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ABSTRAKSI 

 

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDIT DELAY 
( Studi Empiris Perusahaan Consumer Goods   

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia ) 
 

Oleh: 
I Putu Prawindra Prihandana 

NIM: 0710233011 
 
 

Dosen Pembimbing: 
Prof. Dr. Made Sudarma, SE., MM., Ak., id.CPA 

 

Salah satu karakteristik kualitatif dalam penyampaian laporan keuangan 

adalah relevan, yang perwujudannya dapat dilihat dari ketepatwaktuan pelaporan. 

Ketepatwaktuan ini dapat ditilik dari audit delay, yaitu jangka waktu antara 

tanggal tutup buku hingga tanggal laporan auditor. Penelitian ini bertujuan untuk 

menguji secara empiris pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, 

kualitas auditor, dan opini auditor terhadap audit delay pada perusahaan consumer 

goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Penelitian ini memfokuskan pada perusahaan yang terkategori high profile. 

Data yang dipakai merupakan data sekunder, yakni laporan keuangan 24 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2005-2009. Guna 

membuktikan hipotesis, dilakukan pengujian regresi berganda yang diawali uji 

asumsi klasik. Model regresi dinyatakan lolos uji asumsi klasik.  

Pengujian secara simultan menyimpulkan bahwa semua variabel bebas 

secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat. Pengujian secara parsial 

memperlihatkan hasil bahwa terdapat 2 dari 4 faktor yang berpengaruh terhadap 

audit delay, yakni faktor solvabilitas, dan kualitas auditor. 

 

Kata kunci: audit delay, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap audit delay. 
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ABSTRACT 

 

ANALYSIS OF FACTORS THAT INFLUENCE THE AUDIT DELAY 
( Empirical Study of Consumer Goods Companies  

Listed on the Indonesia Stock Exchange ) 
 

By:  
I Putu Prawindra Prihandana 

NIM: 0710233011 
 
 

Advisor Lecturer: 
Prof. Dr. Made Sudarma, SE., MM., Ak., id.CPA 

 
 

One of the qualitative characteristics attribute of financial statement 

reporting is relevant, that its manifestation can be seen from the timeliness of 

reporting. Timeliness could be judging from the audit delay, which is the length of 

time from a company fiscal year end to the date of auditor's report.  This research 

purposed to empirically examined the influence of firm size, profitability, 

solvency, quality of the auditor, and auditor’s opinion toward audit delay of the 

listed consumer goods companies in Indonesia Stock Exchange.  

This research focuses on high-profile companies. Data used are secondary 

data, such as financial statements of 24 companies listed on Indonesia Stock 

Exchange in 2005-2009. Multiple regression conducted to prove the hypothesis, it 

begins with classic assumption test. Regression model passed test the assumptions 

of classical.  

Simultaneous significance tests concluded that all independent variables 

together influences the dependent variable. Parameter significance tests results 

there are 2 of 4 factors that influence audit delay, that is solvency, and quality of 

the auditor. 

 

Keywords: audit delay, factors which are influencing audit delay 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Laporan keuangan merupakan salah satu instrumen penting dalam 

mendukung keberlangsungan suatu perusahaan, utamanya perusahaan yang telah 

go public. Seiring pesatnya perkembangan perusahaan-perusahaan yang go public, 

makin tinggi pula permintaan atas audit laporan keuangan yang menjadi sumber 

informasi bagi investor. 

Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan disebut bermanfaat 

jika disajikan secara akurat dan tepat waktu, yakni tersedia saat dibutuhkan oleh 

investor. Menurut Halim (2000) menyebutkan bahwa ketepatan waktu penyajian 

laporan keuangan dan laporan audit (timeliness) menjadi prasyarat utama bagi 

peningkatan harga saham perusahaan tersebut. Di sisi lain, auditing merupakan 

kegiatan yang membutuhkan waktu sehingga adakalanya pengumuman laba dan 

laporan keuangan tertunda. 

Menurut Belkaui (2001) dalam Wicaksono (2009:3) laporan keuangan 

merupakan suatu sumber informasi yang berperan penting dalam pengambilan 

keputusan dan bertujuan sebagai media bagi perusahaan untuk 

mengkomunikasikan berbagai informasi dan pengukuran secara ekonomis 

mengenai kinerja keuangan, perubahan posisi keuangan, arus kas, serta sumber 

daya yang dimiliki perusahaan kepada berbagai pihak yang mempunyai 

kepentingan atas informasi tersebut. Bagi yang berkepentingan dengan kondisi 
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keuangan perusahaan, informasi yang akurat dan tepat waktu sangat penting, 

karena turut menentukan langkah yang akan diambilnya. Salah satu kewajiban 

perusahaan manufaktur yang sudah go public adalah mempublikasikan laporan 

keuangan yang telah disusun dengan standar akuntansi keuangan dan telah diaudit 

oleh akuntan publik yang terdaftar dalam Badan Pengawas Pasar Modal 

(Bapepam). Auditor memiliki tanggung jawab yang besar dan tentunya hal ini 

membuat auditor untuk bekerja secara lebih profesional. Salah satu kriteria 

profesionalisme auditor tampak dalam ketepatan waktu penyampaian laporan 

auditannya  

Ketertundaan laporan keuangan ini dapat berdampak negatif pada reaksi 

pasar. Makin lama masa tunda, maka relevansi laporan keuangan makin 

diragukan. Chambers dan Penman (1984) dalam Subekti (2004) menunjukkan 

bahwa pengumuman laba yang terlambat menyebabkan abnormal returns negatif 

sedangkan pengumuman laba yang lebih cepat menunjukkan hasil sebaliknya. Hal 

ini terjadi dikarenakan investor pada umumnya menganggap keterlambatan 

pelaporan keuangan merupakan pertanda buruk bagi kondisi kesehatan 

perusahaan. 

Lamanya waktu penyelesaian audit oleh auditor dilihat dari perbedaan 

waktu tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan 

keuangan. Perbedaan waktu ini disebut audit delay (Subekti,2004). Makin lama 

auditor menyelesaikan pekerjaan auditnya, semakin lama pula audit delay. Namun 

bisa jadi auditor memperpanjang masa auditnya dengan menunda penyelesaian 

audit laporan keuangan karena alasan tertentu, semisal pemenuhan standar untuk 
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meningkatkan kualitas audit oleh auditor yang akhirnya menuntut waktu lebih 

lama. Sebagaimana tercantum dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) 

dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tentang Standar Pekerjaan Lapangan yang 

mengatur prosedur dalam penyelesaian pekerjaan lapangan bagi auditor, bahwa 

auditor perlu memiliki perencanaan atas aktivitas yang akan dilakukan. Juga perlu 

pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian internal, diikuti dengan 

pengumpulan bukti-bukti kompeten yang diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, 

pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar dalam menyatakan pendapat 

atas laporan keuangan. Menurut Subekti (2004), pelaksanaan audit yang makin 

sesuai dengan standar membutuhkan waktu lebih lama, sebaliknya makin tidak 

sesuai dengan standar makin pendek pula waktu yang diperlukan. 

Berangkat dari paparan di atas, penelitian ini bermaksud mengkaji lebih 

jauh mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay. Faktor-faktor 

tersebut merupakan hal yang turut pula mempengaruhi ketepatan pelaporan 

keuangan. Beberapa faktor yang kemungkinan menyebabkan Audit Delay 

semakin lama, yaitu: Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Solvabilitas, Kualitas 

Auditor dan Opini Auditor. 

Ukuran Perusahaan adalah besar kecilnya suatu perusahaan yang di ukur 

dari besarnya total asset atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan.  

Hasil penelitian Rachmawati (2008:8) dan Yulianti (2011:88) , menunjukan 

bahwa Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh signifkan terhadap Audit Delay 

yang berarti bahwa semakin besar Ukuran Perusahaan maka semakin pendek 

Audit Delay dan sebaliknya semakin kecil Ukuran Perusahaan maka semakin 
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panjang Audit Delay. Hal ini disebabkan karena perusahaan besar biasanya 

memilki sistem pengendalian internal yang baik, sehingga dapat mengurangi 

tingkat kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan yang memudahkan auditor 

dalam melakukan audit laporan keuangan. Namun, hal ini berbeda dengan 

pendapat Boynton dan Kell (1996:152) dalam Utami (2006:5) yang berpendapat 

bahwa, ”Audit Delay akan semakin lama apabila Ukuran Perusahaan yang akan di 

audit semakin besar”. Ini berkaitan dengan semakin besar perusahaan maka 

semakin banyak jumlah sampel (anak perusahaan) yang harus diambil maka 

semakin luas juga prosedur audit yang dilakukan. 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

selama periode tertentu. Penelitian yang dilakukan Subekti (2004) pada 

perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2001 

telah membuktikan bahwa Profitabilitas mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap Audit Delay. Hal ini terjadi karena perusahaan yang mengumumkan 

Profitabilitas yang relatif rendah mengacu pada kemunduran publikasi laporan 

keuangan yang telah diaudit. Namun, penelitian Rolinda (2007) mendapatkan 

hasil yang berbeda, hasil penelitiannya menunjukan bahwa Profitabilitas tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Audit Delay. Dalam penelitiannya banyak 

perusahaan yang mengalami kenaikan profit namun kenaikan tersebut tidak begitu 

besar, apalagi ada yang mengalami kerugian. 

Solvabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi semua 

kewajibannya, baik kewajiban jangka panjang ataupun jangka pendek. Lestari 

(2010) menemukan pengaruh yang signifikan antara Solvabilitas yang diukur dari 
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Total Debt to Total Asset Ratio terhadap Audit Delay. Proses pengauditan utang 

relatif membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan pengauditan ekuitas, 

khususnya apabila jumlah debt holder-nya banyak. Namun, penelitian Yulianti  

(2011:89) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode tahun 2007-2008 menemukan bahwa variabel Solvabilitas tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Audit Delay. Hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa perusahaan dengan utang yang besar ataupun perusahaan dengan utang 

kecil sama-sama tidak mempunyai pengaruh\ terhadap lamanya Audit Delay. 

Kantor Akuntan Publik adalah lembaga yang memiliki izin dari Menteri 

Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam menjalankan pekerjaanya. 

Pengukuran Kantor Akuntan Publik dibagi menjadi dua yaitu KAP the big four 

dan KAP non the big four. Rolinda (2007) dan Yulianti (2011:90) membuktikan 

bahwa Ukuran Kantor Akuntan Publik berpengaruh terhadap Audit Delay. Ukuran 

Kantor Akuntan Publik dikatakan dapat berpengaruh signifikan terhadap Audit 

Delay, karena sebagian besar perusahaan sudah menggunakan jasa audit Kantor 

Akuntan Publik the big four yang dapat melakukan auditnya dengan cepat dan 

efisien. Selain itu, Kantor Akuntan Publik the big four banyak mengeluarkan 

pendapat going concern perusahaan dari pada Kantor Akuntan Publik non the big 

four, sehingga banyak menarik klien. Hasil penelitian ini mendukung hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2010) yang menyatakan bahwa Ukuran 

Kantor Akuntan Publik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Audit 

Delay pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Akan tetapi hasil 

penelitian Trianto (2006) mendapatkan hasil yang berbeda di mana Ukuran 
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Kantor Akuntan Publik tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Audit 

Delay, hal ini terjadi karena baik KAP besar maupun KAP kecil memiliki standar 

yang sama sesuai dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam 

melaksanakan pekerjaan mereka. 

Opini Auditor adalah pendapat yang diberikan oleh auditor independen 

atas laporan keuangan perusahaan. Hasil penelitian Trianto (2006) pada 

perusahaan go public tahun 2004 menemukan adanya hubungan positif antara 

Opini Auditor dengan Audit Delay. Pada perusahaan yang tidak menerima 

pendapat unqualified opinion akan menunjukan Audit Delay yang lebih panjang 

dibandingkan dengan perusahaan yang menerima pendapat unqualified opinion. 

Hal ini disebabkan karena peusahaan yang menerima pendapat selain unqualified 

opinion dianggap sebagai kabar buruk, sehingga penyampaian laporan 

keuangannya akan diperlambat.  Namun hal ini berbeda dengan penelitian 

Rolinda (2007) dan Lestari (2010)  menunjukan bahwa variabel Opini Auditor 

tidak berpengaruh signifikan terhadap Audit Delay. 

Berdasar pada beberapa pengkajian yang pernah dilakukan, penelitian kali 

ini bermaksud menguji berbagai fenomena menarik terkait faktor-faktor yang 

berpengaruh pada audit delay. Opini auditor misalnya, ditengarai tidak 

berpengaruh oleh Rolinda (2007) ,Lestari (2010) dan Yulianti (2011) , sementara 

penelitian-penelitian lain Subekti (2004), Wirakusuma (2004) dan Trianto (2006) 

menyebutkan sebaliknya. Demikian pula faktor ukuran perusahaan, profitabilitas, 

solvabilitas dan kualitas auditor yang menunjukkan hasil yang inkonsisten dalam 

pengaruhnya terhadap audit delay.  
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Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan 

oleh Ani Yulianti (2011) yang meneliti tentang Faktor-Faktor Yang Berpengaruh 

Terhadap Audit Delay (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2007-2008) dengan menggunakan 

lima variabel yang diteliti yaitu: Ukuran Perusahaan, Opini Auditor, Ukuran KAP, 

Solvabilitas dan Profitabilitas. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian 

ini yaitu dengan mengubah tahun penelitian yaitu menjadi tahun 2005-2009 dan 

dalam penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan consumer goods 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

mengambil judul penelitian mengenai ”Analisa Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Audit Delay” ( Studi Empiris Perusahaan Consumer Goods yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia ) yang mengambil tahun penelitian 2005-2009. 

 

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH 

Dari latar belakang masalah diatas dapat di identifikasi berbagai masalah 

sebagai berikut: 

1. Lamanya proses pengauditan sering menyebabkan keterlambatan publikasi 

laporan keuangan auditan. 

2. Ukuran Perusahaan belum tentu menjamin Audit Delay semakin cepat. 

3. Tingkat Profitabilitas belum tentu mengacu pada kemunduran laporan 

keuangan auditan pada perusahaan atau membuat Audit Delay lebih cepat.  
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4. Kemampuan perusahaan untuk melunasi semua kewajibannya atau 

Solvabilitas yang diukur dengan penggunaan rasio Total Debt to Total 

Asset Rasio belum tentu menjamin Audit Delay menjadi lebih cepat. 

5. Sebagian besar perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

menggunakan jasa KAP The Big Four untuk mengaudit laporan 

keuangannya, namun pemilihan KAP The Big Four belum tentu menjamin 

Audit Delay semakin cepat. 

6. Perusahaan yang menerima pendapat unqualified opinion atau pendapat 

selain unqualified opinion belum tentu menjamin Audit Delay semakin 

cepat. 

