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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Landasan Teori 

Penelitian ini akan melakukan penelitian terkait pengaruh dari komite 

audit, auditor internal, dan auditor independen terhadap audit delay dengan 

kompleksitas audit sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan dua 

dasar teori yang dianggap memiliki relevansi yaitu teori agensi dan teori 

kontigensi. Teori agensi digunakan karena dianggap memiliki kaitan dalam 

membangun hipotesis pengaruh dari variabel komite audit, auditor internal, dan 

auditor independen dengan audit delay. Teori kontigensi akan digunakan sebagai 

landasan teori untuk membangun hipotesis kompleksitas audit sebagai variabel 

moderasi pada pengaruh komite audit, auditor internal, dan audit independen 

terhadap audit delay. Selain penjelasan landasan teori peneliti juga memberikan 

penjelasan mengenai variabel penelitian bertujuan untuk memberikan penjelasan 

dan gambaran yang jelas mengenai maksud dari variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini.  

2.1.1. Teori Agensi 

Teori agensi mendasarkan pada hubungan kontrak yang terjadi antara 

pemegang saham (investor) dengan manajer perusahaan. Jensen dan Meckling 

(1976) menyatakan bahwa teori agensi menjelaskan mengenai hubungan agensi 

yang terjadi di sebuah perusahaan akibat adanya kontrak antara pemilik sumber 

daya ekonomi (principal) dengan pihak yang bertanggungjawab untuk 

menggunakan dan mengendalikan sumber daya tersebut (Agent). Hubungan 

agensi yang terjadi antara investor dengan manajer perusahaan dimaksudkan 

untuk memaksimalkan kemakmuran dari para pemegang saham.  

Ahmad dan Septriani (2008) menjelaskan bahwa dalam hubungan agensi 

manajer sebagai pihak agent memiliki tugas untuk memaksimalkan kemakmuran 
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dari para pemegang saham. Pemaksimalan kemakmuran dari pemegang saham 

atau stockholder dapat tercapai jika sumber daya yang dipercayakan oleh 

investor kepada manajer dapat digunakan dan dikelola dengan efektif dan 

efisien, sehingga dapat menghasilkan laba perusahaan yang sebagian besar 

akan diberikan kepada investor sebagai return atas dana yang telah 

diinvestasikan pada perusahaan tersebut.  

Tujuan dari hubungan agensi yang terjadi antara pemegang saham dan 

manajer sulit tercapai karena adanya masalah agensi yang muncul. Jensen dan 

Meckling (1976) menyatakan bahwa pada hubungan agensi terdapat dua 

permasalahan yaitu asimetri informasi (information asymmetry) dan konflik 

kepentingan (conflict of interest). Asimetri informasi merupakan suatu keadaan 

yang menunjukkan bahwa secara umum pihak manajemen perusahaan (agent) 

memiliki lebih banyak informasi mengenai keadaan keuangan dan kegiatan 

operasi perusahaan yang sebenarnya dibandingkan dengan pemegang saham 

(principal), hal ini disebabkan adanya distribusi informasi yang tidak seimbang 

antara pihak principal dan agen. Konflik kepentingan yang terjadi pada hubungan 

agensi menjelaskan bahwa pihak manajemen sebagai pihak yang ditunjukkan 

oleh pemegang saham sebagai orang yang dipercaya untuk mengelola dan 

menggunakan sumber daya perusahaan pada dasarnya tidak selalu bertindak 

sesuai dengan kepentingan dari pemegang saham (pemilik).  

Dua masalah agensi yang terjadi dari hubungan antara pihak pemegang 

saham dengan manajer perusahaan saling memiliki keterkaitan dan hubungan. 

Konsep agency theory menjelaskan bagaimana semestinya manajemen sebagai 

agen bertindak on behalf the best interest of the shareholders, namun tidak 

menutup kemungkinan seorang manajer hanya mementingkan kepentingannya 

untuk memaksimalkan utilitas dirinya sendiri. Manajemen dapat melakukan 

tindakan-tindakan yang bertentangan dengan tujuan utama dari hubungan 
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agensi dan bisa merugikan perusahaan secara keseluruhan dengan 

menggunakan akuntansi sebagai alat untuk melakukan rekayasa. Rekayasa 

yang dilakukan oleh manajemen dapat disebabkan karena adanya asimetri 

informasi antara pihak pemegang saham dan pihak manajemen. Pihak manajer 

melakukan rekayasa dengan menggunakan akuntansi diakrenakan adanya 

ketergantungan pihak eksternal pada angka akuntansi.  

