin (2001) serta Rachmawati (2008) telah berhasil membuktikan bahwa 

ukuran KAP auditor berpengaruh secara signifikan terhadap lamanya audit delay. 

Hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

H4: Ukuran KAP berpengaruh terhadap audit delay. 

 

2.6.5 Jenis Opini Auditor 

Berdasarkan beberapa literatur mengenai auditing, opini auditor atas laporan 

keuangan dibagi menjadi empat, yaitu: 

1. Opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) 

Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor jika tidak 

terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian 

yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi 

berterima umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi 

penerapan prinsip akuntansi berterima umum tersebut serta 

pengungkapan memadai dalam laporan keuangan (Mulyadi, 2004). 

2. Opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion) 

Pendapat wajar dengan pengecualian diberkan oleh auditor jika secara 

keseluruhan laporan keuangan yang disajikan oleh klien adalah wajar, 



tetapi ada beberapa unsur yang dikecualikan, yang pengecualiannya 

tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. 

3. Opini tidak wajar (adverse opinion) 

Pendapat tidak wajar merupakan kebalikan pendapat wajar tanpa 

pengecualian. Auditor memberikan pendapat tidak wajar jika laporan 

keuangan klien tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi berterima 

umum sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil 

usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan klien. Auditor 

memberikan pendapat tidak wajar jika ia tidak dibatasi lingkup auditnya, 

sehingga ia dapat mengumpulkan bukti kompeten yang cukup untuk 

mendukung pendapatnya. 

4. Menolak memberikan pendapat (disclaimer opinion) 

Laporan audit yang tidak memberikan pendapat diterbitkan pada saat 

auditor tidak dapat meyakinkan dirinya sendiri bahwa laporan keuangan 

yang diauditnya telah disajikan secara wajar. Kewajiban untuk menolak  

memberikan pendapat akan timbul jika terdapat pembatasan lingkup 

audit atau terdapat hubungan yang tidak independen menurut Kode Etik 

Profesional antara auditor dengan kliennya. Kedua situasi ini mencegah 

auditor untuk mengeluarkan pendapat atas laporan keuangan secara 

keseluruhan. Auditor pun memiliki pilihan untuk menolak memberikan 

pendapat pada suatu masalah kelangsungan hidup perusahaan. 

  



Whittred (1980) menyatakan bahwa auditor akan mengeluarkan kualifikasi 

laporan audit, jika dalam menjalankan auditnya gagal mengkonfirmasikan 

kepatuhan klien terhadap peraturan yang berlaku. Kualifikasi ini bisa diberikan 

dalam beberapa bentuk, yaitu pendapat dengan pengecualian, pendapat tidak 

wajar dan pernyataan tidak mampu untuk memberikan pendapat. Kualifikasi ini 

dapat mengakibatkan penundaan pelaporan karena kualifikasi dianggap jarang 

terjadi dan dianggap sebagai tanda buruknya kinerja manajemen. 

Pendapat auditor dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu 

unqualified opinion dan selain unqualified opinion (qualified opinion). Pemberian 

qualified opinion atas laporan keuangan diperkirakan akan memperlambat proses 

pengauditan sebab auditor akan memerlukan lebih banyak bahan bukti dan 

pengujian untuk memperkuat pernyataan bahwa laporan keuangan perusahaan 

tersebut tidak memenuhi syarat wajar tanpa pengecualian. Dari pernyataan 

tersebut, dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H5: Jenis opini auditor berpengaruh terhadap audit delay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif,  di mana 

pengujian teori-teori dilakukan dengan mengukur variabel-variabel penelitian 

yang berupa angka-angka dan melakukan analisa data dengan prosedur statistik 

(Indriartono dan Supomo, 2002). Penelitian ini merupakan tipe penelitian yang 

mengembangkan hipotesis melalui telaah teoritis dengaan tujuan menguji teori 

atau hipotesis. 

 

3.2 Populasi dan  Sampel Penelitian 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah seluruh kelompok manusia, kejadian, atau sesuatu yang 

menarik perhatian peneliti untuk melakukan investigasi (Sekaran, 2006). Populasi 

dalam penelitian ini adalah perusahaan publik yang listing di Bursa Efek 

Indonesia selama tahun 2007 dan tahun 2008. 

 
3.2.2 Sampel 

Pemilihan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling, yaitu pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya 

diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu di mana umumnya 

disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian. Sampel penelitian ini adalah 



perusahaan publik yang listing di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007 dan 

tahun 2008 dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Perusahaan sudah terdaftar di BEI sebelum 31 Desember 2007 dan 

masih terdaftar sampai dengan 31 Desember 2008. 

2. Perusahaan tersebut menerbitkan laporan keuangan auditan pada tahun 

2007 dan 2008. 

3. Perusahaan yang memiliki tahun tutup buku  31 Desember. 

4. Perusahaan tersebut masuk dalam kategori perusahaan manufaktur. 

5. Perusahaan tersebut memiliki total asset lebih dari 500 miliar rupiah. 

6. Perusahaan yang sahamnya diperdagangkan secara aktif di BEI. 

Alasan pemilihan sampel dengan kriteria tersebut bertujuan untuk menghindari 

bias yang disebabkan oleh adanya perbedaan yang ekstrim. Berikut ini merupakan 

hasil penyeleksian sampel penelitian: 

Tabel 3.1 
Hasil Seleksi Sampel 

Keterangan Jumlah 

Perusahaan yang listing di BEI tahun 2008 393 

Perusahaan yang bukan perusahaan manufaktur (200) 

Perusahaan manufaktur yang delisting selama periode 2007-2008 (19) 

Perusahaan manufaktur yang memiliki total asset < Rp 500 M (95) 

Jumlah sampel per periode pengamatan 79 

Total sampel penelitian (pooled data) 158 

 

 



3.3 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

berbentuk annual report yang mencakup tentang laba bersih, total aktiva, nama 

auditor independen, opini yang dikeluarkan auditor independen, bagan struktur 

organisasi, dan tanggal penyelesaian audit. Semua kebutuhan sumber data tersebut 

tersedia di Pusat Referensi Pasar Modal (PRPM) Bursa Efek Indonesia, Pojok 

BEI-UNIBRAW, akses langsung ke www.bapepam.go.id dan www.idx.co.id, 

serta dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD). 

 

3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah audit delay (AUD) yaitu lamanya 

waktu penyelesaian audit diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga 

tanggal pada laporan auditor. 

 
3.4.2 Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. 

Terdapat lima variabel independen yang akan diuji dalam penelitian ini dalam 

hubungannya dengan pengaruh yang diberikan terhadap terjadinya audit delay, 

yaitu: 

1. Laba atau rugi usaha (LR) 

Perusahaan yang mengalami rugi diberi kode dummy 1, sedang 

perusahaan yang memperoleh laba diberi kode dummy 0 (Ahmad 



Nisarul, dan Imam, 2005). Perusahaan yang mengumumkan kerugian 

pada periode tertentu diprediksi mempunyai audit delay yang lebih lama. 