 

1.3 BATASAN MASALAH 

Mengingat begitu luas dan kompleksnya permasalahan yang ada dalam 

Audit Delay, maka penulis akan memberikan batasan masalah dengan maksud 

agar tujuan dari pembahasan dapat lebih terarah pada sasarannya. Adapun 

masalah yang penulis bahas dalam penelitian ini hanya terbatas mengenai masalah 

faktor-faktor yang diduga mempengaruhi Audit Delay, faktor-faktor tersebut 

antara lain: Ukuran Perusahaan, Profitabilitas , Solvabilitas , Kualitas Auditor dan 

Opini Auditor pada perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2005-2009. Perusahaan consumer goods dipilih karena 

kategori industri ini relatif stabil yang disebabkan industri ini merupakan industri 

pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, selain itu saham industri ini banyak 

yang diminati oleh masyarakat.  Berdasarkan catatan Kustidoan Sentral Efek 
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Jakarta bahwa pada tahun 2005 perdangan saham ini terus mengalami 

peningkatan seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat. Oleh karena 

itu, jenis industri seperti inilah yang seharusnya paling berkewajiban 

mengungkapkan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat. 

 

1.4 RUMUSAN MASALAH 

Salah satu hal terpenting dalam penyajian laporan keuangan agar dapat 

digunakan semestinya oleh pihak-pihak yang berkepentingan adalah laporan 

keuangan tersebut disajikan tepat waktu. Ketepatwaktuan itu dipengaruhi lamanya 

proses audit yang dijalankan. Lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari 

tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal ditandatanganinya laporan audit 

(tanggal opini) ini kemudian didefinisikan sebagai audit delay (Halim, 2000). 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi audit delay pada emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 

tahun 2005, 2006, 2007, 2008, dan 2009. Berangkat dari pembatasan masalah 

yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana rata-rata Audit Delay pada perusahaan consumer goods yang 

terdaftar di BEI pada tahun 2005, 2006, 2007, 2008, dan 2009. 

2. Bagaimana pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Audit Delay? 

3. Bagaimana pengaruh Profitabilitas terhadap Audit Delay? 

4. Bagaimana pengaruh Solvabilitas terhadap Audit Delay? 

5. Bagaimana pengaruh Kualitas Auditor terhadap Audit Delay? 
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6. Bagaimana pengaruh Opini Auditor terhadap Audit Delay? 

7. Bagaimana pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Solvabilitas, 

Kualitas Auditor dan Opini Auditor secara bersama-sama terhadap Audit 

Delay? 

 

1.5 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1.5.1 Tujuan penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui rata-rata Audit Delay pada perusahaan consumer goods yang 

terdaftar di BEI pada tahun 2005, 2006, 2007, 2008, dan 2009. 

2. Mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Audit Delay. 

3. Mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap Audit Delay. 

4. Mengetahui pengaruh Solvabilitas terhadap Audit Delay. 

5. Mengetahui pengaruh Kualitas Auditor terhadap Audit Delay. 

6. Mengetahui pengaruh Opini Auditor terhadap Audit Delay. 

7. Mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Solvabilitas, 

Kualitas Auditor dan Opini Auditor secara bersama-sama terhadap Audit 

Delay. 

1.5.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Bagi auditor: Membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 

audit delay sehingga dapat mengoptimalkan kinerja yang berimbas pada 

tepatnya waktu pelaporan keuangan. 
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2. Bagi akademisi: Memberi deskripsi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

audit delay di Indonesia, dimana bukti empiris tersebut dapat dijadikan 

tambahan wawasan dalam penelitian berikutnya. 

3. Bagi praktisi: Hasil penelitian dapat dijadikan pedoman dalam melakukan 

pekerjaan audit sehingga mempersingkat rentang waktu audit; meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas dengan mencermati faktor-faktor yang dominan 

mempengaruhi audit delay. 

 

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

Penulisan ini menggunakan sistematika sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan dibahas landasan teori dan penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran, juga hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini meliputi variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan 

sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode 

analisis data. 

 

 



12 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dibahas deskripsi objek penelitian, analisis data, dan 

pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Penutup terdiri atas simpulan dan saran mengenai penelitian yang telah 

dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 LANDASAN TEORI 

2.1.1 Laporan Keuangan 

Ada beberapa pengertian laporan keuangan menurut para ahli ekonomi: 

1. Pengertian laporan keuangan menurut Mulyadi (2002:61) adalah suatu 

penyajian data keuangan termasuk catatan yang menerimanya, bila ada, 

yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi 

(aktiva) dan/ atau kewajiban entitas pada saat tertentu atau perubahan atas 

aktiva dan/atau kewajiban selama suatu periode tertentu sesuai dengan 

prinsip akuntansi yang berlaku umum atau basis akuntansi komprehensif 

selain prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

2. Pengertian laporan keuangan menurut Baridwan (2004:11) adalah 

merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan ringkasan 

dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang 

bersangkutan. 

3. Pengertian laporan keuangan menurut Jusup (2001:100) adalah Suatu 

penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertainya, bila ada 

yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi 

(aktiva) dan atau kewajiban suatu entitas pada saat tertentu atau perubahan 

atas aktiva dan atau kewajiban selama periode waktu tertentu sesuai 
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dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau basis akuntansi 

komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

Laporan keuangan perusahaan merupakan salah satu sumber informasi 

yang penting disamping informasi lain seperti informasi industri, kondisi 

perekonomian, pangsa perusahaan, kualitas menejemen dan lainya. Jadi setiap 

perusahaan go public diwajibkan untuk mempublikasikan laporan keuangan yang 

disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan telah diaudit oleh Kantor 

Akuntan Publik (KAP) yang telah terdaftar di Badan Pengawasan Pasar Modal 

(Bapepam). 

Konsep pengungkapan yang umumnya diusulkan adalah pengungkapan 

yang cukup (adequate), wajar (fair), dan lengkap (full). Yang paling umum 

digunakan dari ketiga konsep di atas adalah pengungkapan yang cukup, mencakup 

pengungkapan minimal yang harus dilakukan agar laporan keuangan tidak 

menyesatkan. Sementara itu, wajar menunjukkan tujuan etis agar dapat 

memberikan perlakuan yang sama dan bersifat umum bagi semua pemakai 

laporan keuangan. Pengungkapan yang lengkap mensyaratkan perlunya penyajian 

semua informasi yang relevan. 

Mengacu pada konsep relevansi dan reliabilitas, penyajian laporan 

keuangan menuntut pemenuhan karakteristik kualitatif dari informasi yang 

disajikan. Karakteristik kualitatif merupakan ciri yang melekat pada informasi 

keuangan atau akuntansi sehingga bisa mempunyai nilai tambah. Ciri ini tidak 

dapat diukur dengan bentuk kuantitatif. 
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Standar Akuntansi Keuangan (SAK) menyebutkan empat karakteristik 

kualitatif pokok dalam laporan keuangan (IAI 2004): 

1. Dapat dipahami 

Kualitas penting informasi dalam laporan keuangan adalah kemudahannya 

untuk segera dipahami oleh pemakai. Guna mencapai maksud ini, 

diasumsikan pemakai memiliki pengetahuan yang memadai tentang 

aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari 

informasi dengan ketekunan yang wajar. 

2. Relevan 

Informasi disebut relevan ketika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi 

pemakai. Agar relevan, informasi harus dapat digunakan untuk 

mengevaluasi masa lalu, masa sekarang, dan masa mendatang (predictive 

value), menegaskan atau memperbaiki harapan yang dibuat sebelumnya 

(feedback value), juga harus tersedia tepat waktu bagi pengambil 

keputusan sebelum mereka kehilangan kesempatan atau untuk 

mempengaruhi keputusan yang diambil (timeliness). 

3. Keandalan 

Informasi disebut andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, 

kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian 

yang tulus dan jujur (faithful representation) dari yang seharusnya 

disajikan atau yang dapat disajikan secara wajar. 

4. Dapat dibandingkan 
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Identifikasi kecenderungan (trend) posisi dan kinerja keuangan laporan 

keuangan perusahaan antar periode hendaknya dapat diperbandingkan oleh 

pemakai. Dengan demikian pemakai dapat memperoleh informasi tentang 

kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan 

dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. Ketaatan 

pada standar akuntansi keuangan, termasuk pengungkapan kebijakan 

akuntansi yang digunakan oleh perusahaan, membantu pencapaian 

karakteristik ini.  

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang 

berkualitas adalah laporan dengan kandungan informasi dapat dipahami, relevan, 

dapat diandalkan, dan mempunyai daya banding. Karakteristik relevan di sini 

berarti laporan tersebut mampu mendeskripsikan kondisi keuangan perusahaan 

secara tepat waktu. 

2.1.2 Auditing (Pengauditan) 

2.1.2.1 Definisi Auditing (Pengauditan) 

Menurut Haryono Jusup (2001:11), pengertian pengauditan dapat diartikan 

sebagai berikut: 

Suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti yang 
berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian 
ekonomi secara objektif untuk menentukan tingkat kesesuaian antara 
asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan 
mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

 
Menurut Mulyadi (2002:9), pengertian pengauditan dapat diartikan 

sebagai berikut: 

Suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mencari bukti-bukti 
dengan cara objektif yang berkaitan dengan pernyataan-peryataan tentang 



17 
 

tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk menentukan 
kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah 
ditetapkan dan menyampaikan hasilnya kepada pihak yang 
berkepentingan. 
 

2.1.2.2 Tujuan Audit 

Tujuan umum suatu auditing atas laporan keuangan adalah memberikan 

suatu pernyataan pendapat mengenai apakah laporan keuangan klien telah 

disajikan secara wajar, dalam segala hal material, sesuai dengan prinsip akuntansi 

berlaku umum. Dalam audit biasanya dirumuskan tujuan khusus audit untuk 

setiap rekening yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Tujuan khusus ini 

berasal dari asersi-asersi yang dibuat manajemen dalam laporan keuangan (Jusup, 

2001:117). 

2.1.2.3 Fungsi Audit 

Berdasarkan sifatnya yang analisis, auditing mempunyai fungsi memecah-

mecah atau menguraikan informasi yang ada dalam laporan keuangan untuk 

mencari bukti yang dapat mendukung pendapat auditor mengenai kewajaran 

penyajian informasi tersebut.  

Audit yang dilaksanakan auditor adalah suatu fungsi untuk menentukan 

apakah laporan keuangan yang disusun manajemen telah memenuhi kriteria yang 

telah disepakati bersama atau telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah 

digariskan dalam Prinsip-Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) dalam 

Trianto (2006). 

Alasan utama adanya profesi auditor adalah untuk melakukan fungsi 

pengesahan atau meyakinkan akan kewajaran laporan keuangan. Auditor 

memberikan sumbangan berupa kepercayaan terhadap laporan keuangan untuk 
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dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pihak-pihak pemakai 

laporan keuangan. 

2.1.2.4 Jenis-Jenis Audit 

Audit dikelompokan menjadi 3 golongan yaitu (Jusup,2001): 

1. Audit Laporan Keuangan 

Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan untuk 

menentukan apakah laporan keuangan sebagai keseluruhan yaitu informasi 

kualitatif yang akan diperiksa dan dinyatakan sesuai dengan kriteria 

tertentu yang telah ditetapkan. Pada umumnya kriteria yang digunakan 

adalah prinsip akuntansi berlaku umum, meskipun audit lazim juga 

dilakukan atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan dasar tunai 

atau dasar akuntansi lain yang cocok untuk organisasi yang diaudit. 

Laporan keuangan yang diperiksa biasanya meliputi neraca, laporan 

labarugi dan laporan arus kas termasuk catatan kaki. 

2. Audit Kesesuaian 

Audit kesesuaian adalah audit yang tujuannya untuk menentukan 

apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu 

yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Hasil audit kesesuaian 

biasanya dilaporkan kepada seseorang atau pihak tertentu yang lebih tinggi 

yang ada dalam organisasi yang diaudit dan tidak diberikan kepada pihak-

pihak diluar perusahaan. Audit kesesuaian untuk perusahaan swasta dapat 

berupa penentuan apakah karyawan-karyawan di bidang akuntansi telah 

mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh kontroler 
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perusahaan. Manajemen biasanya merupakan pihak yang paling 

berkepentingan atas hasil audit kesesuaian, dibandingkan dengan pihak-

pihak lainnya. 

3.  Audit Operasional 

Audit operasional adalah pengkajian (review) atas setiap bagian dari 

prosedur dan metode yang ditetapkan suatu organisasi dengan tujuan untuk 

mengevaluasi efisiensi dan efektivitas. Hasil akhir dari audit operasional 

biasanya berupa rekomendasi kepada manajemen untuk perbaikan operasi. 

2.1.2.5 Standar Auditing 

Standar auditing merupakan ukuran pelaksanaan tindakan yang menjadi 

pedoman umum bagi auditor dalam melaksanakan audit (Mulyadi, 2002). IAI 

(2001) telah menetapkan standar auditing sebagai berikut: 

1. Standar Umum, 

a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian 

dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor. 

b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi 

dalam sikap mental harus diperhatikan oleh auditor. 

c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib 

menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. 

2. Standar Pekerjaan Lapangan 

a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten 

harus disupervisi dengan semestinya. 
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b. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk 

merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian 

yang akan dilakukan. 

c. 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. 

3. Standar Pelaporan 

a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 

b. 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. 

c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang 

memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. 

d. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai 

laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan 

demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak 

dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama 

auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus 

memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang 

dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggungjawab yang dipikul oleh 

auditor. 
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Dalam prakteknya, pelaksanaan audit yang makin sesuai dengan standar 

akan membutuhkan waktu makin lama. Demikian pula sebaliknya, waktu yang 

diperlukan akan makin pendek ketika pelaksanaan audit makin tidak sesuai 

dengan standar. Pertimbangan bahwa laporan keuangan harus disampaikan tepat 

waktu mengakibatkan auditor cenderung mengambil pilihan mengabaikan standar, 

sementara di sisi lain adanya tuntutan relevansi informasi mengharuskan auditor 

untuk melaksanakan audit sesuai standar. 

2.1.3 Audit Delay 

Audit delay didefinisikan sebagai lamanya waktu penyelesaian audit yang 

diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan 

audit (Halim, 2000). Senada dengan pernyataan Halim, Aryati (2005) 

menyebutkan audit delay sebagai rentang waktu penyelesaian laporan audit 

laporan keuangan tahunan, diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan 

untuk memperoleh laporan keuangan auditor independen atas audit laporan 

keuangan perusahaan sejak tanggal tutup buku perusahaan, yaitu per 31 Desember 

sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independen. Menurut Lawrence 

dan Briyan (1988) dalam Trianto (2006:31) Audit Delay adalah lamanya hari yang 

dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya, yang diukur dari 

tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan keuangan 

audit. 

Perusahaan yang sudah go public harus menyerahkan laporan keuangan 

tahunannya disertai dengan opini auditor kepada Bapepam. Peraturan Bapepam 

tersebut diatur dalam Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang publikasi laporan 
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keuangan tahunan auditan yang bersifat wajib dengan batas waktu 120 hari dari 

akhir tahun fiskal sampai tanggal diserahkannya laporan keuangan yang telah 

diaudit ke BAPEPAM. Namun, Sejak 30 September 2003, peraturan ini diganti 

dengan peraturan baru dengan Nomor X.K.2 tentang kewajiban penyampaian 

laporan keuangan ke Bapepam menjadi 90 hari.  