Masalah agensi yang terjadi antara pihak prinsipal dan agen juga tidak 

hanya dikarenakan adanya asimetri informasi namun juga adanya sifat dasar 

manusia yang membuat seorang manajer dapat berperilaku oportunistik. 

Eisenhardt (1989) membedakan menjadi tiga atas asumsi sifat dasar manusia 

yaitu manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (self interest), 

manusia memiliki keterbatasan daya pikir mengenai persepsi masa datang 

(bounded rationallity), dan selalu mengindari resiko (risk averse). Masalah agensi 

yang terjadi pada hubungan agensi seperti konflik kepentingan dan perilaku 

menyimpang dari manajer perusahaan dapat dicegah dengan dikeluarkannya 

biaya agensi (agency cost). Biaya agensi dibagi menjadi tiga yaitu monitoring 

cost, bonding cost, residual cost (Jensen & Meckling, 1976). Monitoring cost 

merupakan biaya pemantauan terhadap tindakan dan perilaku agen. Bonding 

cost adalah biaya untuk memastikan tindakan agen sesuai dengan kepentingan 

prinsipal. Residual cost adalah biaya yang diakibatkan dari terjadinya perbedaan 

keputusan antara agen dan prinsipal. 

Salah satu bentuk realisasi adanya agency cost yang dikeluarkan oleh 

pihak agen dan prinsipal adalah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan audit 

atas laporan keuangan perusahaan yang dilakukan oleh auditor independen. 

Mills (1990) menyatakan bahwa audit merupakan bentuk monitoring untuk 

mengurangi masalah agensi dan meningkatkan nilai perusahaan. Audit pada 

laporan keuangan dapat mengurangi masalah agensi dan meningkatkan nilai 
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perusahaan karena audit dapat memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada 

investor mengenai informasi pada laporan keuangan. Tujuan dasar audit laporan 

keuangan adalah mempromosikan keyakinan dan kepercayaan dalam informasi 

keuangan tertentu dalam laporan keuangan (IACEW, 2005). Dengan demikian, 

investor (prinsipal) akan lebih percaya dan yakin bahwa dana yang telah 

diinvestasikan pada perusahaan telah digunakan dengan baik dan sesuai 

dengan harapan investor.  

Laporan audit dan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor 

independen tersebut diharapkan dapat diterbitkan dengan cepat dan tepat waktu 

agar dapat segera memenuhi kebutuhan informasi investor. Namun, 

kenyataannya tidak jarang laporan audit independen dan laporan keuangan yang 

telah diaudit diterbitkan tidak tepat waktu yang disebabkan oleh berbagai macam 

faktor. Terdapat banyak sekali faktor yang diduga menjadi penyebab terjadinya 

perbedaan waktu laporan audit independen, dimana dalam penelitian ini akan 

menguji pengaruh dari komite audit, audit internal, dan audit independen 

terhadap lamanya penyelesaian laporan audit (audit delay) yang dimoderasi oleh 

kompleksitas audit dari perusahaan. 

2.1.2. Teori Kontijensi 

Pendekatan kontijensi pada akuntansi manajemen selalu didasarkan 

pada premis yang menyatakan bahwa tidak ada sistem akuntansi manajemen 

yang dapat diterapkan secara universal di setiap organisasi dalam setiap situasi. 

Fisher (1998) menyatakan bahwa teori kontijensi adalah teori yang menjelaskan 

mengenai desain dari sistem pengendalian yang bergantung pada konteks 

organisasi yang melaksanakan pengendalian tersebut. Teori kontijensi dalam 

teori akuntansi berusaha untuk mengidentifikasi sistem pengendalian berbasis 

akuntansi yang sesuai untuk suatu kondisi (Outley, 1980). Dengan demikian, 

perusahaan perlu melakukan identifikasi variabel kontijensi yang paling penting 
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dan mengestimasi efeknya terhadap sistem pengendalian. 