2. Auditor internal (AI) 

Auditor internal adalah fungsi penilai independen yang menyediakan 

jasa-jasa yang mencakup pemeriksaan dan penilaian akan pengendalian, 

kinerja, resiko, dan tata kelola perusahaan publik maupun privat untuk 

menyajikan pencapaian tujuan organisasi. Auditor internal merupakan 

variabel dummy, perusahaan yang memiliki auditor internal diberi kode 

1 sedangkan yang tidak memiliki auditor internal diberi kode 0 

(Rachmawati, 2008). 

3. Ukuran perusahaan (SIZE) 

Semakin besar suatu perusahaan, maka informasi tentang perusahaan 

tersebut semakin banyak diketahui investor. Ukuran perusahaan dalam 

penelitian ini dapat dinyatakan dalam total asset yang dimiliki 

perusahaan (Subekti dan Novi, 2004). Total asset merupakan 

penjumlahan aktiva berwujud (tangible assets) seperti aktiva lancar dan 

aktiva tetap dalam satu tahun. 

4. Ukuran KAP (KAP) 

Ukuran KAP merupakan variabel independen yang bersifat dummy 

dengan mengelompokkan para auditor yang berasal dari KAP yang 

bermitra kerja dengan KAP Internasional dan termasuk dalam The Big 

Four. KAP-KAP tersebut antara lain: (1) KAP Drs. Haryanto Sahari dan 

rekan (Price Waterhouse Coopers), (2) Prasetio, Sarwoko & Sandjaja 



(Ernest & Young), (3) Hans, Tuanakotta & Mustofa (Delloite Touche 

Tohmatsu), (4) dan Shiddarta & Harsono (KPMG). Perusahaan yang 

diaudit oleh KAP The Big Four diberi kode dummy 1 dan lainnya diberi 

kode dummy 0 (Subekti dan Novi, 2004). Diprediksi bahwa KAP besar 

akan menyelesaikan audit dengan waktu yang lebih pendek. 

5. Jenis Opini Auditor (OP) 

Jenis opini auditor merupakan variabel independen yang juga 

diberlakukan sebagai variabel dummy. Jenis opini auditor dalam 

penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu unqualified opinion dan 

selain unqualified opinion (qualified opinion). Untuk selain unqualified 

opinion diberi kode dummy 1, sedangkan untuk unqualified opinion 

diberi kode dummy 0 (Subekti dan Novi, 2004). Diprediksi bahwa 

perusahaan yang memperoleh opini selain unqualified, waktu 

penyelesaian auditnya lebih panjang daripada perusahaan yang 

memperoleh opini unqualified. 

 

3.5 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan adalah metode regresi linear berganda. 

Regresi adalah alat analisis yang digunakan untuk meneliti pengaruh beberapa 

variabel independen terhadap variabel dependen. Peneliti menggunakan analisis 

regresi linear berganda karena variabel independennya lebih dari satu. Model 

regresi dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) εββββββ ++++++= OPKAPSIZEAILRAUD 543210  



Keterangan: 

AUD : Lamanya hari penyelesaian audit (audit delay) 

LR : Laba atau rugi usaha 

AI : Auditor internal 

SIZE : Ukuran perusahaan 

KAP : Ukuran KAP 

OP : Jenis opini auditor 

ε  : Variabel gangguan 

 
3.5.1 Analisis Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data yang telah 

diperoleh untuk masing-masing variabel penelitian tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku umum (generalisasi). Statistik deskriptif berusaha 

menggambarkan atau menjelaskan berbagai karakteristik data, seperti rata-rata 

(mean), standar deviasi dan sebagainya. 

 
3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

Untuk mengetahui apakah parameter yang dihasilkan bersifat BLUE (Best 

Linier Unbiased Estimation), artinya koefisien regresi pada persamaan tersebut 

tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang berarti, maka dilakukan uji 

asumsi klasik yang terdiri dari: 

1. Pengujian Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat dan variabel bebas mempunyai distribusi normal atau tidak 



(Ghozali, 2001). Pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan program 

SPSS, normalitas dapat dideteksi dengan uji Kolmogorov Smirnov dengan melihat 

nilai signifikan residualnya. Jika nilai signifikan berada di atas nilai signifikan 

0,05 maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi normalitas. 

2. Pengujian Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Metode yang digunakan 

untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan nilai tolerance atau menggunakan Variance Inflation Factor (VIF). 

Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak 

dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah 

sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena VIF = 1/Tolerance).  Nilai cut-off yang 

umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance 

< 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10 (Ghozali,2001). 

3. Pengujian Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk meneliti apakah sebuah model regresi linier 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada 

periode t-1 (sebelumnya). Suatu jenis pengujian yang umumnya digunakan untuk 

mengetahui adanya autokorelasi yang dikembangkan oleh J. Durbin dan G. 

Watson yang disebut sebagai statistik Durbin-Watson. Pengujian ini dilakukan 

dengan membandingkan nilai d dari hasil perhitungan dengan nilai dL dan dU dari 

tabel Durbin-Watson. Keputusan dari pengujian autokorelasi terdapat dalam tabel 

3.2 (Algifari, 2000): 



Tabel 3.2 
Keputusan Uji Autokorelasi 

Keterangan Kesimpulan 
Jika hipotesis nol (H0) adalah tidak 
ada serial korelasi positif, maka jika: 

1. d < dL 
2. d < dU 
3. dL ≤  d ≤  dU 

Jika hipotesis nol (H0) adalah tidak 
ada serial negatif, maka jika: 

1. d < 4 – dL 
2. d < 4 – dU 
3. 4 – dU ≤  d ≤  4 - dL 

Jika hipotesis nol (H0) adalah tidak 
ada autokorelasi (positif atau negatif): 
            dU < d < 4-dU

 
 
# Menolak H0
# Tidak menolak H0
# Pengujian tidak meyakinkan 
 
 
# Menolak H0
# Tidak menolak H0
# Pengujian tidak meyakinkan 
 
 
# H0 diterima 

 

4. Pengujian Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual pada satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain (Ghozali, 2001). Pengujian terhadap gejala 

heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik scatterplot. Deteksi ada 

tidaknya gejala heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya 

pola tertentu pada grafik scatterplot di sekitar nilai X dan Y. Adanya pola tertentu 

menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas. 

 

3.6 Uji Hipotesis 

Uji t (t-test) digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna 

menunjukkan pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap variabel 

dependen. Uji t digunakan untuk pengujian secara satu per satu pengaruh dari 

masing-masih variabel dependen. Dalam hal ini variabel independennya adalah 



laba atau rugi usaha, auditor internal, ukuran perusahaan, ukuran KAP, dan jenis 

opini auditor. Sedangkan variabel dependennya adalah lamanya waktu 

penyelesaian audit (audit delay). 