Ketepatwaktuan merupakan kualitas yang berkaitan dengan ketersediaan 

informasi pada saat dibutuhkan. Waktu antara tanggal laporan keuangan dan 

laporan audit (Audit Delay) mencerminkan ketepatwaktuan penyampaian laporan 

keuangan. Informasi yang sebenarnya bernilai tinggi dapat menjadi tidak relevan 

kalau tidak tersedia pada saat dibutuhan. Ketepatwaktuan informasi mengandung 

pengertian bahwa informasi tersedia sebelum kehilangan kemampuannya untuk 

mempengaruhi atau membuat perbedaaan dalam keputusan. Informasi harus 

disampaikan sedini mungkin untuk dapat digunakan sebagai dasar membantu 

dalam pengambilan keputusan ekonomi dan untuk menghindari tertundanya 

pengambilan keputusan tersebut (Zaki Baridwan, 2001:5). 

Tujuan menyeluruh dari suatu audit laporan keuangan adalah menyatakan 

pendapat apakah laporan keuangan klien sudah menyajikan secara wajar dalam 

semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

2.1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay 

2.1.4.1 Ukuran Perusahaan 

Ukuran Perusahaan dapat diartikan sebagai suatu skala di mana dapat 

diklasifikasikan besar kecil perusahaan dengan berbagai cara antara lain 

dinyatakan dalam total aktiva, nilai pasar saham, dan lain-lain. Keputusan ketua 
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Bapepam No. Kep. 11/PM/1997 menyebutkan perusahaan kecil dan menengah 

berdasarkan aktiva (kekayaan) adalah badan hukum yang memiliki total aktiva 

tidak lebih dari seratus milyar, sedangkan perusahaan besar adalah badan hukum 

yang total aktivanya diatas seratus milyar 

Faktor Ukuran Perusahaan merupakan salah satu faktor yang sering diteliti 

pada penelitian sebelumnya. Menurut Boynton dan Kell (1996) dalam Halim 

(2000) menyebutkan audit delay akan semakin lama apabila ukuran perusahaan 

yang diaudit semakin besar. Hal ini berkaitan dengan semakin banyaknya jumlah 

sampel yang harus diambil dan semakin luas prosedur audit yang harus ditempuh. 

Namun logika yang mendasari hasil penelitian Ashton dapat dijelaskan oleh Dyer 

dan McHugh (1975) dalam Halim, (2000). Manajemen perusahaan berskala besar 

cenderung diberikan insentif untuk mengurangi audit delay dikarenakan 

perusahaan-perusahaan tersebut dimonitor secara ketat oleh investor, pengawas 

permodalan, dan pemerintah. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan berskala 

besar cenderung mengalami tekanan eksternal yang lebih tinggi untuk 

mengumumkan laporan audit lebih awal. 

2.1.4.2 Profitabilitas 

Profitabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam memperoleh 

keuntungan. Profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja yang dilakukan 

manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukan oleh laba 

yang dihasilkan. Secara garis besar laba yang dihasilkan perusahaan berasal dari 

penjualan dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Maka tingkat 

profitabilitas rendah ditengarai berpengaruh terhadap audit delay. Hal tersebut 
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berkaitan dengan akibat yang dapat ditimbulkan pasar terhadap pengumuman rugi 

oleh perusahaan. Penelitian Naim (1998) memperlihatkan bahwa tingkat 

profitabilitas yang lebih rendah memacu kemunduran publikasi laporan keuangan. 

Demikian pula Carslaw dan Kaplan (1991) memaparkan perusahaan yang 

melaporkan kerugian mungkin akan meminta auditor untuk mengatur waktu audit 

yang lebih lama ketimbang biasanya. 

Profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja yang dilakukan 

manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukan oleh laba 

yang dihasilkan. Secara garis besar laba yang dihasilkan perusahaan berasal dari 

penjualan dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan akan 

mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan 

(Profitabilitas) baik dari tingkat penjualan, asset, modal maupun saham tertentu. 

Dalam rasio Profitabilitas ini dapat dikatakan sampai sejauh mana keefektifan dari 

keseluruhan manajemen dalam menciptakan keuntungan bagi perusahaan. 

Profitabilitas merupakan hasil dari sejumlah besar kebijakan dan keputusan 

manajemen dalam menggunakan sumber-sumber dana perusahaan. 

Penelitian ini melakukan perhitungan Profitabilitas dengan Return On 

Asset Rasio (ROA), rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba berdasarkan tingkat asset tertentu. Profitabilitas mempengaruhi perusahaan 

yang mengumumkan rugi atau profitabilitas yang rendah. Ini berkaitan dengan 

akibat yang dapat ditimbulkan oleh pasar terhadap pengumuman rugi tersebut 

bagi perusahaan. 
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Berdasarkan definisi di atas, maka dalam penelitian ini yang menjadi tolak 

ukur tingkat profitabilitas yaitu Return On Asset Rasio (ROA) yang diperoleh 

dengan persamaan berikut (Martono, 2005): 

ROA =   
Net Income  x 100% 

   Total Asset 

Keterangan : 

Return on Asset (ROA) : Rasio Tingkat Profitabilitas 

Net Income : Jumlah laba bersih perusahaan setelah pajak 

Total Asset : Jumlah asset yang dimiliki perusahaan 

Berdasarkan persamaan diatas, maka ROA merupakan perbandingan 

antara jumlah laba yang dihasilkan terhadap asset yang digunakan, sehingga 

menunjukan sejumlah perusahaan mampu untuk menghasilkan laba dari sumber 

daya (asset) yang dimiliki. Dengan demikian kemungkinan Profitabilitas yang 

diukur dengan Return on Asset dapat mempengaruhi waktu penyelesaian audit. 

2.1.4.3 Solvabilitas 

Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua 

kewajiban-kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun jangka 

panjangnya. Perusahaan yang tidak solvabel adalah perusahaan yang utang 

totalnya lebih besar dibandingkan total asetnya (Hanafi,1996). Kemampuan 

operasi perusahaan dicerminkan dari aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan.  

Supranoto (1990:198) disebutkan bahwa solvabilitas merupakan 

kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya pada saat 

jatuh tempo. Analisis solvabilitas difokuskan terutama pada reaksi dalam neraca 
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yang menunjukan kemampuan untuk melunasi utang lancar dan utang tidak 

lancar. 

Berdasarkan definisi di atas, maka dalam penelitian ini yang menjadi tolak 

ukur Solvabilitas diukur dengan rasio total debt to total asset ratio atau debt to 

equity yang membandingkan jumlah aktiva (total asset) dengan jumlah utang 

(baik jangka pendek ataupun jangka panjang). Perhitungan solvabilitas dengan 

rasio total debt to total asset sendiri di hitung dengan rumus: 

Rasio Solvabilitas =     
Total debt   

        Total Asset 

Keterangan : 

Total Debt : Jumlah utang (jangka pendek ataupun jangka panjang) 

Total Asset : Jumlah asset yang dimiliki perusahaan 

Penelitian Carslaw dan Kaplan (1991) dalam Trianto (2006), menemukan 

pengaruh yang signifikan antara solvabilitas yang diukur dari rasio total debt to 

total assets terhadap Audit Delay untuk perusahaan\ sampelnya tahun 1988. 

Alasan yang dapat mendukung hubungan antara debt to assets ratio adalah 

pertama, bahwa total debt to total assets ratio mengindikasikan kesehatan dari 

perusahaan. Proporsi total debt to total assets ratio yang tinggi akan 

meningkatkan kegagalan perusahaan sehingga auditor akan meningkatkan 

perhatian bahwa ada kemungkinan laporan keuangan kurang dapat dipercaya. 

Kedua, mengaudit hutang memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan 

dengan mengaudit modal. Biasanya mengaudit utang lebih melibatkan banyak staf 

dan lebih rumit dibandingkan mengaudit modal. Dengan demikian solvabilitas 
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yang di ukur dengan total debt to total assets ratio dapat mempengaruhi waktu 

penyelesaian audit. 

2.1.4.4 Kualitas Auditor 

Kualitas auditor dapat diketahui dari besarnya perusahaan audit yang 

melaksanakan pengauditan laporan keuangan tahunan, bersandar pada apakah 

Kantor Akuntan Publik (KAP) berafiliasi dengan the big four atau tidak.  

Menurut SK. Menkeu No.43/KMK.017/1997 tertanggal 27 Januari 1997 

sebagaimana telah diubah dengan SK. Menkeu No. 470/KMK.017/1999 

tertanggal 4 Oktober 1999 dalam Jusup (2001:19), Kantor Akuntan Publik (KAP) 

adalah lembaga yang memiliki izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi 

Akuntan Publik dalam menjalakan pekerjaannya.  

Jumlah kantor akuntan publik di Indonesia dari tahun ke tahun semakin 

bertambah sejalan dengan perkembangan perekonomian dan bisnis. Dewasa ini di 

seluruh Indonesia terdapat 448 kantor akuntan publik yang dapat digolongkan 

menjadi kantor akuntan besar, sedang dan kecil. Kantor akuntan publik yang 

tergolong besar hanya sedikit jumlahnya dan umumnya bekerjasama dengan 

kantor-kantor akuntan besar yang berskala internasional. Sebagian besar terdiri 

dari kantor-kantor akuntan publik kecil dengan wilayah operasi yang terbatas 

(Jusup, 2001:19). 

Struktur Kantor Akuntan Publik, Mengingat pekerjaan audit atas laporan 

keuangan menuntut tanggungjawab yang besar, maka pekerjaan profesional 

kantor akuntan publik menuntut indenpendensi dan kompetensi yang tinggi pula. 

Indenpendensi memungkinkan auditor untuk menarik kesimpulan tanpa bias 
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tentang laporan keuangan yang diauditnya. Kompentensi memungkinkan auditor 

untuk melakukan audit secara efisien dan efektif. Adanya kepercayaan atas 

indenpendensi dan kompentensi auditor, menyebabkan pemakai bisa 

mengandalkan diri pada laporan yang dibuat auditor. Oleh karena kantor akuntan 

publik demikian banyak jumlahnya, maka tidaklah mungkin bagi pemakai laporan 

untuk menilai independensi dan kompentensi masing-masing kantor akuntan 

publik. Oleh karena itu struktur kantor akuntan publik akan sangat berpengaruh 

terhadap hal ini, walaupun tidak menjamin sepenuhnya (Jusup, 2001:20). 

Bentuk usaha Kantor Akuntan Publik yang dikenal menurut hukum 

Indonesia ada dua macam yaitu (Jusup, 2001:20) : 

a. Kantor Akuntan Publik dalam bentuk Usaha Sendiri. Kantor Akuntan 

Publik bentuk ini menggunakan nama akuntan publik yang bersangutan. 

b. Kantor Akuntan Publik dalam bentuk Usaha Kerjasama. Kantor Akuntan 

Publik bentuk ini menggunakan nama sebanyak-banyaknya tiga nama 

akuntan publik yang menjadi rekan/partner dalam Kantor Akuntan Publik 

yang bersangkutan. 

Auditor Empat Besar (The Big Four Auditors) adalah kelompok empat 

firma jasa profesional dan akuntansi internasional terbesar, yang menangani 

mayoritas pekerjaan audit untuk perusahaan publik maupun perusahaan tertutup. 

Kantor Akuntan Publik di Indonesia dibagi menjadi KAP the big four dan Kantor 

Akuntan Publik non the big four. Kantor Akuntan Publik yang masuk kategori 

KAP the big four di Indonesia adalah: 
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1. KAP Price Waterhouse Coopers (PWC), bekerjasama dengan KAP 

Tanudireja Wibisana & Rekan. 

2. KAP Ernest & Young (E & Y), bekerjasama dengan KAP 

Purwantono Sarwoko & Sandjaja. 

3. KAP Deloitte Touche Thomatsu (Deloitte), bekerjasama dengan 

KAP Osman Bing Satrio & Rekan. 

4. KAP Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG), bekerjasama 

dengan KAP Siddhartha & Widjaja. 

2.1.4.5 Opini Auditor 

Auditor menyatakan pendapatnya berpijak pada audit yang dilaksanakan 

berdasarkan standar auditing dan atas temuan-temuannya. Standar auditing antara 

lain memuat empat standar pelaporan. Dalam hal pemberian opini, Standar 

Pelaporan keempat dalam SPAP (IAI 2001) memaparkan: 

“Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai 

laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan 

demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat 

diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan 

dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang 

jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat 

tanggung jawab yang dipikul oleh auditor”. 

Secara lebih rinci, Ada lima tipe pendapat laporan audit yang diterbitkan 

oleh auditor: 

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (Unqualified Opinion), 
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Pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan 

menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, 

hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang 

berterima umum di Indonesia (IAI, 2001). Kesesuaian dengan prinsip 

akuntansi berterima umum ini dipaparkan lebih lanjut oleh Mulyadi (2002), 

jika memenuhi kondisi berikut: 

a. Prinsip akuntansi berterima umum digunakan untuk menyusun laporan 

keuangan. 

b. Perubahan penerapan prinsip akuntansi berterima umum dari periode ke 

periode telah cukup dijelaskan. 

c. Informasi dalam catatan-catatan yang mendukungnya telah 

digambarkan dan dijelaskan dengan cukup dalam laporan keuangan, 

sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. 

2.  Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan (Unqualified 

Opinion with Explanatory Language), 

IAI (2001) memuat penjelasan, bahwa keadaan tertentu mungkin 

mengharuskan auditor untuk menambahkan suatu paragraf penjelasan (atau 

bahasa penjelasan yang lain) dalam laporan auditnya. 

3.  Pendapat wajar dengan pengecualian (Qualified Opinion), 

Jika auditor menjumpai kondisi-kondisi berikut, ia akan memberikan pendapat 

wajar dengan pengecualian dalam laporan audit (Mulyadi, 2002): 

a. Lingkup audit dibatasi oleh klien. 
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b. Auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak dapat 

memperoleh informasi penting karena kondisi-kondisi yang berada di luar 

jangkauan kekuasaan klien maupun auditor. 

c. Laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berterima 

umum. 

d. Prinsip akuntansi berterima umum yang digunakan dalam penyusunan 

laporan keuangan tidak diterapkan secara konsisten. 

Dengan demikian pendapat wajar dengan pengecualian ini menyatakan bahwa 

laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, 

posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas sesuai dengan prinsip 

akuntansi berterima umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang 

berhubungan dengan yang dikecualikan (IAI, 2001).  

4. Pendapat tidak wajar (Adverse Opinion), 

IAI (2001) menyebutkan, pendapat tidak wajar dimaknai laporan keuangan 

tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas 

entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di 

Indonesia. Keterangan lebih lanjut dideskripsikan oleh Mulyadi (2002) 

bahwasanya laporan keuangan yang diberi pendapat tidak wajar oleh auditor 

memuat informasi yang sama sekali tidak dapat dipercaya, sehingga tidak 

dapat dipakai oleh pemakai informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. 