Sistem pengendalian yang ada dalam suatu organisasi harus sesuai 

dengan setting bisnis organisasi tersebut agar dapat menghasilkan kinerja yang 

efektif. Pujiati (2002) menyatakan bahwa desain sistem pengendalian merupakan 

kontijensi dalam konteks seting organisasi. Pendekatan teori kontijensi 

melakukan identifikasi atas bentuk-bentuk optimal dari pengendalian organisasi 

pada kondisi operasi organisasi yang berbeda-beda dan menjelaskan bagaimana 

proses operasi pengendalian tersebut. Dengan demikian, faktor situasional yang 

mungkin dapat berinteraksi dalam kondisi tertentu yang harus dipertimbangkan 

pada penerapan suatu sistem pengendalian. 

Sama hal nya di akuntansi manajemen, pada audit juga digunakan dasar 

variabel kontijensi yang dapat mempengaruhi proses audit yang terjadi. Variabel 

kontijensi yang berpengaruh terhadap proses audit adalah terkait jenis 

perusahaan yang menjadi klien memiliki tingkat kompleksitas audit yang 

berbeda-beda. Penelitian ini mengargumenkan bahwa proses penyelesaian audit 

pada suatu perusahaan bergantung pada suatu kondisi tertentu yang didasarkan 

pada tingkat kerumitan audit / kompleksitas auditnya. Tingkat kerumitan audit 

yang dihadapi oleh seorang auditor tergantung pada tingkat kerumitan transaksi 

yang terjadi dalam organisasi tersebut.  

Kompleksitas audit ditentukan oleh kompleksitas operasi yang dimiliki 

oleh perusahaan. Kompleksitas operasi yang dimiliki oleh setiap perusahaan 

adalah berbeda-beda. Hal ini dikarenakan kompleksitas operasi perusahaan 

ditentukan dari karakteristik perusahaan.  Jumlah dan lokasi dari unit operasi 

atau cabang, diversifikasi produk, dan pasar akan menentukan tingkat 

kompleksitas operasi dari perusahaan yang berpengaruh pada waktu 

penyelesaian audit (Lestari, 2015). Dengan demikian, semakin tinggi 
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kompleksitas operasi yang dimiliki oleh perusahaan maka semakin lama waktu 

yang diperlukan untuk proses penyelesaian audit.  

Kerumitan yang ditemui oleh auditor dalam setiap perusahaan memiliki 

tingkat yang berbeda-beda, hal ini akan menyebabkan lamanya proses audit 

yang terjadi menjadi berbeda-beda. Waktu yang semakin lama untuk melakukan 

proses audit akan memperpanjang audit delay yang terjadi pada suatu 

perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini menjadikan kompleksitas audit  

sebagai variabel kontijensi yang perlu dipertimbangkan oleh auditor dalam 

melakukan audit. 

2.1.3. Audit Delay 

Ketentuan mengenai penyampaian laporan keuangan perusahaan publik  

didasarkan pada peraturan dari Surat Keputusan BAPEPAM LK Nomor 

134/BL/2006 (Nomor X.K.6) tanggal 7 Desember 2006. Pada surat keputusan 

tersebut menjelaskan tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan dari 

perusahaan publik yang terdapat pada lampiran pada butir 1. Peraturan 

BAPEPAM LK tersebut juga menjelaskan mengenai jangka waktu dari 

penyampaian laporan keuangan tahunan yang terdapat pada butir 2a. Dengan 

demikian, perusahaan publik harus dapat memenuhi kewajiban penyampaian 

laporan keuangan tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.  

Perusahaan publik yang terlambat dalam penyampaian laporan keuangan 

auditan akan memperoleh sanksi dari BAPEPAM. Keputusan direksi PT Bursa 

Efek Indonesia nomor Kep-307/BEJ/07- 2004 tentang peraturan nomor I-H butir 

II-6 telah mengatur sanksi yang akan diberikan kepada perusahaan publik yang 

terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan. Sanksi yang diberikan 

kepada perusahaan publik atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan 

dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu: 
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1. Pemberian peringatan tertulis yang pertama diberikan kepada emiten jika 

emiten terlambat dalam penyampaian laporan keuangan tahunannya 

sampai 30 hari kalender. 

2. Pemberian peringatan kedua yang disertai dengan adanya denda 

sejumlah Rp 50 juta jika hingga pada hari ke-31 sampai hari ke-60 yang 

terhitung dari batas waktu penyerahan laporan keuangan tahunan yang 

belum diberikan. 