Langkah-langkah pengujian: 

1. Merumuskan hipotesis 

0: 10 =βH , artinya tidak terdapat pengaruh dari variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

0: 10 ≠βH , artinya terdapat pengaruh dari variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

2. Tentukan level signifikansi (α ) 

Tingkat signifikansi (significant level) yang digunakan sebesar 5%. 

3. Uji t dapat ditentukan dengan rumus: 

bi

i

S
b

t =  

di mana: 

bi : koefisien regresi 

Sbi : deviasi standar koefisien regresi 

4. Kriteria pengambilan keputusan 

• H0 diterima jika: tingkat signifikansi α>t  

• H0 ditolak jika: tingkat signifikansi α<t  

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Analisis 

4.1.1 Statistik Deskriptif 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh dari laba rugi usaha, auditor 

internal, ukuran perusahaan, ukuran KAP, dan jenis opini auditor terhadap audit 

delay yang dilakukan oleh perusahaan. Jenis data dalam penelitian ini terbagi 

menjadi kategori data nominal (laba rugi usaha, auditor internal, ukuran KAP, dan 

jenis opini auditor) dan data rasio (ukuran perusahan dan audit delay). Hasil 

statistik deskriptif terhadap variabel penelitian yang memiliki kategori data rasio 

ditunjukkan pada tabel 4.1 berikut ini.  

Tabel 4.1 
Statistik Deskriptif 

 
  Min Mak Rata-Rata Std. Dev. 

Audit delay 29 166 76,97 20,453 
SIZE 517.448.084.688 91.256.250.000.000 6.253.573.792.249 13.508.214.207.113 
Sumber data: lampiran 1 

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada tabel 4.1, dengan menggunakan 

metode pooled data diperoleh sebanyak 158 data observasi. Jumlah tersebut 

berasal dari perkalian antara periode penelitian (2 tahun) dengan jumlah 

perusahaan yang dijadikan sampel (79 perusahaan).      

Audit delay perusahaan diukur secara kuantitatif dalam jumlah hari dengan 

menggunakan jangka waktu antara tanggal penutupan tahun buku sampai dengan 

tanggal opini pada laporan auditor independen. Hasil analisis dengan 

menggunakan statistik deskriptif menunjukkan nilai minimum sebesar 29 hari, 



nilai maksimum sebesar 166 hari, dengan rata-rata sebesar 76,97 hari. 

Berdasarkan rata-rata yang dihasilkan dapat disimpulkan bahwa pada umumnya 

perusahaan sampel memiliki kebijakan untuk mempercepat audit delay 

perusahaan dibawah batas maksimal yang ditetapkan oleh Bapepam yaitu selama 

90 hari. Hal tersebut ditempuh perusahaan untuk menghindari adanya sanksi bagi 

perusahaan apabila audit delay-nya melebihi batas waktu yang telah ditetapkan.  

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan nilai 

dari total aktiva yang dimiliki perusahaan. Hasil analisis dengan menggunakan 

statistik deskriptif menunjukkan nilai minimum sebesar 517 miliar Rupiah, nilai 

maksimum sebesar 91,3 triliun Rupiah, dengan rata-rata dan standar deviasi 

masing-masing sebesar 6,3 triliun Rupiah dan 13,5 triliun Rupiah. Nilai standar 

deviasi yang lebih besar dari rata-rata menunjukkan adanya ukuran yang sangat 

beragam dari perusahaan sampel. 

 
4.1.2 Profil Perusahaan Sampel 

Tabel berikut ini menunjukkan profil perusahaan sampel berdasarkan 

kategori laba rugi usaha, auditor internal, ukuran KAP, dan jenis opini auditor.  

Tabel 4.2 
Profil Sampel Berdasarkan Kategori Laba Rugi Usaha 

 

   Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Laba 132 83.5 83.5 83.5 
  Rugi 26 16.5 16.5 100.0 
  Total 158 100.0 100.0   

Sumber data: lampiran 1 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.2 di atas, dari sebanyak 158 data observasi 

diperoleh sebanyak 132 perusahaan atau 83,5% dari total observasi yang mampu 



menghasilkan laba positif, dan sebanyak 26 perusahaan atau 16,5% dari total 

observasi yang menghasilkan laba negatif.  

Tabel 4.3 
Profil Sampel Berdasarkan Kategori Keberadaan Auditor Internal 

 

   Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Tidak memiliki 28 17.7 17.7 17.7
  Memiliki 130 82.3 82.3 100.0
  Total 158 100.0 100.0  
Sumber data: lampiran 1 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.3 di atas, dari sebanyak 158 data observasi 

diperoleh sebanyak 28 perusahaan atau 17,7% dari total observasi yang tidak 

memiliki auditor internal, dan sebanyak 130 perusahaan atau 82,3% dari total 

observasi yang memiliki auditor internal.  

Tabel 4.4 
Profil Sampel Berdasarkan Kategori Ukuran KAP 

 

   Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Non Big 4 67 42.4 42.4 42.4 
  Big 4 91 57.6 57.6 100.0 
  Total 158 100.0 100.0  
Sumber data: lampiran 1 

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.4 di atas, dari sebanyak 158 data observasi 

diperoleh sebanyak 67 perusahaan atau 42,4% dari total observasi yang diaudit 

oleh KAP Non Big Four, dan sebanyak 91 perusahaan atau 57,6% dari total 

observasi yang diaudit oleh KAP The Big Four.   

 

 

 



Tabel 4.5 
Profil Sampel Berdasarkan Kategori Jenis Opini Auditor 

 

   Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Unqualified 151 95.6 95.6 95.6
  Non Unqualified 7 4.4 4.4 100.0
  Total 158 100.0 100.0  

Sumber data: lampiran 1 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.5 di atas, dari sebanyak 158 data observasi 

diperoleh sebanyak 151 perusahaan atau 95,6% dari total observasi yang yang 

mendapatkan opini unqualified, dan sebanyak 7 perusahaan atau 4,4% dari total 

observasi yang mendapatkan opini selain unqualified. 

 
4.1.3 Hasil Uji Asumsi Klasik 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji regresi linier 

berganda. Dalam pengujian dengan menggunakan metode kuadrat terkecil biasa 

(ordinary least squares/OLS), dibutuhkan sifat tidak bias linier terbaik (Best 

Linier Unbiased Estimator/BLUE) dari penaksir (Gujarati, 1997:44). Serangkaian 

uji dapat dilakukan agar persamaan regresi yang terbentuk dapat memenuhi 

persyaratan BLUE ini, yaitu uji normalitas, uji gejala multikolinieritas, uji gejala 

autokorelasi, dan uji gejala heteroskedastisitas. 

4.1.3.1 Hasil Uji Normalitas 

Gujarati (1997:67) menuliskan bahwa regresi linier membutuhkan asumsi 

kenormalan data dengan beberapa alasan sebagai berikut: 

1. Data berditribusi normal akan menghasilkan model prediksi yang tidak 

bias, serta memiliki varians yang minimum.  



2. Data berdistribusi normal akan menghasilkan model yang konsisten, 

yaitu dengan meningkatnya jumlah sampel ke jumlah yang tidak terbatas 

maka penaksir mengarah ke nilai populasi yang sebenarnya. 