5. Pernyataan tidak memberikan pendapat (Disclaimer of Opinion), 

Auditor tidak melaksanakan audit yang berlingkup memadai untuk 

memungkinkan auditor memberikan pendapat atas laporan keuangan. 
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Pernyataan tidak memberikan pendapat juga dapat diberikan oleh auditor jika 

ia dalam kondisi tidak independen dalam hubungannya dengan klien. 

Sebagai pemeriksa laporan keuangan auditor akan memberikan opini atas 

laporan keuangan yang diauditnya. Opini yang dikeluarkan berdasarkan bukti dan 

penemuan selama melaksanakan pekerjaan lapangan. Apabila selama pelaksanaan 

pekerjaan lapangan auditor tidak menemukan masalah ataupun bukti yang sangat 

menyimpang sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum maka auditor 

mungkin dapat dengan cepat menyelesaikan tugasnya dan kemudian 

mengeluarkan opini audit yang sesuai dengan hasil yang diperoleh, tetapi jika 

auditor menemukan penyimpangan karena laporan keuangan tidak sesuai dengan 

prinsip akuntansi yang berlaku umum kemungkinan auditor akan lebih banyak 

lagi mencari penyimpangan serta bukti-bukti lain yang akhirnya dapat 

mempengaruhi penyelesaian waktu audit . Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa kemungkinan opini yang dikeluarkan oleh auditor dapat mempengaruhi 

waktu penyelesaian audit. 

 

2.2 PENELITIAN TERDAHULU 

 Berikut adalah ringkasan dari penelitian terdahulu yang menjadi dasar dari 

penelitian ini: 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

 

1. Penelitian yang dilakukan Supriyati Yuliastari Rolinda (2007) 

Penelitian ini mengambil judul Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Audit Delay (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur dan 

Finansial di Indonesia). Penelitian ini dilakukan dengan sampel penelitian 

perusahaan manufaktur dan finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2004-2005 terhadap 36 sampel perusahaan, penelitian ini menggunakan 

No. Peneliti Variabel 
Dependen

Variabel Independen Variabel yang 
Berpengaruh 

1 Supriyati 
Yuliastari 
Rolinda 
(2007) 

Audit 
Delay 

Ukuran Perusahaan 
Debt To Equity Ratio 
Profitabilitas 
Ukuran KAP 
Opini 
Jenis Industri 

Ukuran KAP  
Jenis Industri  

2 Yugo Trianto 
(2006) 

Audit 
Delay 

Ukuran Perusahaan 
Jenis Perusahaan 
Opini Auditor 
Ukuran KAP 
Solvabilitas 
Profitabilitas 

Opini Auditor 
Profitabilitas 

3 Anggit 
Wasis Sejati 
(2007) 

Audit 
Delay 

Ukuran Perusahaan 
Klasifikasi Industri 
Laba/rugi Perusahaan 

Laba/Rugi perusahaan  

4 Sistya 
Rachmawati 
(2008) 

Audit 
Delay 

Profitabilitas 
Solvabilitas 
Internal Auditor 
Size Perusahaan 
Ukuran Kantor Akuntan 
Publik 

Size Perusahaan 
Ukuran Kantor Akuntan 
Publik 

5 Ani Yulianti 
(2011) 

Audit 
Delay 

Ukuran Perusahaan 
Opini Auditor 
Ukuran KAP 
Solvabilitas 
Profitabilitas 

Ukuran Perusahaan 
Ukuran KAP  
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variabel independen Ukuran Perusahaan, Debt To Equity Ratio, Profitabilitas, 

Ukuran KAP, Jenis Pendapat/Opini, dan Jenis Industri perusahaan. Hasil 

penelitian berdasarkan analisis regresi menunjukan bahwa secara signifikan 

Ukuran KAP dan Jenis Industri Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 

Audit Delay, sedangkan Ukuran Perusahaan, Debt To Equity Ratio, Tingkat 

Profitabilitas dan Jenis Pendapat/Opini menunjukan hipotesis yang diajukan 

tidak dapat terbukti atau tidak mempunyai pengaruh terhadap Audit Delay. 

2. Penelitian yang dilakukan Yugo Trianto (2006) 

Penelitian ini mengambil judul Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap 

Audit Delay (Studi Empiris Pada Perusahaan-Perusahaan Go Public Di Bursa 

Efek Indonesia) tahun 2004 terhadap 243 sampel perusahaan go public 

dengan menggunakan 6 variabel yang diteliti yaitu Ukuran Perusahaan, Jenis 

Perusahaan, Opini Auditor, Ukuran KAP, Solvabilitas dan Profitabilitas. 

Hasil penelitiannya menunjukan bahwa secara simultan semua variabel 

independen berpengaruh terhadap Audit Delay. Secara parsial Opini Auditor 

dan Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap Audit Delay, sedangkan 

variabel Ukuran Perusahaan, Jenis Perusahaan, Ukuran KAP dan Solvabilitas 

tidak berpengaruh terhadap Audit Delay. 

3. Penelitian yang dilakukan Anggit Wasis Sejati (2007) 

Penelitian ini mengambil judul Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Audit Delay Pada Perusahaan Go Public Di Bursa Efek 

Jakarta Tahun 2003-2005 terhadap 270 perusahaan dalam satu tahunnya (total 

810 perusahaan). Penelitian ini menggunakan tiga variabel yaitu Ukuran 
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Perusahaan, Klasifikasi Industri, dan Laba/rugi Perusahaan. Hasil penelitin 

menunjukan bahwa secara simultan variabel Ukuran Perusahaan, Klasifikasi 

Industri, dan Laba/rugi Perusahaan berpengaruh positif terhadap Audit Delay, 

sedangkan secara parsial hanya Laba/Rugi perusahaan yang berpengaruh 

signifikan terhadap Audit Delay. 

4.  Penelitian yang dilakukan oleh Sistya Rachmawati (2008) 

Penelitian ini mengambil judul Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal 

Perusahaan Terhadap Audit Delay dan Timeliness pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa efek Indonesia tahun 2003-2005. Dalam 

penelitian ini terdapat dua variable dependen yaitu Audit Delay dan 

Timeliness dengan lima variabel independen yaitu Profitabilitas, Solvabilitas, 

Internal Auditor, Size Perusahaan dan Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP). 

Hasil penelitian menunjukan bahwa Size Perusahaan dan Ukuran Kantor 

Akuntan Publik (KAP) berpengaruh secara signifikan terhadap Audit Delay 

sedangkan variabel Profitabilitas, Solvabilitas, dan Internal Auditor tidak 

mempunyai pengaruh terhadap Audit Delay. 

5. Penelitian yang dilakukan Ani Yulianti (2011) 

Penelitain ini mengambil judul Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap 

Audit Delay (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2007-2008). Penelitian ini dilakukan 

dengan sampel penelitian perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2007-2008, penelitian ini menggunakan variabel 

Ukuran Perusahaan, Opini Auditor, Ukuran KAP, Solvabilitas dan 



36 
 

Profitabilitas. Hasil penelitian berdasarkan analisis regresi menunjukan 

bahwa secara signifikan Ukuran Perusahaan dan Ukuran KAP berpengaruh 

signifikan terhadap Audit Delay, sedangkan Solvabilitas, Profitibilitas dan 

Opini Auditror menunjukkan hipotesis yang diajukan tidak dapat terbukti 

atau tidak mempunyai pengaruh terhadap Audit Delay. 

 
 
2.3 KERANGKA PEMIKIRAN 

Audit delay berpengaruh terhadap tingkat relevansi informasi dalam 

laporan keuangan, dan pada akhirnya berdampak pula pada tingkat kepastian 

keputusan yang didasarkan pada informasi tersebut. Hal ini dikarenakan jangka 

waktu penyelesaian audit dapat mempengaruhi ketepatwaktuan penyampaian 

informasi dalam laporan keuangan perusahaan. Panjang pendeknya jangka waktu 

tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang selanjutnya akan dibahas lebih 

mendalam. 

Berpijak pada keterbatasan pengkajian dan adanya inkonsistensi hasil 

penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian kali ini akan menguji faktor-faktor 

yang mempengaruhi audit delay dengan variabel bebas berupa ukuran perusahaan, 

profitabilitas perusahaan, solvabilitas, kualitas auditor, dan opini auditor.  

1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Audit Delay 

Ukuran Perusahaan dapat dilhat dari total asset yang dimiliki perusahaan. 

Hal yang mendasari hubungan antara Ukuran Perusahaan dengan Audit Delay 

adalah perusahaan besar akan menyelesaikan proses auditnya lebih cepat 

dibandingkan perusahaan kecil, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu 
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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. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan berskala besar cenderung 

menghadapi tekanan eksternal yang lebih tinggi untuk mengumumkan audit 

lebih awal. Disamping itu perusahaan besar pada umumnya memiliki sistem 

pengendalian internal yang lebih baik sehingga memudahkan auditor 

menyelesaikan pekerjaannya. Penelitian yang telah dilakukan Subekti (2004), 

Rachmawati (2008) dan Yulianti (2011) menunjukan bahwa Ukuran 

Perusahaan dengan indikator total aktiva memiliki pengaruh yang besar 

terhadap Audit Delay. Pengaruh ini ditunjukan dengan semakin besar nilai 

aktiva perusahaan maka semakin pendek nilai Audit Delay dan sebaliknya jika 

semakin kecil nilai aktiva perusahaan maka semakin panjang Audit Delay. Hal 

ini disebabkan oleh semakin baiknya sistem pengendalian internal perusahaan 

besar sehingga dapat mengurangi tingkat kesalahan dalam penyusunan laporan 

keuangan yang memudahkan auditor dalam melakukan audit laporan 

keuangan. 

2. Pengaruh Profitabilitas terhadap Audit Delay 

Untuk menilai tingkat Profitabilitas perusahaan dilihat dari ROA (Return 

on Asset). Perusahaan yang mengumumkan rugi atau tingkat Profitabilitas 

yang rendah, maka akan membawa reaksi negatif terhadap pasar dan turunnya 

penilaian atas kinerja perusahaannya. Sedangkan, perusahaan yang 
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mengumumkan laba yang tinggi akan berdampak positif terhadap penilaian 

pihak lain atas kinerja perusahaannya. Penelitian Na’im (1990) dalam Trianto 

(2006) menunjukan bahwa tingkat Profitabilitas yang lebih rendah memacu 

kemunduran publikasi laporan keuangan. Ada beberapa alasan yang 

mendorong terjadinya kemunduran laporan publikasi yaitu pelaporan laba atau 

rugi sebagai indikator good news atau bad news atas kinerja menejerial 

perusahaan dalam setahun. Tinggi rendahnya Profitabilitas mempengaruhi 

lama atau cepatnya penyampaian laporan keuangan seperti penelitian yang 

telah dilakukan oleh Trianto (2006) pada perusahaan go public yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2004 hasil penelitiannya telah 

membuktikan bahwa Profitabilitas mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap Audit Delay. 

3. Pengaruh Solvabilitas terhadap Audit Delay 

Carslaw dan Kaplan (1991) dalam Trianto (2006:35) menemukan 

hubungan yang signifikan antara rasio Total Debt to Total Asset  dengan Audit 

Delay. Alasan yang dapat mendukung hubungan antara debt to assets ratio 

adalah pertama, bahwa total debt to total assets ratio mengindikasikan 

kesehatan dari perusahaan. Proporsi total debt to total assets ratio yang tinggi 

akan meningkatkan kegagalan perusahaan sehingga auditor akan meningkatkan 

perhatian bahwa ada kemungkinan laporan keuangan kurang dapat dipercaya. 

Kedua, mengaudit utang memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan 

dengan mengaudit modal. Biasanya mengaudit utang lebih melibatkan banyak 

staf dan lebih rumit dibandingkan mengaudit modal. Dalam hal ini perusahaan 
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akan mengurangi resiko dengan mengundurkan publikasi laporan keuangannya 

dan mengulur waktu dalam laporan auditnya. Ini memberikan tanda ke pasar 

bahwa perusahaan dalam tingkat resiko yang tinggi. Dengan demikian, auditor 

akan mengaudit laporan keuangan dengan lebih seksama dan membutuhkan 

waktu yang relatif lama sehingga dapat membuat laporan keuangan terlambat 

untuk dipublikasikan . 

4. Pengaruh Kualitas Auditor terhadap Audit Delay 

Kualitas auditor diukur dengan Ukuran Kantor Akuntan Publik yang 

dibedakan menjadi kantor akuntan publik yang masuk empat besar, dalam hal 

ini the big four dan kantor akuntan publik non the Big Four. Dimana Kantor 

akuntan publik empat besar cenderung untuk lebih cepat menyelesaikan tugas 

audit yang mereka terima dan mengeluarkan pendapat yang going concern. 

Kantor akuntan publik the big four lebih menginginkan untuk mengambil sikap 

yang tepat dan mengeluarkan pendapat yang sesuai standar dan memiliki 

kemampuan teknis untuk mendeteksi going concern perusahaan, kantor 

akuntan publik besar cenderung menyajikan audit yang lebih cepat 

dibandingkan dengan kantor akuntan publik non the big four karena mereka 

memiliki nama baik yang dipertaruhkan (Prabandi,2007:31). 

Kantor akuntan publik the big four umumnya mempunyai sumber daya 

yang lebih besar sehingga dapat melakukan audit lebih cepat dan efisien. Hal 

ini membuktikan pendapat bahwa perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan 

publik the big four cenderung lebih cepat menyelesaikan auditnya bila 

dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik non 
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the big four. Rolinda (2007) dan Yulianti (2011) telah membuktikan bahwa 

Ukuran Kantor Akuntan Publik berpengaruh terhadap Audit Delay studi 

empiris pada perusahaan manufaktur dan finansial di Indonesia pada tahun 

2004-2005 hal ini dikarenakan sebagian besar perusahaan sudah menggunakan 

jasa audit Kantor Akuntan Publik the big four yang dapat melakukan auditnya 

dengan cepat dan efisien. 

5. Pengaruh Opini Auditor terhadap Audit Delay 

Subekti (2004) dalam Rolinda (2007) membuktikan bahwa Audit Delay 

yang lebih panjang dialami oleh perusahaan yang menerima pendapat selain 

unqualified opinion. Hal ini dikarenakan proses pemberian pendapat selain 

unqualified opinion tersebut melibatkan negosiasi dengan klien, konsultasi 

dengan partner audit yang lebih senior atau staf teknis dan perluasan lingkup 

audit, sedangkan perusahaan yang menerima pendapat unqualified opinion 

merupakan suatu berita yang baik bagi perusahaan. Perusahaan yang menerima 

pendapat unqualified opinion akan melaporkan laporan keuangan tepat waktu. 

Opini audit yang baik (unqualified opinion) harus mengemukakan bahwa 

laporan keuangan yang telah diaudit sesuai dengan ketentuan standar akuntansi 

keuangan dan tidak ada penyimpangan material yang dapat mempengaruhi 

pengambilan suatu keputusan. 

Opini selain wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) merupakan 

opini yang tidak diharapkan oleh semua manajemen. Semakin tidak baik opini 

yang diterima oleh perusahaan maka semakin lama laporan keuangan auditan 

dipublikasikan. Laporan keuangan yang disampaikan tidak tepat waktu 
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mencerminkan ketidakpatuhan perusahaan terhadap peraturan yang ada. Hasil 

penelitian Trianto (2006) pada perusahaan go public tahun 2004 menemukan 

adanya pegaruh Opini Auditor terhadap Audit Delay. Pada perusahaan yang 

menerima pendapat selain unqualified opinion akan menunjukan Audit Delay 

yang lebih panjang dibandingkan dengan perusahaan yang menerima pendapat 

unqualified opinion. 

 

2.4 PARADIGMA PEMIKIRAN 

    

 

 

              

 

 

 

 

Gambar 2.1 Paradigma Penelitian 

 

Keterangan : 

: Pengaruh secara parsial X terhadap Y 

: Pengaruh secara simultan X terhadap Y 

 

 

 

Ukuran Perusahaan (X1) 

Profitabilitas (X2) 

Solvabilitas  (X3) 

Kualitas Auditor (X4) 

Opini Auditor (X5) 

Audit Delay  ( Y ) 
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2.5 HIPOTESIS 

Berdasar paparan di atas, hipotesis yang akan diuji yaitu: 

1. Ukuran Perusahaan mempunyai pengaruh terhadap Audit Delay pada 

perusahaan Consumer Goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 

tahun 2005-2009. ( Ha1 : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap 

audit delay ) 

2. Profitabilitas mempunyai pengaruh terhadap Audit Delay pada perusahaan 

Consumer Goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2005-

2009. ( Ha2 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap audit delay ) 

3. Solvabilitas mempunyai pengaruh terhadap Audit Delay pada perusahaan 

Consumer Goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2005-

2009. ( Ha3 : Solvabilitas berpengaruh positif terhadap audit delay ) 

4. Kualitas Auditor mempunyai pengaruh terhadap Audit Delay pada 

perusahaan Consumer Goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 

tahun 2005-2009. ( Ha4 : Kualitas Auditor berpengaruh positif terhadap 

audit delay ) 

5. Opini Auditor mempunyai pengaruh terhadap Audit Delay pada perusahaan 

Consumer Goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2005-

2009. ( Ha5 : Opini Auditor berpengaruh positif terhadap audit delay ) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 JENIS PENELITIAN 

Penelitian ini termasuk penelitian kausal komparatif yaitu penelitian 

dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab-akibat antara dua variabel 

atau lebih. Penelitian kausal komparatif merupakan penelitian ex post facto, yaitu 

tipe penelitian terhadap data yang dikumpulkan setelah terjadinya suatu fakta atau 

peristiwa (Indriantoro,1999:27). Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif yang merupakan penekanan pada pengujian teori melalui pengukuran 

variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur 

statistik. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah pengujian hipotesis dan menjelaskan 

hubungan variabel-variabel yang diteliti yaitu Ukuran Perusahaan, Profitabilitas,  

Solvabilitas, Kualitas Auditor dan Opini Auditor sebagai variabel independen dan 

variabel dependennya Audit Delay. 

 

3.2 TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan consumer goods yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia yang diambil di Pojok BEI Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Brawijaya dan  akses internet (www.idx.co.id), BEI dipilih sebagai 

tempat penelitian karena BEI merupakan Bursa Efek di Indonesia yang memiliki 
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catatan historis yang panjang dan lengkap mengenai perusahaan yang sudah go 

public. Penelitian dilakukan pada bulan Mei tahun 2011. 

 

3.3 TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder yang digunakan adalah laporan keuangan dan laporan audit perusahaan 

consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2005-2009. 

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan 

melihat dokumen yang sudah terjadi (laporan keuangan dan laporan audit emiten) 

di Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitian ini data diperoleh dari Pojok BEI 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya dan  akses internet 

(www.idx.co.id) dengan melihat panduan dari Indonesian Capital Market 

Directory 2007 dan Indonesian Capital Market Directory 2008. Penelitian juga 

dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca, 

mempelajari literatur dan publikasi yang berhubungan dengan penelitian. 

 

3.4 POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN 

Populasi yaitu kumpulan pengukuran atau data pengamatan yang 

dilakukan terhadap orang, benda atau tempat, sedangkan sampel yaitu sebagian 

dari populasi atau dalam istilah matematik dapat disebut sebagai himpunan bagian 

atau subset dari populasi. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

yang terdaftar dalam BEI. 
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Metode sampel yang diterapkan adalah metode purposive sampling yaitu 

pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan 

menggunakan pertimbangan tertentu disesuaikan dengan tujuan atau masalah 

penelitian. Alasan penggunaan metode purposive sampling didasari pertimbangan 

agar sampel data yang dipilih memenuhi kriteria untuk diuji (Indriantoro, 

1999:131). Atas dasar asumsi tersebut, tipe perusahaan sampel mencakup food 

and beverages, tobacco manufactures, dan consumer goods company dengan 

tahun penelitian 2005, 2006, 2007, 2008, dan 2009. Pengambilan waktu tersebut 

dilakukan guna melihat konsistensi hasil penelitian dari tahun ke tahun. 

Perusahaan sampel yang mencakup food and beverages, tobacco manufactures, 

dan consumer goods company dipilih karena kategori industri ini relatif stabil 

yang disebabkan industri ini merupakan industri pemenuhan kebutuhan dasar 

masyarakat, selain itu saham industri ini banyak yang diminati oleh masyarakat.  

Berdasarkan catatan Kustidoan Sentral Efek Jakarta bahwa pada tahun 2005 

perdangan saham ini terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya 

pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, jenis industri seperti inilah yang 

seharusnya paling berkewajiban mengungkapkan informasi yang seluas-luasnya 

kepada masyarakat. Perusahaan sampel diseleksi dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Perusahaan berturut-turut terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 

2005, 2006, 2007, 2008, dan 2009. 

b. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan dengan tanggal tutup buku 31 

Desember pada 2005, 2006, 2007, 2008, dan 2009. 
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c. Laporan keuangan pada tahun sampel telah diaudit oleh Kantor Akuntan 

Publik. 

 

3.5 DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL 

3.5.1 Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. 

Dalam penelitian ini akan menggunakan variabel dependen Audit Delay, yaitu 

lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku 

hingga tanggal ditandatanganinya laporan audit yang diukur secara kuantitatif 

dalam jumlah hari. 

Audit delay diukur dengan menghitung berapa jarak antara penutupan 

tahun buku sampai dengan ditandatanganinya laporan keuangan auditan. 

Audit Delay = Tanggal Laporan Audit – Tanggal Laporan Keuangan 

3.5.2 Variabel Independen (X) 

Variabel independen yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain. 

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri atas ukuran perusahaan, 

profitabilitas, solvabilitas, kualitas auditor, dan opini auditor. 

3.5.2.1 Ukuran perusahaan [X1] 

Ukuran Perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar 

kecilnya perusahaan menurut berbagai cara. Dalam penelitian ini Ukuran 

Perusahaan adalah ukuran perusahaan yang diperiksa oleh KAP dan dihitung 

dengan menggunakan total asset yang dimiliki perusahaan atau total aktiva 
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perusahaan klien yang tercantum pada laporan keuangan perusahaan akhir periode 

yang telah diaudit menggunakan nilai absolut total asset. 

Ukuran Perusahaan = total asset 

3.5.2.2 Profitabilitas [X2] 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba. 

Profitabilitas diukur dengan rasio return on asset (ROA) yang hitung berdasarkan 

net income dibagi dengan total asset. Perusahaan yang memiliki Profitabilitas 

tinggi diduga waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan auditnya akan lebih 

pendek dibandingkan perusahaan dengan Profitabilitas rendah. Profitabilitas dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

Profitabilitas (ROA) =   
Net Income  x 100% 

       Total Asset 

 
3.5.2.3 Solvabilitas [X3] 

Solvabilitas perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan 

membandingkan jumla aktiva (total asset) dengan jumlah utang (baik jangka 

pendek ataupun jangka panjang). Angka perbandingan tersebut dinyatakan dalam 

total debt to total asset rasio. Perhitungan Solvabilitas dirumuskan sebagai 

berikut: 

Rasio Solvabilitas =     
Total debt   

        Total Asset 

3.5.2.4 Kualitas Auditor [X4] 

Pada penelitian ini Kualitas Auditor diukur dengan melihat KAP mana 

yang mengaudit laporan keuangan perusahaan. Ukuran KAP dalam penelitian ini 

diklasifikasikan menjadi dua yaitu perusahaan yang menggunakan jasa KAP the 
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big four diberi nilai dummy 0 dan perusahaan yang tidak menggunakan jasa KAP 

non the big four diberi nilai dummy 1. 

3.5.2.5 Opini auditor [X5] 

Opini Auditor adalah pendapat yang diberikan oleh auditor independen 

atas laporan keuangan yang disajikan oleh suatu perusahaan. Opini Auditor dalam 

penelitian ini diukur dengan melihat jenis opini yang diberikan oleh auditor 

independen terhadap laporan keuangan perusahaan yang diteliti.Penelitian ini 

menggunakan dua klasifikasi pendapat auditor, yaitu wajar tanpa pengecualian 

atau unqualified opinion (nilai dummy 1) dan selain wajar tanpa pengecualian atau 

selain unqualified opinion (nilai dummy 0).  

Berikut adalah tabel dari definisi operasional dan pengukuran dalam penelitian. 

Tabel 3.1 

Pengukuran Variabel dan Operasional Variabel 

Variabel yang 
diukur 

Indikator Skala Sumber data 

Variabel Terikat 
Audit Delay 

Selisih tanggal 
penutupan tahun 
buku sampai 
tanggal laporan 
keuangan auditan. 

Rasio Sekunder 

Variabel Bebas 
Ukuran 

Perusahaan 

Total asset Rasio Sekunder 

Profitabilitas Net income to 

total assets 

Rasio Sekunder 

Solvabilitas Total debt to total 

assets 

Rasio Sekunder 
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Kualitas 
Auditor 

Terkategori 
berafiliasi dengan 
the big four/ non 

big four 

Dummy Sekunder 

Opini Audit Pernyataan opini 

auditor 

Dummy Sekunder 

 

 

3.6 METODE ANALISIS 

Pada penelitian ini, pengujian dilakukan dengan analisis regresi linier 

berganda, yaitu suatu metode statistik yang umum digunakan untuk meneliti 

hubungan antara sebuah variabel dependen dengan beberapa variabel independen. 

Adapun model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Y = A + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + 

β5 X5 + ε (2) 

Keterangan: 

Y  = jangka waktu tanggal penutupan tahun buku dengan tanggal opini 

laporan keuangan auditor independen 

X1 = ukuran perusahaan 

X2  = profitabilitas (net income to total asset) 

X3  = solvabilitas (total debt to total asset) 

X4  = dummy kualitas auditor 

X5  = dummy opini auditor 

A  = Konstanta 
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β = Koefisien Regresi 

ε = Faktor Pengganggu 

3.6.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif berfungsi sebagai penganalisis data dengan 

menggambarkan sampel data yang telah dikumpulkan tanpa penggeneralisasian. 

Penelitian ini menjabarkan jumlah data, rata-rata, nilai minimum dan maksimum, 

dan standar deviasi. 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

Untuk memperoleh model regresi yang memberikan hasil Best Linear 

Unbiased Estimator (BLUE), model tersebut perlu diuji asumsi klasik dengan 

metode Ordinary Least Square (OLS) atau pangkat kuadrat terkecil biasa. Model 

regresi dikatakan BLUE apabila tidak terdapat Autokorelasi, Multikolinearitas, 

Heteroskedastisitas, dan Normalitas. Berikut ini penjelasan mengenai uji asumsi 

klasik yang akan dilakukan. 

3.6.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk menghindari terjadinya bias, data yang 

digunakan sebaiknya berdistribusi normal. Uji normalitas juga melihat apakah 

model regresi yang digunakan sudah baik. Model regresi yang baik adalah 

memiliki distribusi data normal atau mendekati normal (Ghozali, 2006). Dalam 

penelitian ini uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Dasar 

pengambilan keputusan adalah melihat angka probabilitas, dengan ketentuan: 

Probabilitas > 0,05 : hipotesis diterima karena data berdistribusi secara normal 

Probabilitas < 0,05 : hipotesis ditolak karena data tidak berdistribusi normal. 
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3.6.2.2 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dimaksudkan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2006). Apabila terjadi 

korelasi, disinyalir ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul disebabkan 

adanya observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. 

Masalah ini timbul karena residual (kesalahan penganggu) tidak bebas dari satu 

observasi ke observasi yang lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut 

waktu atau time series karena ”gangguan” pada seorang individu/kelompok 

cenderung mempengaruhi ”gangguan” pada individu/ kelompok yang sama pada 

periode berikutnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari 

autokorelasi. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi, maka dilakukan 

pengujian Durbin-Watson (DW). Model dikatakan bebas dari autokorelasi jika 

nilai dw lebih besar dari nilai du pada tabel dan lebih kecil dari 4- du. Di dalam 

tabel tersebut dimuat dua nilai batas atas (dU) dan nilai batas bawah (dL) untuk 

berbagai nilai n dan k (jumlah variabel bebas). Jika dU <dW < 4-dU, maka tidak 

terdapat autokorelasi baik positif maupun negatif di dalam model persamaan 

regresi. Secara lengkap, panduan untuk mengambil kesimpulan adalah sebagai 

berikut: 

1) dW < dL, berarti ada autokorelasi positif (+) 

2) dL< dW < dU, tidak dapat disimpulkan 

3) dU < dW < 4-dU, berarti tidak terjadi autokorelasi. 
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4) 4-dU < dW < 4-dL, tidak dapat disimpulkan 

5) dW > 4-dL, berarti ada autokorelasi negatif (-) 

3.6.2.3 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan menguji apakah dalam regresi ditemukan 

adanya korelasi antarvariabel bebas (independen) (Ghozali, 2006). Model regresi 

yang baik seharusnya tidak mengandung korelasi di antara variabel-variabel 

independen. Pendeteksian keberadaan multikolinearitas dapat dilihat dari nilai 

tolerance dan lawannya Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini 

menunjukkan variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel 

independen lainnya. Apabila nilai tolerance di atas 10 persen dan VIF di bawah 

10, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari multikolinearitas. 

3.6.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

(Ghozali, 2006).  Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau 

yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik scatter plot antara nilai 

prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Apabila ada 

pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur 

(bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah 

terjadi heteroskedastisitas.  Sebaliknya jika pada scatter plot memiliki titik-titik 
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yang menyebar dan tidak membentuk pola tertentu, maka tidak terjadi adanya 

heteroskedastistas. 

3.6.3 Uji Hipotesis 

3.6.3.1 Ketepatan Perkiraan Model 

Ketepatan Perkiraan Model (Goodness of Fit) atau acapkali disebut 

Koefisien Determinasi (R2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. Bila terdapat nilai adjusted R2 bernilai 

negatif, maka nilai adjusted R2 dianggap bernilai nol. 

3.6.3.2 Uji Signifikansi Simultan 

Uji signifikansi simultan (uji statistik F) bertujuan untuk mengukur apakah 

semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006).  .  