Berdasarkan dua alasan di atas maka sebelum analisis dilanjutkan dengan 

menggunakan uji regresi, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas terhadap nilai 

unstandardized residual menggunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

dengan signifikansi sebesar 5%. Hasil pengujian disajikan pada tabel berikut. 

  
Tabel 4.6 

Hasil Uji Normalitas 
 

Keterangan Unstandardized 
Residual 

N 158 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.172 
Asymp. Sig. (2-tailed) .100 

Sumber data: lampiran 2 

Berdasarkan Tabel 4.6, hasil pengujian terhadap nilai residual menghasilkan 

nilai Asymptotic significance>0,05, yaitu sebesar 0,100. Berdasarkan hasil 

tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi 

kenormalan. 

4.1.3.2 Hasil Uji Gejala Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji adanya korelasi antar 

variabel independen. Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya 

multikolinearitas dengan  menggunakan nilai tolerance dan VIF (variance 

inflation factor).  

Hasil uji gejala multikolinieritas disajikan pada Tabel 4.7. 

 



Tabel 4.7 
Hasil Uji Gejala Multikolinieritas 

 
No. Variabel VIF 
1. LR (X1) 1.064 
2. AI (X2) 1.163 
3. SIZE (X3) 1.143 
4. KAP (X4) 1.232 
5. OP (X5) 1.075 

Sumber data: lampiran 2  

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.7, semua variabel independen 

dalam model regresi menghasilkan nilai VIF<10. Berdasarkan hasil tersebut dapat 

disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinieritas antar variabel independen 

dalam model regresi. 

4.1.3.3 Hasil Uji Gejala Autokorelasi 

Uji autokorelasi ini ditujukan untuk mengidentifikasi adanya korelasi antara 

kesalahan pengganggu yang terjadi antar periode yang diujikan dalam model 

regresi. Untuk dapat mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi maka dilakukan 

Uji Durbin Watson. Hasil pengujian dengan menggunakan Uji Durbin-Watson 

(lihat lampiran uji asumsi klasik) menunjukkan nilai DW-hitung sebesar 1,942. 

Tabel batas DW untuk observasi (n) sebanyak 158 dan variabel independen (k) 

sebanyak 5 variabel menghasilkan batas atas (dU) = 1,802 dan batas bawah (dL) = 

1,665. Karena nilai DW-hitung terletak di antara nilai dU<DW-hitung< 4-dU 

maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi pada model 

regresi. 

4.1.3.4 Hasil Uji Gejala Heteroskedastisitas 

Pengujian terhadap gejala heteroskedastisitas digunakan untuk menguji 

apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual 



pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Adanya perbedaan varians 

menunjukkan gejala heteroskedastisitas. Cara mendeteksi ada tidaknya gejala 

heteroskedastisitas adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik 

scatterplot di sekitar nilai X dan Y. Adanya pola tertentu menunjukkan gejala 

heteroskedastisitas.  

Hasil pengujian dengan menggunakan scatterplot (lihat lampiran uji asumsi 

klasik) menunjukkan bahwa tidak dijumpai adanya pola tertentu pada grafik di 

sekitar kordinat X dan Y. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

tidak dijumpai gejala heteroskedastisitas pada model regresi. 

 
4.1.4 Hasil Uji Regresi 

Pengujian terhadap hipotesis penelitian bertujuan untuk menguji pengaruh 

dari laba rugi usaha, auditor internal, ukuran perusahaan, ukuran KAP, dan jenis 

opini auditor terhadap audit delay yang dilakukan oleh perusahaan. Pengujian 

dilakukan menggunakan uji regresi berganda dengan α=5%. Hasil pengujian 

disajikan pada tabel berikut ini.  

Tabel 4.8 
Hasil Uji Regresi 

 
Variabel Konstanta t-Hitung Sign. (p) 

Konstanta 111,510 2,588 0,010 
LR (X1) -6,665 -1,294 0,197 
AI (X2) -7,296 -0,464 0,643 
SIZE (X3) -6,114 -1,979 0,049 
KAP (X4) -11,566 -3,126 0,002 
OP (X5) 20,549 2,929 0,004 
R2 = 0.476     
F-hitung = 24,997    
Sign. (p) = 0,000     

Sumber data: lampiran 3 



Berdasarkan hasil uji regresi pada Tabel 4.8, model regresi yang terbentuk  

Y = 111,51 - 6,665X1 - 7,296X2 - 6,114X3 - 11,566X4 + 20,549X5  

Penjelasan yang dapat diberikan berkaitan dengan model regresi yang 

terbentuk adalah: 

1. Koefisien regresi X1 (laba rugi usaha) diperoleh sebesar -6,665. Hasil ini 

menunjukkan apabila perusahaan mengalami kerugian maka akan diikuti oleh 

penurunan audit delay sebesar 6,665 hari. 

2. Koefisien regresi X2 (auditor internal) diperoleh sebesar -7,296. Hasil ini 

menunjukkan apabila perusahaan memiliki auditor internal maka akan diikuti 

oleh penurunan audit delay sebesar 7,296 hari.  

3. Koefisien regresi X3 (ukuran perusahaan) diperoleh sebesar -6,114. Hasil ini 

menunjukkan apabila ukuran perusahaan naik sebesar 1% maka akan diikuti 

oleh penurunan audit delay sebesar 6,114 hari.  

4. Koefisien regresi X4 (ukuran KAP) diperoleh sebesar -11,566. Hasil ini 

menunjukkan apabila KAP berasal dari KAP The Big Four maka akan diikuti 

oleh penurunan audit delay sebesar 11,566 hari. 

5. Koefisien regresi X5 (opini auditor) diperoleh sebesar 20,549. Hasil ini 

menunjukkan apabila opini perusahaan masuk dalam kategori selain 

unqualified maka akan diikuti oleh kenaikan audit delay sebesar 20,549 hari. 

 
4.1.5 Hasil Uji Hipotesis 

Pembahasan berkaitan dengan pengujian hipotesis penelitian dijelaskan 

sebagai berikut: 



1. Berdasarkan hasil uji parsial terhadap variabel laba rugi usaha (X1), diperoleh 

t-hitung sebesar -1,294 dengan tingkat kesalahan prediksi (p) sebesar 19,7%. 

Berdasarkan hasil tersebut, karena tingkat kesalahan prediksi (p) lebih besar 

dari α maka Hipotesis ke-1 tidak berhasil didukung. 

2. Berdasarkan hasil uji parsial terhadap variabel auditor internal (X2), diperoleh 

t-hitung sebesar -0,646 dengan tingkat kesalahan prediksi (p) sebesar 64,3%. 

Berdasarkan hasil tersebut, karena tingkat kesalahan prediksi (p) lebih besar 

dari α maka Hipotesis ke-2 tidak berhasil didukung. 

3. Berdasarkan hasil uji parsial terhadap variabel ukuran perusahaan (X3), 

diperoleh t-hitung sebesar -1,979 dengan tingkat kesalahan prediksi (p) 

sebesar 4,9%. Berdasarkan hasil tersebut, karena tingkat kesalahan prediksi 

(p) lebih kecil dari α maka Hipotesis ke-3 berhasil didukung. 

4. Berdasarkan hasil uji parsial terhadap variabel ukuran KAP (X4), diperoleh t-

hitung sebesar -3,126 dengan tingkat kesalahan prediksi (p) sebesar 0,2%. 

Berdasarkan hasil tersebut, karena tingkat kesalahan prediksi (p) lebih kecil 

dari α maka Hipotesis ke-4 berhasil didukung. 

5. Berdasarkan hasil uji parsial terhadap variabel opini audior (X5), diperoleh t-

hitung sebesar 2,929 dengan tingkat kesalahan prediksi (p) sebesar 0,4%. 

Berdasarkan hasil tersebut, karena tingkat kesalahan prediksi (p) lebih kecil 

dari α maka Hipotesis ke-5 berhasil didukung. 

 

 

 



4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis ke-1 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap Hipotesis ke-1, penelitian ini tidak 

berhasil membuktikan adanya pengaruh laba atau rugi usaha terhadap audit delay 

perusahaan. Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Carslaw dan 

Kaplan (1991), Ansah (2000), Halim (2000), serta Ahmad dan Kamarudin (2001), 

yang menemukan bahwa perusahaan yang mengalami kerugian cenderung akan 

memperpanjang audit delay. 

Adanya perbedaan hasil penelitian ini dengan hasil penelitian sebelumnya 

diduga disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, jenis industri perusahaan yang 

diaudit. Perusahaan manufaktur akan lebih cepat diaudit dibandingkan dengan 

perusahaan konstruksi. Pada saat auditor mengaudit perusahaan manufaktur, 

auditor mengandalkan pada pengendalian dan supporting adjusment. Namun, 

pada saat auditor mengaudit perusahaan konstruksi, mereka akan menghadapi 

asumsi perusahaan terhadap pengakuan pendapatan sehingga membuat proses 

audit akan menjadi lebih lama. Ke dua, kompleksitas sistem informasi akuntansi 

di perusahaan tersebut. Pada umumnya, perusahaan yang menggunakan fully 

computerized accounting system (perusahaan manufaktur) lebih cepat diaudit 

dibandingkan perusahaan-perusahaan lain yang tidak menggunakan full 

computerized melainkan menggunakan management assumption. Misalnya, 

perusahaan konstruksi dalam menghitung percentage of completion. Ke tiga, KAP 

yang mengaudit perusahaan. Umumnya, KAP The Big Four mempunyai 

metodologi audit yang bisa mempercepat proses audit, yaitu prosedur audit yang 



dianggap cukup dalam memberikan assurance, jika dibandingkan dengan KAP 

lokal. 

Dari beberapa faktor yang telah dijelaskan dapat terlihat bahwa walaupun 

perusahaan dalam keadaan rugi, proses audit yang dilakukan dalam suatu 

perusahaan akan lebih cepat selesai karena perusahaan termasuk dalam 

perusahaan manufaktur, sistem informasi akuntansi pada perusahaan manufaktur 

tidak kompleks, dan KAP yang mengaudit perusahaan tersebut adalah KAP The 

Big Four. Ketika perusahaan mengalami laba atau rugi, mereka akan selalu 

berusaha menyelesaikan laporan keuangannya tepat waktu, karena penyampaian 

laporan keuangan kepada publik merupakan integritas dari manajemen. Jika 

disampaikannya lama, akan ada pertanyaan mengenai integritas manajemen. 

Dengan adanya faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya, maka dalam 

penelitian ini motivasi manajemen untuk melakukan audit delay secara umum 

tidak dapat dikaitkan dengan kondisi laba atau rugi yang dialami oleh perusahaan. 

 
4.2.2 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis ke-2 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap Hipotesis ke-2, penelitian ini tidak 

berhasil membuktikan adanya pengaruh keberadaan auditor internal terhadap 

audit delay perusahaan. Hasil penelitian ini tidak mendukung temuan 

Wirakusuma (2004) dalam Rachmawati (2008) yang menemukan bahwa 

perusahaan yang memiliki auditor internal yang menjalankan tugasnya dengan 

baik akan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap rentang waktu 

penyelesaian pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan. Dalam proses 

pengauditan laporan keuangan tahunan oleh akuntan publik, auditor internal akan 



sangat dibutuhkan dalam hal melakukan penilaian kualitas struktur pengendalian 

internal yang terkait dengan lingkup proses pelaksanaan audit. 

Adanya perbedaan hasil penelitian ini dengan hasil penelitian sebelumnya 

menunjukkan bahwa auditor internal di perusahaan masih belum sepenuhnya 

efisien dalam mengawasi pihak manajemen dalam mengelola perusahaan. Selain 

itu, keberadaan auditor internal dalam suatu perusahaan sebagai fungsi 

pengawasan, tidak berarti bahwa perusahaan tersebut telah memiliki pengendalian 

internal yang kuat. Hal ini dikarenakan terdapat empat komponen pengendalian 

internal lain yang juga mempengaruhi pengendalian internal di dalam suatu 

perusahaan, yaitu lingkungan kendali, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, dan 

informasi dan komunikasi. Lingkungan kendali merupakan komponen yang 

paling penting di dalam komponen pengendalian internal. Tanpa suatu lingkungan 

kendali yang efektif, keempat komponen lainnya tidak mungkin menghasilkan 

pengendalian internal yang efektif. 

 
4.2.3 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis ke-3 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap Hipotesis ke-3, penelitian ini berhasil 

membuktikan adanya pengaruh negatif antara ukuran perusahaan dengan audit 

delay perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Carslaw dan Kaplan (1991), Ansah (2000), Hossain dan 

Taylor (1998), Ahmad dan Kamarudin (2001), dan Halim (2000), yang 

menunjukkan bahwa audit delay memiliki hubungan negatif dengan ukuran 

perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian-penelitian tersebut diketahui bahwa 

semakin besar ukuran perusahaan maka semakin pendek audit delay-nya.  



Adanya pengaruh negatif antara ukuran perusahaan dengan audit delay  

menunjukkan bahwa manajemen perusahaan besar, memiliki dorongan untuk 

mengurangi penundaan laporan keuangan. Hal tersebut bisa disebabkan oleh 

beberapa faktor, salah satunya yaitu manajemen perusahaan yang berskala besar 

cenderung diberikan insentif untuk mengurangi audit delay dikarenakan 

perusahaan tersebut dimonitor secara ketat oleh investor, pengawas permodalan 

dan pemerintah. Pihak-pihak ini sangat berkepentingan terhadap informasi yang 

termuat dalam laporan keuangan sehingga membutuhkan proses penyampaian 

informasinya kepada publik secara cepat. Insentif yang diberikan kepada 

manajemen perusahaan oleh para pemegang saham lebih bersifat seperti bonus 

tahunan atau kenaikan gaji yang signifikan untuk periode yang akan datang. 