Pengujian secara simultan ini dilakukan dengan cara membandingkan 

antara tingkat signifikansi F dari hasil pengujian dengan nilai signifikansi yang 

digunakan dalam penelitian ini. Cara pengujian simultan terhadap variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Jika tingkat signifikansi F yang diperoleh dari hasil pengolahan nilainya 

lebih kecil dari nilai signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 5 persen 
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maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara 

simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. 

b. Jika tingkat signifikansi F yang diperoleh dari hasil pengolahan nilainya 

lebih besar dari nilai signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 5 persen 

maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara 

simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

3.6.3.3 Uji Signifikansi Parameter Individual 

Uji signifikansi parameter individual (uji statistik t) bertujuan untuk 

mengukur seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual 

dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006).  . 

Pengujian secara simultan ini dilakukan dengan cara membandingkan 

antara tingkat signifikansi t dari hasil pengujian dengan nilai signifikansi yang 

digunakan dalam penelitian ini. Cara pengujian parsial terhadap variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Jika nilai signifikansi t dari masing-masing variabel yang diperoleh dari 

pengujian lebih kecil dari nilai signifikansi yang dipergunakan yaitu 

sebesar 5 persen maka secara parsial variabel independen berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

b. Jika nilai signifikansi t dari masing-masing variabel yang diperoleh dari 

pengujian lebih besar dari nilai signifikansi yang dipergunakan yaitu 

sebesar 5 persen maka secara parsial variabel independen tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

Di dalam bab ini disajikan analisis terhadap data yang telah diperoleh 

selama pelaksanaan penelitian. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2011. 

Data yang digunakan diambil dari Pusat Informasi Pasar Modal di Pojok BEI 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Periode pengamatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2005-2009. Berdasarkan Indonesian 

Capital Market Directory (ICMD), jumlah perusahaan food and beverages, 

tobacco manufactures, dan consumer goods yang terdaftar di BEI , total sebanyak 

28 perusahaan. Keseluruhan data tersebut kemudian diambil sesuai kriteria yang 

telah dipilih berdasarkan metode purposive sampling sehingga data yang 

terkumpul sebanyak 24 perusahaan. Perusahaan tersebut terbagi dalam 

subkategori food and beverages (18 perusahaan), tobacco manufacturers (3 

perusahaan) dan sub kategori consumer goods (3 perusahaan). Mengambil tahun 

penelitian 2005 hingga 2009, data nama emiten sampel selengkapnya ditampilkan 

pada Lampiran A. akses internet (www.idx.co.id). 

Tabel 4.1 Prosedur dan hasil pemilihan sampel perusahaan 

No. Kriteria Jumlah 
Perusahaan 

1 Termasuk Jenis Perusahaan consumer goods  28 

2 Perusahaan consumer goods yang tidak terdaftar secara 
berturut-turut di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2005, 
2006, 2007, 2008, dan 2009. 

1 
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3 Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan 
dengan tanggal tutup buku 31 Desember pada 2005, 
2006, 2007, 2008, dan 2009. 

3 

4 Perusahaan yang belum di audit oleh Kantor Akuntan 
Publik. 

0 

 Jumlah Sampel 24 

 

 

4.2 HASIL ANALISIS DATA 

Analisis data dipaparkan dalam tiga bagian, meliputi analisis statistik 

deskriptif, hasil pengujian asumsi klasik, dan hasil uji hipotesis. Analisis statistik 

deskriptif menggambarkan variabel terikat audit delay dan lima variabel bebas 

yang diduga mempengaruhinya. Berikutnya adalah deskripsi hasil pengujian 

asumsi klasik dari model regresi linear berganda. Bagian ketiga berisi hasil uji 

hipotesis berdasar pengujian secara parsial (uji t) dan pengujian secara simultan 

(uji F), serta penyajian penghitungan koefisien determinasi guna melihat 

kesesuaian model, atau seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam 

menjelaskan varians variabel terikatnya. 

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh dari ukuran perusahaan, 

profitabilitas, solvabilitas, ukuran KAP, dan opini audit terhadap audit delay 

laporan keuangan perusahaan. Jenis data dalam penelitian ini terbagi menjadi 

kategori data rasio (audit delay, ukuran perusahaan, dan solvabilitas) dan data 

nominal (ukuran KAP dan opini audit). Data variabel selengkapnya ditampilkan 

pada Lampiran B. Analisis dilakukan dengan membandingkan nilai minimum, 

nilai maksimum, dan rata-rata sampel. Tabel berikut adalah statistik deskriptif dari 
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variabel audit delay dan variabel terikat berskala rasio, yakni ukuran perusahaan, 

profitabilitas, dan solvabilitas. Hasil statistik deskriptif terhadap variabel 

penelitian yang memiliki kategori data rasio ditunjukkan pada tabel 4.1 berikut: 

Tabel 4.2 

Analisis Statistik Deskriptif 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Delay 120 30 109 73.82 15.709 
UKURAN 120 74009 40382953 4263512.33 7777196.92 
PROF 120 -86.62 41.65 6.98 15.26 
SOLV 120 .07 1.93 .51 .26 
Valid N (listwise) 120      

Sumber data: lampiran C, output SPSS 

Audit delay laporan keuangan perusahaan diukur secara kuantitatif dalam 

jumlah hari dengan menggunakan jangka waktu antara tanggal penutupan tahun 

buku sampai dengan tanggal publikasi laporan keuangan oleh Bapepam. Hasil 

statistik deskriptif menunjukkan nilai minimum sebesar 30 hari, nilai maksimum 

sebesar 109 hari, dengan rata-rata sebesar 73,82 hari dan standar deviasi sebesar 

15,709. Berdasarkan rata-rata yang dihasilkan dapat disimpulkan pada umumnya 

perusahaan memiliki kebijakan untuk mempercepat waktu pelaporan keuangan 

perusahaan dibawah batas maksimal yang ditetapkan oleh BAPEPAM, yaitu 

selama 90 hari. Hal tersebut ditempuh perusahaan untuk menghindari adanya 

sangsi bagi perusahaan apabila pelaporan keuangan melebihi batas waktu yang 

telah ditetapkan. Terlihat juga bahwa terdapat perusahaan yang terlambat karena 

mempunyai audit delay di atas 90 hari. 

Rata-rata audit delay dalam penelitian ini lebih kecil ketimbang penelitian 

Halim (2000) yang memperoleh hasil 84,50 hari, Wirakusuma (2004) sebesar 
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99,92 hari, serta Subekti dan Widiyanti (2004) sejumlah 93,38 hari. Sementara 

rata-rata audit delay penelitian ini lebih besar jika dibandingkan dengan penelitian 

Haron dkk. (2006) yang menunjukkan hasil 68,04 hari dan Dewi Lestari (2010) 

yang menunjukkan hasil 71,8 hari. 

Audit delay tercepat senilai 30 hari dialami tahun 2008 oleh PT Cahaya 

Kalbar. Sedangkan audit delay terlama, 109 hari, dialami oleh PT Japfa Comfeed 

Indonesia pada tahun 2007 dan PT Fast Food Indonesia pada tahun 2009. 

Statistik deskriptif terhadap ukuran perusahaan (SIZE) menunjukkan nilai 

minimum sebesar 74 miliar Rupiah, nilai maksimum sebesar 40.382 miliar 

Rupiah, dengan rata-rata sebesar 4.263 miliar Rupiah dan standar deviasi 7,777 

miliar Rupiah. Nilai standar deviasi yang lebih besar dari nilai rata-rata 

menunjukkan tingkat heterogenitas yang tinggi pada ukuran perusahaan sampel. 

Statistik deskriptif terhadap profitabilitas (PROF) menunjukkan nilai 

minimum sebesar -86,62, nilai maksimum sebesar 41.65, dengan rata-rata 6,98 

kali dan standar deviasi sebesar  15,26. Rata-rata profitabilitas yang menghasilkan 

nilai positif menunjukkan bahwa perusahaan sampel masih mampu menghasilkan 

keuntungan yang cukup baik. Nilai yang negatif berarti perusahaan mengalami 

kerugian sehingga terdapat perusahaan yang mengalami kerugian hingga 86,62 % 

dibandingkan total aktivanya. Rata-rata sampel mendapatkan profitabilitas sampai 

dengan 6,98 % dibandingkan total aktiva perusahaan. 

Statistik deskriptif terhadap solvabilitas (SOLV) menunjukkan nilai 

minimum sebesar 0,07, nilai maksimum sebesar 1.93, dengan rata-rata 0,51 dan 

standar deviasi sebesar 0,26. Rata-rata bernilai kurang dari satu kali menunjukkan 
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bahwa perusahaan sampel masih menerapkan kebijakan hutang yang progresif.  

pada umumnya perusahaan mempunyai hutang jangka panjang sebesar 51% 

dibandingkan total aktiva perusahaan, bahkan ada yang mempunyai kewajiban 

jangka panjang sampai dengan 193% dibandingkan total aktiva perusahaan. 

Variabel kualitas auditor dan opini auditor menggunakan skala dummy 

sehingga deskripsinya dilakukan secara terpisah. Kualitas auditor ditilik dari ada 

tidaknya afiliasi KAP dengan big four. Opini auditor diidentifikasi dalam dua 

kategori, apakah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian ataukah mendapat 

opini selain wajar tanpa pengecualian. 

Tabel 4.3 

Profil Sampel Berdasarkan Ukuran KAP 

Keterangan Frequency Percent 

Valid Big Four 64 53.3 

  Non Big 4 56 46.7 

  Total 120 100.0 

Sumber data: lampiran C, output SPSS 

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.3 di atas, dari sebanyak 120 data observasi 

diperoleh sebanyak 64 perusahaan atau 53,3% dari total observasi yang 

menggunakan jasa KAP berkategori Big 4 dan sebanyak 56 perusahaan atau 

46,7% dari total observasi yang tidak menggunakan jasa KAP berkategori Non 

Big 4. Hasil tersebut menunjukkan bahwa KAP Big 4 masih merupakan auditor 

yang mendominasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.  
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Tabel 4.4 

Profil Sampel Berdasarkan Opini Audit 

Keterangan Frequency Percent 

Valid Wajar tanpa pengecualian 120 100 

  Wajar dengan pengecualian 0 0 

  Total 120 100.0 

Sumber data: lampiran C, output SPSS 

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.4 di atas, dari sebanyak 120 data observasi 

diperoleh sebanyak 120 perusahaan atau 100% dari total observasi yang 

memperoleh opini audit wajar tanpa pengecualian, dan tidak satu pun perusahaan 

mendapatkan opini audit wajar dengan pengecualian. Karena tidak satu pun 

perusahaan yang mendapatkan opini selain wajar tanpa pengecualian, maka dalam 

proses analisis selanjutnya Variabel Opini Audit dikeluarkan dari model regresi. 

4.2.2 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 autokolerasi, uji gejala 

multikolinieritas, dan uji gejala heteroskedastisitas. 
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4.2.2.1 Hasil Uji Normalitas 

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

kenormalan data dengan beberapa alasan sebagai berikut: 

- Data berditribusi normal akan menghasilkan model prediksi yang tidak 

bias, serta memiliki varians yang minimum.  

- 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 0,05.  Jika taraf signifikansi di atas 0,05 maka data 

diinterpretasikan terdistribusi normal, dan sebaliknya, jika taraf signifikansi hasil 

hitung di bawah 0,05 maka diinterpretasikan bahwa data tidak terdistribusi secara 

normal. Hasil pengujian disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

 
Unstandardized 

Residual 
N 120 
Normal 
Parameters(a,b) 

Mean .0000000 

  Std. Deviation .10491085 
Most Extreme 
Differences 

Absolute .144 

  Positive .092 
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  Negative -.144 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.199 
Asymp. Sig. (2-tailed) .136 

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
Sumber data: lampiran D, output SPSS 

Berdasarkan Tabel 4.5, hasil pengujian terhadap nilai residual 

menghasilkan nilai Asymptotic significance atau taraf signifikansi di atas 0,05, 

yaitu sebesar 0,136. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model 

regresi telah memenuhi asumsi kenormalan. 

4.2.2.2 Hasil Uji Gejala Autokorelasi 

Metode uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam suatu model 

regresi linier ada korelasi antara residual error pada periode t, dengan residual 

error pada periode t-1. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan 

sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual 

(kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lain. Jika 

terjadi korelasi, berarti dijumpai problem autokorelasi. Untuk mendeteksi ada 

tidaknya autokorelasi, dilakukan pengujian Durbin-Watson (dw). 

Tabel 4.6 
          Hasil Uji Autokorelasi 

Mode
l 

Durbin-
Watson 

1 2.006(a) 
a  Predictors: (Constant), KAP, SOLV, UKURAN, PROF 
b  Dependent Variable: Delay 
Sumber data: lampiran D, output SPSS 

Hasil pengujian dengan menggunakan model perhitungan Durbin-Watson 

(DW) menunjukkan DW-Hitung sebesar 2,006.  Nilai dU pada Tabel DW dengan 
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n sebanyak 120 dan variabel independen sebanyak 4 variabel menunjukkan nilai 

sebesar 1,8. Oleh karena itu nilai DW (2,006) lebih besar dari batas atas dU (1,8) 

dan kurang dari 4-dU (4 - 1,8 = 3,2). Hasil tersebut menunjukkan nilai DW-hitung 

terletak di antara dU<DW<4-dU , sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi gejala 

autokorelasi pada model regresi. 

4.2.2.3 Hasil Uji Gejala Multikolinearitas 

 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).  Model dinyatakan terbebas dari gangguan multikolinearitas jika 

mempunyai nilai VIF di bawah 5 atau tolerance di atas 0,5. Hasil uji gejala 

multikolinieritas disajikan pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Gejala Multikolinieritas 

Variabel 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

Ukuran 0.876 1.141 

PROF 0.852 1.174 

SOL 0.900 1.111 

KAP 0.933 1.072 

Sumber data: lampiran D, output SPSS  

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.7, keseluruhan variabel 

independen dalam model regresi menghasilkan nilai tolerance > 0,5 dan VIF < 5. 
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Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala 

multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.  

4.2.2.4 Hasil Uji Gejala Heteroskedastisitas 

Metode ini digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika terdapat perbedaan varians, maka dijumpai gejala 

heteroskedastisitas. Cara mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas 

adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot di sekitar 

nilai X dan Y. Jika ada pola tertentu, maka telah terjadi gejala heterokedastisitas.  

Gambar 4.1 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 
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Sumber data: lampiran D, output SPSS  
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Berdasarkan hasil pengujian terhadap asumsi non heteroskedastisitas pada 

lampiran uji asumsi klasik, dapat diamati tidak dijumpai pola tertentu pada grafik 

yang terbentuk. Hasil tersebut menunjukkan tidak dijumpai gejala 

heteroskedastisitas pada model regresi. 