Selain itu, perusahaan berskala besar memiliki dorongan untuk mengurangi 

audit delay juga disebabkan oleh banyaknya sumber daya dan staf akuntan serta 

adanya sistem informasi akuntansi yang lebih canggih daripada perusahaan 

dengan skala kecil. Kecenderungan yang terjadi adalah semakin besar ukuran 

satuan usaha maka struktur pengendalian internalnya juga semakin baik, sehingga 

akan mengurangi kesalahan dalam penyajian laporan keuangan. Hal ini akan 

memudahkan pekerjaan auditor karena lingkup pengujian semakin sempit 

sehingga akan memperpendek audit delay.  

 
4.2.4 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis ke-4 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap Hipotesis ke-4, penelitian ini berhasil 

membuktikan adanya pengaruh negatif ukuran KAP terhadap audit delay 

perusahaan, dimana KAP Non Big Four akan memerlukan waktu lebih lama untuk 



menyampaikan opini kepada publik berkaitan dengan penyajian laporan 

keuangan. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Ahmad dan Kamarudin (2003) yang menunjukkan bahwa audit 

delay untuk perusahaan yang diaudit oleh KAP The Big Four akan lebih pendek 

daripada perusahaan yang diaudit oleh KAP yang lebih kecil (Non Big Four).  

Adanya pengaruh negatif menunjukkan bahwa KAP yang termasuk dalam 

kategori The Big Four dapat melaksanakan audit secara lebih efisien dan efektif 

serta mempunyai tingkat fleksibilitas yang lebih besar dalam hal penjadwalan 

audit. KAP The Big Four juga memiliki kemampuan untuk melakukan audit 

interim, yaitu audit yang dilakukan sebelum tanggal neraca, hal ini membuat 

proses audit akan lebih cepat selesai. Selain itu, penyelesaian audit tepat waktu 

merupakan cara KAP untuk mempertahankan reputasi agar untuk tahun yang akan 

datang mereka tidak kehilangan kliennya. 

 
4.2.5 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis ke-5 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap Hipotesis ke-5, penelitian ini berhasil 

membuktikan adanya pengaruh positif pemberian jenis opini auditor terhadap 

audit delay perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Carslaw 

dan Kaplan (1991) yang menemukan adanya hubungan positif antara opini dan 

audit delay.  

Hasil pengujian yang menunjukkan arah positif menunjukkan bahwa 

perusahaan yang memperoleh opini qualified akan membutuhkan waktu 

penyelesaian audit yang lebih panjang daripada perusahaan yang memperoleh 

opini unqualified. Adanya waktu lebih panjang tersebut menunjukkan adanya 



kecenderungan oleh pihak manajemen perusahaan untuk menunda penyampaian 

laporan keuangan kepada publik untuk mengantisipasi adanya sentimen negatif di 

pasar berkaitan dengan kinerja perusahaan. Selain itu, ketika auditor 

mengeluarkan opini qualified maka sebelum opini tersebut dipublikasikan 

manajemen akan berusaha melakukan konsultasi dan negosiasi secara intensif 

dengan auditor sehingga memerlukan waktu yang relatif lebih lama. Di sisi lain, 

auditor juga melakukan konsultasi dengan partner audit yang lebih senior atau 

melakukan perluasan audit sehingga diperoleh bukti yang menguatkan judgement 

auditor untuk memberikan opini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat 

diambil dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Berdasarkan hasil pengujian terhadap Hipotesis ke-1, penelitian ini tidak 

berhasil membuktikan adanya pengaruh laba-rugi usaha terhadap audit delay 

perusahaan. Adanya perbedaan hasil penelitian ini dengan hasil penelitian 

sebelumnya diduga disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu walaupun 

perusahaan dalam keadaan rugi proses audit yang dilakukan dalam suatu 

perusahaan akan lebih cepat selesai karena perusahaan termasuk dalam 

perusahaan manufaktur, sistem informasi akuntansi pada perusahaan 

manufaktur tidak kompleks, dan KAP yang mengaudit perusahaan tersebut 

adalah KAP The Big Four. 

2. Berdasarkan hasil pengujian terhadap Hipotesis ke-2, penelitian ini tidak 

berhasil membuktikan adanya pengaruh keberadaan auditor internal terhadap 

audit delay perusahaan. Adanya perbedaan hasil penelitian ini dengan hasil 

penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa auditor internal di perusahaan 

masih belum sepenuhnya efisien dalam mengawasi pihak manajemen dalam 

mengelola perusahaan. 

3. Berdasarkan hasil pengujian terhadap Hipotesis ke-3, penelitian ini berhasil 

membuktikan adanya pengaruh negatif antara ukuran perusahaan dengan audit 



delay perusahaan. Adanya pengaruh negatif antara ukuran perusahaan dengan 

audit delay  menunjukkan bahwa manajemen perusahaan besar, memiliki 

dorongan untuk mengurangi penundaan laporan keuangan. 

4. Berdasarkan hasil pengujian terhadap Hipotesis ke-4, penelitian ini berhasil 

membuktikan adanya pengaruh negatif ukuran KAP terhadap audit delay 

perusahaan, dimana KAP Non Big Four akan memerlukan waktu lebih lama 

untuk menyampaikan opini kepada publik berkaitan dengan penyajian laporan 

keuangan. Adanya pengaruh negatif menunjukkan bahwa KAP yang termasuk 

dalam kategori The Big Four dapat melaksanakan audit secara lebih efisien 

dan efektif serta mempunyai tingkat fleksibilitas yang lebih besar dalam hal 

penjadwalan audit. 

5. Berdasarkan hasil pengujian terhadap Hipotesis ke-5, penelitian ini berhasil 

membuktikan adanya pengaruh positif pemberian jenis opini auditor terhadap 

audit delay perusahaan. Hasil pengujian yang menunjukkan arah positif 

menunjukkan bahwa perusahaan yang memperoleh opini qualified akan 

membutuhkan waktu penyelesaian audit yang lebih panjang untuk 

mengantisipasi adanya sentimen negatif di pasar berkaitan dengan kinerja 

perusahaan. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan hanya menggunakan periode penelitian 

selama 2 tahun pengamatan. Periode tersebut apabila dibandingkan dengan 

penelitian-penelitian sebelumnya relatif cukup pendek sehingga dikhawatirkan 



menghasilkan kesimpulan dengan tingkat generalisasi yang rendah. Selain itu, 

penelitian ini hanya menggunakan 5 variabel saja dalam menguji audit delay. 

Beberapa faktor lain seperti jenis industri dan tingkat profitabilitas yang mungkin 

memiliki pengaruh terhadap audit delay tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 

 

5.3 Implikasi Untuk Penelitian Selanjutnya 

Dengan adanya keterbatasan pada penelitian ini, penelitian selanjutnya 

apabila dimungkinkan bisa diperluas dengan menggunakan sampel dari 

perusahaan yang bergerak pada sektor lain. Selain itu, penelitian juga bisa 

dilakukan dengan memperpanjang periode penelitian. Dengan pengembangan 

tersebut diharapkan hasil analisis nantinya dapat memperoleh kesimpulan yang 

lebih luas dari hasil pada penelitian ini.   
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Lampiran 1 
Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 
Frequencies 
 Statistics 
 
  LR AI KAP OP 

Valid 158 158 158 158N 
Missing 0 0 0 0

 
 Statistik Deskriptif 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
SIZE 158 517448084688 91256250000000 6253573792249.

90 
13508214207113.

810
AUD 158 29 166 76.97 20.453
Valid N (listwise) 158      

 
 Tabel Frekuensi Laba Rugi 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Laba 132 83.5 83.5 83.5 
Rugi 26 16.5 16.5 100.0 

Valid 

Total 158 100.0 100.0   
 
 Tabel Frekuensi Auditor Internal 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Tidak memiliki 28 17.7 17.7 17.7 
Memiliki 130 82.3 82.3 100.0 

Valid 

Total 158 100.0 100.0   
 
 Tabel Frekuensi KAP 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Non Big 4 67 42.4 42.4 42.4 
Big 4 91 57.6 57.6 100.0 

Valid 

Total 158 100.0 100.0   
 
 Tabel Frekuensi Opini Auditor 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Unqualified 151 95.6 95.6 95.6 
Non Unqualified 7 4.4 4.4 100.0 

Valid 

Total 158 100.0 100.0   
 
 



Lampiran 2 
Hasil Uji Asumsi Klasik 

 
1. Uji Normalitas 
 
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

  
Unstandardize

d Residual 
N 158

Mean .0000000
Normal Parameters(a,b) Std. Deviation .12020637

Absolute .173
Positive .173

Most Extreme 
Differences 

Negative -.165
Kolmogorov-Smirnov Z 1.172
Asymp. Sig. (2-tailed) .100

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
 
 
2. Uji Autokorelasi 
 
 Model Summary(b) 
 

Model Durbin-Watson 
1 1.942(a) 

a  Predictors: (Constant), OP, KAP, LR, SIZE, AI 
b  Dependent Variable: AUD 
 
 
3. Uji Multikolinieritas 
 
 Coefficients(a) 
 

Collinearity Statistics 
Model   Tolerance VIF 

LR .940 1.064
AI .860 1.163
SIZE .875 1.143
KAP .812 1.232

1 

OP .930 1.075
a  Dependent Variable: AUD 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Collinearity Diagnostics(a) 
 

Model 
Dimen
sion Eigenvalue 

Cond
ition 

Index Variance Proportions 

      (Constant) LR AI SIZE KAP OP 
1 1 3.778 1.000 .00 .01 .01 .00 .02 .00
  2 1.053 1.895 .00 .21 .01 .00 .01 .54
  3 .760 2.229 .00 .65 .00 .00 .02 .39
  4 .301 3.540 .00 .08 .03 .00 .84 .00
  5 .107 5.953 .00 .05 .95 .00 .01 .06
  6 .001 67.90

9 1.00 .00 .00 1.00 .10 .00

a  Dependent Variable: AUD 
 
 
4. Uji Heteroskedastisitas 
 
 Residuals Statistics(a) 
 
  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 1.8169385 1.9067529 1.8705640 .01441038 158
Std. Predicted Value -3.721 2.511 .000 1.000 158
Standard Error of 
Predicted Value .013 .052 .022 .009 158

Adjusted Predicted Value 1.7953663 1.9067301 1.8704718 .01606047 158
Residual -

.40271658 .34175986 .00000000 .12020637 158

Std. Residual -3.296 2.797 .000 .984 158
Stud. Residual -3.334 2.827 .000 1.007 158
Deleted Residual -

.43013895 .34894589 .00009219 .12601732 158

Stud. Deleted Residual -3.451 2.895 -.003 1.022 158
Mahal. Distance .891 27.743 4.968 5.482 158
Cook's Distance .000 .362 .008 .032 158
Centered Leverage Value .006 .177 .032 .035 158

a  Dependent Variable: AUD 
 

Regression Standardized Predicted Value
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Lampiran 3 
Hasil Uji Regresi 

 
 Model Summary 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .662(a) .476 .401 .695
a  Predictors: (Constant), OP, KAP, LR, SIZE, AI 
 
 ANOVA(b) 

Model   
Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 
Regression 124691.73

9 5 17813.106 24.997 .000(a)

Residual 173873.51
1 152 712.596     

1 

Total 298565.25
0 157     

a  Predictors: (Constant), OP, KAP, LR, SIZE, AI 
b  Dependent Variable: AUD 
 
 Coefficients(a) 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients   

Model   B Std. Error Beta T Sig. 
(Constant) 111.510 43.086   2.588 .010
LR -6.665 5.151 -.074 -1.294 .197
AI -7.296 15.730 -.023 -.464 .643
SIZE -6.114 3.098 -.114 -1.979 .049
KAP -11.566 3.700 -.161 -3.126 .002

1 

OP 20.549 7.017 .175 2.929 .004
a  Dependent Variable: AUD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 4 
Data Sampel Perusahaan Manufaktur 

    AUD    LR AI SIZE KAP OP
  2007 2008       2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008
AISA 30 74 0 0 1 1   0 0 0 0 792.690.325.279 1.016.957.755.151
AKRA 84 84 0 0 1 1   1 1 0 0 3.497.591.029.000 4.874.850.950.000
ALFA 102  0 0 1 1  1 1 0 0 146 688.375.000.000 603.647.000.000 
ALMI 87 84 0 0 1 1   0 0 0 0 1.370.927.840.715 1.636.668.166.095
AMFG 29 83 0 0 0 0   1 1 1 1 1.801.015.000.000 1.993.033.000.000
APOL 84 96 0 0 1 1   1 1 0 0 4.929.338.368.512 7.294.275.941.253
AQUA 88 89 0 0 1 1   1 1 0 0 891.529.586.396 1.003.487.929.389
ASGR 53 51 0 0 1 1  1 1 0 0 624.557.293.214 841.054.201.855 
ASII 58 57 0 0 1 1   1 1 0 0 63.520.000.000.000 80.740.000.000.000
AUTO 53 51 0 0 1 1   1 1 0 0 3.454.254.000.000 3.981.316.000.000
BATI 59 62 1 1 1 1  1 1 0 0 675.726.000.000 527.747.000.000 
BLTA 58 78 0 0 1 1   1 1 0 0 20.668.625.000.000 24.976.324.000.000
BRAM 86 84 0 0 1 1   1 1 0 0 1.554.863.136.000 1.672.766.471.000
BRPT 66 79 0 1 0 0   1 1 0 0 16.912.119.000.000 17.243.721.000.000
BTEL 71 83 0 0 1 1   0 0 0 0 4.664.163.794.686 8.545.972.606.092
BUDI 87 84 0 0 1 1   0 0 0 0 1.495.651.000.000 1.698.750.000.000
EPMT 59 71 0 0 1 1   1 1 0 0 2.094.435.068.400 2.513.339.649.109
EXCL 50 54 0 1 1 1   1 1 0 0 18.800.555.000.000 28.911.713.000.000
FAST 88 89 0 0 1 1  1 1 0 0 629.491.106.000 784.758.815.000 
FREN 58 86 0 1 1 1   1 0 0 0 4.536.743.642.121 4.797.891.800.649
GDYR 58 71 0 0 1 1   1 1 0 0 579.661.339.000 1.022.329.205.000
GGRM 79 79 0 0 1 1   1 1 0 0 23.779.951.000.000 24.072.959.000.000
GJTL 72 86 0 1 1 1   1 1 0 0 8.454.693.000.000 8.713.559.000.000
HDTX 87 84 0 1 1 1   0 0 0 0 1.242.648.026.517 1.253.254.609.293
HERO 56 85 0 0 1 1   1 1 0 0 1.747.398.000.000 2.127.692.000.000