4.2.3 Hasil Uji Hipotesis 

4.2.3.1 Uji Ketepatan Perkiraan Model 

Uji Ketepatan Perkiraan Model (goodness of fit) pada umumnya dilakukan 

dengan melihat Koefisien determinasi (R2). Koefisien determinasi (R2)  

menunjukkan sampai seberapa besar proporsi perubahan variabel independen 

mampu menjelaskan variasi perubahan variabel dependen. Berikut adalah hasil 

perhitungan nilai R dan koefisien determinasi dalam penelitian ini: 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Regresi Koefisien Determinasi (R2) 

Model Summary(b) 
 

Mode
l R R Square

Adjusted 
R Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 
1 .299(a) .089 .057 .106720 

a  Predictors: (Constant), KAP, SOLV, UKURAN, PROF 
b  Dependent Variable: Delay 
Sumber data: lampiran E, output SPSS  

Hasil pengujian pada tabel 4.8 menunjukkan nilai koefisien determinasi  

sebesar 0,089. Hasil tersebut menunjukkan bahwa proporsi variabel independen 

dalam menjelaskan variasi perubahan variabel dependen adalah sebesar 8,9%, 

sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel yang diteliti. 
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4.2.3.2 Uji Signifikansi Simultan 

Uji signifikansi simultan disebut uji statistik F digunakan untuk melihat 

pengaruh keempat variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen 

(terikat). Penjabaran hasil pengujian dapat dilihat dari tabel berikut: 

 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Regresi ANOVA(b) 

Model   
Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression .128 4 .032 2.814 .029(a) 
Residual 1.310 115 .011    
Total 1.438 119     

a  Predictors: (Constant), KAP, SOLV, UKURAN, PROF 
b  Dependent Variable: Delay 
Sumber data: lampiran E, output SPSS  

Tampak bahwa nilai F hitung pada model penelitian sebesar 2,814 dengan 

taraf signifikansi 0,029. Nilai signifikansi berada di bawah 0,05 yang 

menunjukkan bahwa variabel bebas secara serempak mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap audit delay. 

4.2.3.3 Uji Signifikansi Parameter Individual 

Uji signifikansi parameter individual merupakan pengujian yang 

digunakan untuk melihat pengaruh variabel-variabel bebas secara parsial terhadap 

variabel terikatnya. Hasil pengujian disajikan pada Tabel 4.10 berikut ini.  
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Tabel 4.10 

Hasil Uji Regresi (t) 

Variabel Konstanta t-Hitung Sign. (p) Keterangan 

(Constant) 2.008 10.065 0.000 - 

Ukuran -0.008 -0.486 0.628 Tidak signifikan 

PROF -0.080 -0.854 0.395 Tidak signifikan 

SOL 0.075 1.998 0.048 Signifikan 

KAP 0.039 1.987 0.049 Signifikan 

Sumber data: lampiran E, output SPSS  

Berdasarkan Tabel 4.8, model regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut: 

Y = 2,008 - 0,008X1 - 0,08X2 + 0,075X3 + 0,039X4  

Pengujian terhadap hipotesis penelitian dilakukan secara pooled data 

menggunakan uji regresi berganda pada tingkat α sebesar 5%. Berdasarkan hasil 

uji regresi pada Tabel 4.8, pembahasan berkaitan dengan pengujian hipotesis 

penelitian dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Delay 

Berdasarkan pengujian terhadap variabel ukuran perusahaan, diperoleh t-

hitung sebesar -0,486 dengan tingkat kesalahan prediksi (p) sebesar 62,8%. 

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

dari α. Maka dengan demikian hipotesis Ha1 dalam penelitian ini yang 

menyatakan bahwa “ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap audit 

delay”  tidak berhasil didukung. 
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2. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Audit Delay 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap variabel profitabilitas, diperoleh t-hitung 

sebesar -0,854 dengan tingkat kesalahan prediksi (p) sebesar 39,5%. 

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

dari α maka dengan demikian hipotesis Ha2 yang memaparkan bahwa 

“profitabilitas berpengaruh positif terhadap audit delay” tidak berhasil 

didukung. 

3. Pengaruh Solvabilitas Terhadap Audit Delay 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap variabel solvabilitas, diperoleh t-hitung 

sebesar 1,998 dengan tingkat kesalahan prediksi (p) sebesar 4,8%. 

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

dari α maka dengan demikian hipotesis Ha3 dalam penelitian ini yang 

mengungkapkan bahwa “solvabilitas yang diukur dengan total debt to total 

asset berpengaruh positif terhadap audit delay”  berhasil didukung. 

4. Pengaruh Kualitas Auditor Terhadap Audit Delay 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap variabel Kualitas Auditor, diperoleh t-

hitung sebesar 1,987 dengan tingkat kesalahan prediksi (p) sebesar 4,9%. 

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

dari α maka dengan demikian hipotesis Ha4 yang memaparkan bahwa 

“kualitas auditor berpengaruh positif terhadap audit delay” berhasil didukung. 
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4.3 PEMBAHASAN 

Gambar 4.2 Hasil Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

: Berpengaruh secara signifkan 

: Tidak berpengaruh  

 

4.3.1 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis ke-1 (Ha1) 

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

berhasil menemukan adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit delay. 

Hasil ini tidak mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Subekti (2004); Wirakusuma (2004); Rachmawati (2008) dan Yulianti (2011) 

Pada umumnya, manajemen pada 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 karena 

monitoring oleh investor, pengawas permodalan, dan pemerintah. Akan tetapi, 

Ukuran Perusahaan (X1) 

Profitabilitas (X2) 

Solvabilitas  (X3) 

Kualitas Auditor (X4) 

Opini Auditor (X5) 

Audit Delay  ( Y ) 
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dengan adanya tuntutan transparansi pasar modal yang semakin ketat, monitoring 

tersebut semakin berlaku umum pada hampir keseluruhan perusahaan publik, 

tidak hanya pada perusahaan dengan skala besar. Keadaan tersebut diduga 

menyebabkan karakteristik penyampaian laporan keuangan yang lebih cepat tidak 

selalu dihasilkan oleh perusahaan besar, karena adanya kecenderungan tekanan 

monitoring oleh pihak eksternal yang hampir sama besarnya pada seluruh 

perusahaan publik.   

Hal lain yang mempengaruhi  ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap audit delay lantaran sampel merupakan perusahaan terdaftar di BEI yang 

diawasi investor, pengawas permodalan, dan pemerintah. Atas dasar itu, 

perusahaan dengan asset besar maupun kecil mempunyai kemungkinan yang sama 

dalam menghadapi tekanan atas penyampaian laporan keuangan. Kemungkinan 

kedua, auditor menganggap bahwa dalam proses pengauditan berapapun jumlah 

aset yang dimiliki tiap-tiap perusahaan akan diperiksa dengan cara yang sama, 

sesuai dengan prosedur dalam standar profesional akuntan publik. 

4.3.2 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis ke-2 (Ha2) 

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

berhasil menemukan adanya pengaruh profitabilitas terhadap audit delay. Hasil ini 

tidak mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Halim (2000) 

dan  Trianto (2006). Hasil penelitian mendukung hasil penelitian Lestari (2010) 

dan Yulianti (2011) yang menemukan bahwa bahwa profitabilitas tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap waktu penyelesaian laporan keuangan auditan. 
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Adanya perbedaan hasil penelitian ini dengan hasil penelitian sebelumnya 

diduga disebabkan karena unsur profitabilitas perusahaan merupakan unsur yang 

dapat dengan mudah dimodifikasi pelaporannya melalui berbagai teknik 

akuntansi. Dengan adanya berbagai macam teknik pelaporan tersebut, maka dalam 

penelitian ini motivasi manajemen untuk melakukan audit delay secara umum 

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

4.3.3 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis ke-3 (Ha3) 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap Hipotesis ke-3, penelitian ini 

berhasil menemukan adanya pengaruh solvabilitas terhadap audit delay. Hasil ini 

mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wirakusuma (2004) 

dan Lestari (2010) yang menemukan bahwa solvabilitas memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap waktu penyelesaian laporan keuangan auditan. 

Arah pengaruh positif menunjukkan bahwa perusahaan dengan proporsi 

hutang terhadap total aktiva yang semakin besar akan cenderung menunda proses 

audit terhadap laporan keuangannya. Perusahaan yang memiliki proporsi hutang 

terhadap total aktiva memiliki tingkat risiko dan potensi kebangkrutan yang cukup 

besar. Adanya tingkat risiko dan potensi kebangkrutan yang besar tersebut 

menyebabkan pihak auditor memerlukan waktu lebih lama dalam menyajikan 

laporan keuangan, supaya penyajiannya tidak berdampak terhadap respon negatif 

investor pada pasar modal. 

4.3.4 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis ke4 (Ha4) 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap Hipotesis ke-4, penelitian ini 

berhasil menemukan adanya pengaruh Kualitas Auditor terhadap audit delay. 
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Hasil ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yuliana 

(2004) dan Lestari (2010).  

Pengujian yang menghasilkan pengaruh positif signifikan menunjukkan 

bahwa perusahaan yang diaudit oleh the big four menghasilkan delay yang lebih 

pendek dalam menyelesaikan audit terhadap laporan keuangannya. Hal tersebut 

disebabkan karena the big four pada umumnya memiliki sumber daya yang lebih 

besar, baik itu dari segi kompetensi, keahlian, dan fasilitas sehingga dapat 

menyelesaikan pekerjaan audit lebih efektif dan efisien.  

4.3.5 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis ke5 (Ha5) 

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

berhasil menemukan adanya pengaruh Opini Auditor terhadap audit delay.  Hal 

ini dikarenakan  tidak satu pun  perusahaan yang mendapatkan opini selain wajar 

tanpa pengecualian, maka untuk variabel ini diperoleh data yang sejenis. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 KESIMPULAN 

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji secara empiris pengaruh ukuran 

perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, kualitas auditor, dan opini auditor terhadap 

audit delay pada emiten-emiten di Bursa Efek Indonesia. Penelitian dilakukan selama 

lima tahun berturut-turut, mulai dari tahun 2005 hingga 2009 yang mencakup 24 

sampel perusahaan consumer goods. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, 

kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Rata-rata audit delay perusahaan sampel di Bursa Efek Indonesia sepanjang 2005 

sampai dengan 2009 adalah 73,82 hari. Model penelitian dinyatakan lolos uji 

asumsi klasik, yakni memenuhi asumsi normalitas, tidak terdapat gejala 

autokorelasi, multikolinearitas, maupun heteroskedastisitas.  

2. Berdasarkan hasil pengujian terhadap Hipotesis ke-1 (Ha1), penelitian ini tidak 

berhasil menemukan adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit delay. 

Hal tersebut disebabkan tingkat kesalahan prediksi (p) sebesar 62,8%. 

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

α (5%) maka hipotesis Ha1 dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa “ukuran 

perusahaan berpengaruh positif terhadap audit delay”  tidak berhasil didukung. 
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Dengan demikian Ukuran Perusahaan adalah variabel yang tidak mempengaruhi 

Audit Delay. 

3. Berdasarkan hasil pengujian terhadap Hipotesis ke-2 (Ha2), penelitian ini tidak 

berhasil menemukan adanya pengaruh profitabilitas terhadap audit delay. Hal 

tersebut disebabkan tingkat kesalahan prediksi (p) sebesar 39,5%. Berdasarkan 

hasil tersebut, karena tingkat kesalahan prediksi (p) lebih besar dari α (5%) 

hipotesis Ha2 yang memaparkan bahwa “profitabilitas berpengaruh positif 

terhadap audit delay” tidak berhasil didukung. Dengan demikian Profitabilitas 

adalah variabel yang tidak mempengaruhi Audit Delay. 

4. Berdasarkan hasil pengujian terhadap Hipotesis ke-3 (Ha3), penelitian ini berhasil 

menemukan adanya pengaruh solvabilitas terhadap audit delay. Hal tersebut 

disebabkan tingkat kesalahan prediksi (p) sebesar 4,8%. Berdasarkan hasil 

tersebut, karena tingkat kesalahan prediksi (p) lebih kecil dari α (5%) maka 

hipotesis Ha3 dalam penelitian ini yang mengungkapkan bahwa “solvabilitas 

yang diukur dengan total debt to total asset berpengaruh positif terhadap audit 

delay”  berhasil didukung. Dengan demikian Solvabilitas adalah variabel yang 

berpengaruh signifikan terhadap Audit Delay. 

5. Berdasarkan hasil pengujian terhadap Hipotesis ke-4 (Ha4), penelitian ini berhasil 

menemukan adanya pengaruh Kualitas Auditor terhadap audit delay. Hal tersebut 

disebabkan tingkat kesalahan prediksi (p) sebesar 4,9%. Berdasarkan hasil 

tersebut, karena tingkat kesalahan prediksi (p) lebih kecil dari α (5%) maka 

dengan demikian hipotesis Ha4 yang memaparkan bahwa “kualitas auditor 
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berpengaruh positif terhadap audit delay” berhasil didukung. Dengan demikian 

Kualitas Auditor adalah variabel yang berpengaruh signifikan terhadap Audit 

Delay. 

6. Berdasarkan hasil pengujian terhadap Hipotesis ke-5 (Ha5), penelitian ini tidak 

berhasil menemukan adanya pengaruh Opini Auditor terhadap audit delay. Hal 

tersebut disebabkan karena data yang diperoleh menunjukkan data yang sejenis 

sehingga opini auditor dikeluarkan dari penelitian. 

7. Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Solvabilitas, dan Kualitas Auditor mempunyai 

pengaruh terhadap Audit Delay pada perusahaan consumer goods yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2005-2009. Hal ini dibuktikan dengan F-

hitung sebesar 2,814 dengan tarif signifikansi 0,029 .Nilai siginikansi berada di 

bawah 0,05 yang menunjukkan bahwa variabel independen secara serempak 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap audit delay. Berdasarkan hasil analisis 

koefisien determinasi sebesar 0,089 berarti Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, 

Solvabilitas, dan Kualitas Auditor secara bersama-sama mempengaruhi 8,9% 

Audit Delay. Sedangkan sebesar 91,1% ditentukan oleh variabel lain yang tidak 

dibahas dalam penelitian ini. 

 

5.2 KETERBATASAN PENELITIAN 

Keterbatasan dalam penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan mengacu pada definisi audit delay yang telah ada pada 

literatur-literatur hasil penelitian sebelumnya, dimana literatur tersebut belum 
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cukup menjelaskan definisi audit delay karena tidak memperhitungkan waktu 

perikatan audit yang sangat mungkin berbeda pada tiap perusahaan sampel per 

tahunnya. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan 5 variabel independen saja dalam menguji 

Audit Delay. Penelitian berikutnya, sebaiknya menambah variabel bebas bidang 

Audit yang tidak digunakan dalam penelitian ini seperti klasifikasi industri, 

komite audit, dan lainnya. 

3. Dilihat dari kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan varians variabel 

terikat pada model penelitian sebesar 8,9 persen, berarti sejumlah 91,1 persen 

varians variabel terikat tidak terjelaskan. 

4. Dikarenakan fokus penelitian pada perusahaan consumer goods, maka hasil 

penelitian ini tidak dapat digunakan untuk menggeneralisir audit delay emiten di 

Bursa Efek Indonesia sepanjang 2005 - 2009. 