HEXA 71 61 0 0 1 1   1 1 0 0 1.377.864.000.000 1.838.946.000.000
HITS 53 84 0 1 1 1   1 1 0 0 2.048.314.964.000 2.967.702.324.000
HMSP 79 79 0 0 1 1   1 1 0 0 15.680.542.000.000 16.133.819.000.000
IATA 79 90 0 1 1 1  1 0 0 0 544.445.616.000 603.909.384.000 
IKAI 86 84 0 0 1 1  0 0 0 0 772.704.222.377 784.499.131.712 
IKBI 78 79 0 0 1 1  1 1 0 0 589.322.195.547 636.408.514.847 
INAF 88 79 0 0 1 1  0 0 0 0 1.009.437.678.208 965.811.675.903 
INDF 79 78 0 0 1 1   1 1 0 0 29.706.895.000.000 39.594.264.000.000
INTA 66 69 0 0 1 1   0 0 0 0 863.817.636.457 1.137.218.196.524
INTP 42 63 0 0 1 1   1 1 0 0 10.037.926.509.334 11.286.706.863.779
ISAT 46 37 0 0 1 1   1 1 0 0 10.749.127.000.000 9.659.773.000.000
KAEF 74 82 0 0 1 1   0 0 0 0 1.386.739.149.721 1.445.669.799.639
KLBF 79 85 0 0 1 1   1 1 0 0 5.138.212.506.980 5.703.832.411.898
LMPI 71 33 0 0 1 1  1 0 0 0 531.756.407.354 560.078.203.949 
LTLS 87 79 0 0 1 1   1 1 0 0 2.135.084.000.000 3.494.853.000.000
MAPI 79 86 0 1 1 1   1 1 0 0 2.959.914.328.000 3.760.969.316.000
MASA 79 71 0 0 1 1   1 1 0 0 1.799.172.358.609 2.379.024.168.134
MDRN 136  0 0 1 1  1 1 0 0 128 910.084.825.611 790.842.628.639 
MIRA 91  0 1 1 1   0 0 0 0 146 1.182.082.167.284 12.552.923.001.780
MLIA 77 75 1 0 1 1   1 1 1 1 3.822.944.317.000 3.733.017.638.000
MLPL 65 86 0 1 1 1   0 0 0 0 9.838.740.000.000 11.402.498.000.000
MPPA 58 86 0 0 1 1   1 1 0 0 8.446.442.000.000 9.741.369.000.000
MTDL 73 84 0 0 1 1   1 1 0 0 1.162.250.916.208 1.288.795.504.203
MYOR 79 79 0 0 0 0   0 0 0 0 1.893.175.019.860 2.922.998.415.036
PAFI 86 89 1 1 1 1  0 0 0 0 606.247.976.205 581.841.786.867 
PBRX 72 77 0 1 1 1  0 0 0 0 833.092.974.381 952.742.296.102 
POLY 84 79 1 1 0 0   0 0 1 1 5.448.182.115.881 4.912.990.190.007
PRAS 87 82 0 1 0 0  0 0 0 0 542.959.754.143 555.320.858.382 
RALS 70 65 0 0 1 1   1 1 0 0 2.885.596.000.000 3.004.059.000.000



RDTX 45 70 0 0 1 1  0 0 0 0 583.454.291.860 580.931.077.028 
RICY 85 86 0 1 0 0  0 0 0 0 574.676.517.444 645.756.810.073 
SAIP 77 69 0 1 0 0   0 0 0 0 2.661.804.433.725 2.523.434.393.139
SCCO 87 86 0 0 0 0   0 0 0 0 1.293.677.068.133 1.126.782.347.718
SIPD 78 79 0 0 1 1 1.294.772.758.402  0 0 0 0 1.384.706.617.390
SMAR 37 40 0 0 1 1   0 0 0 0 8.063.168.750.738 10.025.915.920.087
SMDR 74 75 0 0 0 0   1 1 0 0 3.971.871.173.000 5.928.068.882.000
SMGR 77 71 0 0 1 1   1 1 0 0 8.515.227.431.000 10.602.963.724.000
SMSM 88 70 0 0 1 1  0 0 0 0 830.049.538.892 929.753.183.773 
SOBI 88 87 0 0 1 1   1 1 0 0 842.504.689.000 1.111.099.598.000
SPMA 67 33 0 1 0 0   0 0 0 0 1.501.891.918.564 1.564.901.725.746
STTP 74 33 0 0 0 0  0 0 0 0 517.448.084.688 626.749.784.472 
SULI 77 75 0 1 0 0   1 1 0 0 1.895.845.309.043 2.169.944.583.777
TBLA 78 84 0 0 1 1   0 0 0 1 2.457.120.118.000 2.802.497.072.000
TBMS 75 69 1 1 1 1   1 1 0 0 1.183.990.019.623 1.173.324.963.668
TCID 49 79 0 0 1 1  1 1 0 0 725.197.057.770 910.789.677.565 
TGKA 85 86 0 0 1 1   1 1 0 0 1.348.754.854.056 1.525.749.458.829
TIRT 85 84 0 1 0 0  0 0 0 0 553.338.405.827 567.227.991.073 
TLKM 143  0 0 1 1   1 1 0 0 131 82.058.760.000.000 91.256.250.000.000
TMAS 63 70 0 0 1 1   0 0 0 0 996.389.554.280 1.292.019.181.595
TMPI 102  0 0 1 1   0 0 0 0 166 704.436.331.570 1.538.373.632.467
TSPC 85 84 0 0 0 0   0 0 0 0 2.773.134.866.559 2.967.057.055.450
ULTJ 85 84 0 0 1 1   0 0 0 0 1.362.829.538.011 1.740.646.379.006
UNVR 85 84 0 0 1 1   1 1 0 0 5.333.406.000.000 6.504.736.000.000
VOKS 78 78 0 0 1 1   0 0 0 0 805.073.969.614 1.165.127.832.542

 
 

 