 

5.3 SARAN 

Pertimbangan yang dapat digunakan untuk perbaikan penelitian-penelitian 

selanjutnya dijabarkan sebagai berikut: 

1. Pemaknaan yang lebih tepat untuk definisi audit delay dengan memperhatikan 

waktu perikatan audit. 

2. Para peneliti dapat menggunakan lebih banyak variasi varibel lain seperti 

klasifikasi industr, internal audit, komite audit dan lainnya yang dapat digunakan 

untuk menguji Audit Delay.  
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3. Perluasan lingkup perusahaan yang dijadikan sampel, umpamanya dengan 

menambah kategori perusahaan sampel. 
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LAMPIRAN 

LAMPIRAN A 

PERUSAHAAN SAMPEL 

 

 

 

 

 

No Kode Emiten Kategori 
1 ADES PT ADES WATERS INDONESIA Tbk Food and Beverages 
2 AISA PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk Food and Beverages 
3 AQUA PT AQUA GOLDEN MISSISSIPPI Tbk Food and Beverages 
4 CEKA PT CAHAYA KALBAR Tbk Food and Beverages 
5 DLTA PT DELTA DJAKARTA Tbk Food and Beverages 
6 FAST PT FAST FOOD INDONESIA Tbk Food and Beverages 
7 INDF PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk Food and Beverages 
8 JPFA PT JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk Food and Beverages 
9 MLBI PT MULTI BINTANG INDONESIA Tbk Food and Beverages 
10 MYOR PT MAYORA INDAH Tbk Food and Beverages 
11 PSDN PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk Food and Beverages 
12 PTSP PT PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL Tbk Food and Beverages 
13 SIPD PT SIERAD PRODUCE Tbk Food and Beverages 
14 SKLT PT SEKAR LAUT Tbk Food and Beverages 
15 SMAR PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk Food and Beverages 
16 STTP PT SIANTAR TOP Tbk Food and Beverages 
17 TBLA PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk Food and Beverages 
18 ULTJ PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk Food and Beverages 

19 GGRM PT GUDANG GARAM Tbk 
Tobacco 
Manufacturers 

20 HMSP PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk 
Tobacco 
Manufacturers 

21 RMBA PT BENTOEL INTERNASIONAL INVESTAMA Tbk 
Tobacco 
Manufacturers 

22 UNVR PT UNILEVER INDONESIA Tbk Consumer Goods 
23 MRAT PT MUSTIKA RATU Tbk Consumer Goods 
24 TCID PT MANDOM INDONESIA Tbk Consumer Goods 
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LAMPIRAN B 

DATA SAMPEL PENELITIAN 

TAHUN 2005 
No Kode Audelay Ukuran Profitabilitas Solvabilitas Kualitas  Opini  
            Auditor Auditor 
1 ADES 87 210052 -56,77 1,42 0 1 
2 AISA 88 357786 0,01 0,73 1 1 
3 AQUA 69 732354 8,79 0,43 0 1 
4 CEKA 61 605255 6,20 0,56 0 1 
5 DLTA 59 537785 10,49 0,24 0 1 
6 FAST 86 377905 10,93 0,40 0 1 
7 INDF 62 14786084 0,84 0,68 0 1 
8 JPFA 88 3338840 1,22 0,86 1 1 
9 MLBI 53 575385 15,12 0,60 0 1 
10 MYOR 76 1459969 3,13 0,38 1 1 
11 PSDN 60 284336 41,65 0,65 0 1 
12 PTSP 82 76412 6,10 0,91 1 1 
13 SIPD 82 1157773 -10,58 0,18 1 1 
14 SKLT 72 199241 2,79 0,62 1 1 
15 SMAR 48 4597227 6,62 0,58 1 1 
16 STTP 83 477444 2,23 0,31 1 1 
17 TBLA 88 1451439 0,43 0,65 1 1 
18 ULTJ 86 1254444 0,36 0,35 1 1 
19 GGRM 48 22128851 8.54 0.41 0 1 
20 HMSP 79 11934600 19,97 0,60 0 1 
21 RMBA 79 1842317 5,87 0,40 0 1 
22 UNVR 82 4116000 27,25 0,38 0 1 
23 MRAT 79 290646 2,93 0,12 1 1 
24 TCID 38 545695 17,02 0,16 0 1 

TAHUN 2006 
No Nama Audelay Ukuran Profitabilitas Solvabilitas Kualitas  Opini  
            Auditor Auditor 
1 ADES 94 233253 -55,22 1,93 0 1 
2 AISA 75 363933 0,04 0,74 1 1 
3 AQUA 85 795244 6,14 0,77 0 1 
4 CEKA 57 614985 5,60 0,61 0 1 
5 DLTA 74 571243 7,58 0,32 0 1 
6 FAST 87 483575 14,25 0,40 0 1 
7 INDF 75 16267483 4.06 0.65 0 1 
8 JPFA 86 3622463 6,57 0,80 1 1 
9 MLBI 79 610437 12,05 0,67 0 1 
10 MYOR 81 1553377 6,02 0,36 1 1 
11 PSDN 64 288085 4,11 0,60 0 1 
12 PTSP 82 75759 -2,44 0,94 1 1 
13 SIPD 81 1113796 3,68 0,12 1 1 
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14 SKLT 76 200163 2,01 0,45 1 1 
15 SMAR 51 5311931 11,82 0,51 1 1 
16 STTP 79 467491 3,09 0,27 1 1 
17 TBLA 85 2049163 2,58 0,58 1 1 
18 ULTJ 65 1249080 1,18 0,35 1 1 
19 GGRM 59 21733034 4,64 0,39 0 1 
20 HMSP 82 12659804 27,89 0,54 0 1 
21 RMBA 75 2347942 6,20 0,49 0 1 
22 UNVR 83 4626000 37,22 0,49 0 1 
23 MRAT 71 291769 3,12 0,09 1 1 
24 TCID 33 672196 14,89 0,10 0 1 

TAHUN 2007 
No Nama Audelay Ukuran Profitabilitas Solvabilitas Kualitas  Opini  
            Auditor Auditor 
1 ADES 95 178761 -86,62 0,62 0 1 
2 AISA 76 792690 1,99 0,56 1 1 
3 AQUA 85 891530 7,39 0,42 0 1 
4 CEKA 55 613680 4,02 0,64 0 1 
5 DLTA 75 592359 7,99 0,22 0 1 
6 FAST 88 629491 16,29 0,40 0 1 
7 INDF 76 29527466 3,32 0,63 0 1 
8 JPFA 109 4043497 4,47 0,76 1 1 
9 MLBI 80 621835 13,57 0,68 0 1 
10 MYOR 79 1893175 7,48 0,41 1 1 
11 PSDN 65 291723 -2,96 0,61 0 1 
12 PTSP 83 74009 0,22 0,93 1 1 
13 SIPD 82 1294772 1,64 0,22 1 1 
14 SKLT 77 182697 3,14 0,47 1 1 
15 SMAR 52 8063169 12,26 0,56 1 1 
16 STTP 80 517448 3,01 0,31 1 1 
17 TBLA 86 2457120 3,96 0,62 1 1 
18 ULTJ 66 1362830 2,22 0,39 1 1 
19 GGRM 60 23779951 6,07 0,41 0 1 
20 HMSP 83 15680542 23,11 0,49 0 1 
21 RMBA 76 3859160 6,29 0,60 0 1 
22 UNVR 85 5333406 36,84 0,49 0 1 
23 MRAT 72 315998 3,52 0,12 1 1 
24 TCID 34 725197 15,34 0,07 0 1 

TAHUN 2008 
No Nama Audelay Ukuran Profitabilitas Solvabilitas Kualitas  Opini  
            Auditor Auditor 
1 ADES 84 185051 -8,22 0,72 1 1 
2 AISA 73 1016958 2,82 0,62 1 1 
3 AQUA 88 1003488 8,21 0,41 0 1 
4 CEKA 30 604642 4,61 0,59 0 1 
5 DLTA 79 698296 11,99 0,25 0 1 
6 FAST 89 784759 15,96 0,39 0 1 
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7 INDF 78 39594264 2,61 0,67 0 1 
8 JPFA 89 5774844 5,28 0,74 1 1 
9 MLBI 69 941389 23,61 0,63 0 1 
10 MYOR 79 2922998 6,71 0,56 1 1 
11 PSDN 65 286965 3,29 0,53 0 1 
12 PTSP 75 81755 5,24 0,90 1 1 
13 SIPD 79 1384707 1,97 0,25 1 1 
14 SKLT 78 201003 2,12 0,50 1 1 
15 SMAR 40 10025916 10,44 0,52 1 1 
16 STTP 33 626750 0,77 0,42 1 1 
17 TBLA 84 2802497 2,26 0,68 1 1 
18 ULTJ 84 1740646 17,45 0,35 1 1 
19 GGRM 51 24072959 7,81 0,36 0 1 
20 HMSP 51 16133819 24,14 0,50 0 1 
21 RMBA 37 4455532 5,37 0,61 0 1 
22 UNVR 84 6504736 37,01 0,52 0 1 
23 MRAT 82 354781 6,28 0,14 1 1 
24 TCID 51 910790 12,61 0,10 0 1 

TAHUN 2009 
No Nama Audelay Ukuran Profitabilitas Solvabilitas Kualitas  Opini  
            Auditor Auditor 
1 ADES 85 178287 9,15 0,62 1 1 
2 AISA 88 1347036 2,96 0,96 1 1 
3 AQUA 88 1147206 8,36 0,42 0 1 
4 CEKA 64 568363 8,71 0,47 0 1 
5 DLTA 82 760426 16,64 0,21 0 1 
6 FAST 109 1041408 17,48 0,39 0 1 
7 INDF 77 40382953 5,14 0,62 0 1 
8 JPFA 97 6070137 13,42 0,61 0 1 
9 MLBI 62 993465 34,27 0,89 0 1 
10 MYOR 78 3246499 11,46 0,50 1 1 
11 PSDN 64 353629 9,18 0,51 0 1 
12 PTSP 76 90667 12,08 1,14 1 1 
13 SIPD 98 1641295 2,27 0,28 1 1 
14 SKLT 79 196186 6,53 0,42 1 1 
15 SMAR 40 10210595 7,33 0,52 1 1 
16 STTP 85 548720 7,49 0,26 1 1 
17 TBLA 82 2902497 2,26 0,69 1 1 
18 ULTJ 83 1732702 3,53 0,31 1 1 
19 GGRM 55 28972959 7,91 0,44 0 1 
20 HMSP 83 17716447 28,72 0,41 0 1 
21 RMBA 81 4302659 0,58 0,59 0 1 
22 UNVR 82 7484990 40,67 0,50 0 1 
23 MRAT 74 365636 5,75 0,13 1 1 
24 TCID 61 994620 12,53 0,11 0 1 
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LAMPIRAN C 

STATISTIK DESKRIPTIF 

 
 Descriptive Statistics 
 
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Delay 120 30 109 73.82 15.709
UKURAN 120 74009 40382953 4263512.33 7777196.92
PROF 120 -86.62 41.65 6.98 15.26
SOLV 120 .07 1.93 .51 .26
Valid N (listwise) 120      

 
 
Frequencies 
 
 Statistics 
 
  KAP OPINI 
N Valid 120 120

Missing 0 0
 
 
Frequency Table 
 
 KAP 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Big 4 64 53.3 53.3 53.3 
  Non Big 4 56 46.7 46.7 100.0 
  Total 120 100.0 100.0   

 
 
 OPINI 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Wajar tanpa 

pengecualian 120 100.0 100.0 100.0 
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LAMPIRAN D 

HASIL UJI ASUMSI KLASIK 
 
1. Hasil Uji Normalitas 
 
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

  
Unstandardized 

Residual 
N 120
Normal 
Parameters(a,b) 

Mean .0000000

  Std. Deviation .10491085
Most Extreme 
Differences 

Absolute .144

  Positive .092
  Negative -.144
Kolmogorov-Smirnov Z 1.199
Asymp. Sig. (2-tailed) .136

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

Model 
Durbin-
Watson 

1 2.006(a) 
a  Predictors: (Constant), KAP, SOLV, UKURAN, PROF 
b  Dependent Variable: Delay 
 
 
 
3. Hasil Uji Gejala Multikolinieritas 
 
 Coefficients(a) 
 

Model   
Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 

1 UKURAN .876 1.141
PROF .852 1.174
SOLV .900 1.111
KAP .933 1.072

a  Dependent Variable: Delay 
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Collinearity Diagnostics(a) 
 

Model Dimension Eigenvalue 
Condition 

Index Variance Proportions 

    (Constant) UKURAN PROF SOLV KAP (Constant) UKURAN 
1 1 4.339 1.000 .00 .00 .00 .01 .02
  2 .485 2.992 .00 .00 .00 .02 .88
  3 .168 5.077 .00 .01 .00 .83 .01
  4 .007 25.681 .06 .99 .08 .00 .08
  5 .001 56.693 .94 .00 .92 .14 .01
a  Dependent Variable: Delay 
 
 
4. Hasil Uji Gejala Heteroskedastisitas 
 
 Residuals Statistics(a) 
 

  Minimum
Maximu

m Mean 
Std. 

Deviation N 
Predicted Value 1.80343 1.98124 1.85598 .032823 120
Std. Predicted Value -1.601 3.816 .000 1.000 120
Standard Error of 
Predicted Value .013 .092 .020 .009 120

Adjusted Predicted 
Value 1.80314 1.98455 1.85518 .032582 120

Residual -.369387 .211890 .000000 .104911 120
Std. Residual -3.461 1.985 .000 .983 120
Stud. Residual -3.499 2.006 .002 1.001 120
Deleted Residual -.377464 .216330 .000796 .109364 120
Stud. Deleted Residual -3.685 2.033 -.004 1.020 120
Mahal. Distance .899 87.847 3.967 8.492 120
Cook's Distance .000 .400 .010 .038 120
Centered Leverage 
Value .008 .738 .033 .071 120

a  Dependent Variable: Delay 
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Charts 
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LAMPIRAN E 

HASIL UJI REGRESI 
 
 Model Summary(b) 
 

Model R R Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate

1 .299(a) .089 .057 .106720
a  Predictors: (Constant), KAP, SOLV, UKURAN, PROF 
b  Dependent Variable: Delay 
 
 
 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .128 4 .032 2.814 .029(a) 
Residual 1.310 115 .011    
Total 1.438 119     

a  Predictors: (Constant), KAP, SOLV, UKURAN, PROF 
b  Dependent Variable: Delay 
 
 
 Coefficients(a) 
 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) 2.008 .199  10.065 .000 

UKURAN -.008 .016 -.046 -.486 .628 
PROF -.080 .094 -.082 -.854 .395 
SOLV .075 .039 .179 1.998 .048 
KAP .039 .020 .176 1.987 .049 

a  Dependent Variable: Delay 
 
 
 Residuals Statistics(a) 
 
  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 1.80343 1.98124 1.85598 .032823 120 
Residual -.369387 .211890 .000000 .104911 120 
Std. Predicted Value -1.601 3.816 .000 1.000 120 
Std. Residual -3.461 1.985 .000 .983 120 

a  Dependent Variable: Delay 
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