3. Pemberian peringatan tertulis yang ketiga dengan disertai denda yang 

jumlahnya bertambah sebesar Rp 150 juta yang akan diberikan jika dari 

hari ke-61 sampai dengan hari ke-90 yang terhitung dari batas waktu 

penyerahan perusahaan belum juga melakukan penyampaian laporan 

keuangannya. 

4. Tahapan yang terakhir adalah pemberhentian sementara dari 

perdagangan (suspensi) jika perusahaan pada hari ke-91 sejak batas 

waktu laporan keuangan perusahaan belum melakukan penyampaian 

laporan keuangan. Suspensi ini akan dibuka kembali jika perusahaan 

menyerahkan laporan keuangan dan membayar denda dari 

keterlambatan tersebut. 

Penjelasan dari peraturan BAPEPAM tersebut menunjukkan bahwa 

perusahaan publik dihadapkan pada waktu penyampaian laporan keuangan yang 

tepat waktu jika tidak ingin mendapatkan sanksi dari Bursa Efek Indonesia. 

Perusahaan publik diberikan batas waktu hingga pada akhir bulan keempat yang 

terhitung dari setelah tanggal laporan keuangan  untuk menyampaikan laporan 

keuangan tahunan yang telah diaudit oleh auditor independen. Adanya tenggang 

waktu yang telah diberikan tersebut maka akan terjadi yang disebut dengan 

fenomena audit delay.  
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Audit delay merupakan rentang waktu yang dibutuhkan oleh auditor 

independen untuk dapat menyelesaikan laporan audit atas laporan keuangan 

perusahaan yang diukur dari hari yang dihitung sejak tanggal 31 Desember 

sampai pada tanggal yang terdapat pada laporan auditor independen 

(Rachmawati, 2008). Audit delay dapat terjadi karena pada dasarnya audit yang 

dilakukan oleh akuntan publik memerlukan beberapa proses dan tahapan yang 

harus dilakukan sehingga memerlukan waktu untuk menyelesaikan proses audit. 

Menurut Mulyadi (2002) terdapat empat tahapan dalam audit laporan keuangan 

yaitu (1) penerimaan perikatan audit, (2) perencanaan audit, (3) pelaksanaan 

pengujian audit, dan (4) pelaporan audit. Dengan demkian, fenomena audit delay 

yang terjadi pada perusahaan publik terbagi dalam tiga fase. Pembagian audit 

report lag atau audit delay yang terjadi pada perusahaan dibedakan dalam tiga 

bagian yaitu (Knechel dan Payne, 2001): 

1. Scheduling lag yang merupakan selisih dari waktu penutupan buku 

perusahaan dengan waktu untuk memulai pekerjaan lapangan auditor 

2. Fieldwork lag yang merupakan waktu auditor memulai pekerjaan 

lapangannya hingga sampai pada penyelesaian pekerjaan lapangannya 

3. Reporting lag yang merupakan selisih waktu antara penyelesaian 

pekerjaan lapangan auditor dengan tanggal laporan audit diterbitkan 

Proses audit yang memerlukan waktu paling banyak adalah terdapat 

pada tahapan pekerjaan lapangan. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) 

menyatakan bahwa pekerjaan lapangan merupakan pekerjaan yang wajib untuk 

direncanakan dengan sebaik-baiknya dan jika menggunakan asisten maka harus 

dilakukan supervisi dengan semestinya, serta pemahaman yang memadai 

terhadap pengendalian intern yang harus didapatkan. Pemerolehan pemahaman 

yang memadai atas pengendalian internal tersebut digunakan untuk merencakan 

audit dan penentuan sifat, waktu, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.  
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Pekerjaan lapangan dilakukan untuk mendapatkan bukti audit yang 

kompeten. Bukti audit yang kompeten harus diperoleh dari inspeksi, 

pengamatan, permintaan keteranan, dan konfirmasi yang merupakan dasar yang 

memadai untuk dasar pemberian opini atas laporan keuangan (IAI, 2011). 

Dengan demikian, auditor akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk 

melaksanakan proses audit. Hal tersebut dikarenakan auditor harus melakukan 

beberapa standar yang bertujuan untuk memastikan kebenaran bukti audit yang 

dapat mendukung pemberian opini atas laporan keuangan perusahaan.  

Auditor independen tidak jarang menghadapi dilema ketika melakukan 

proses audit laporan keuangan perusahaan. Dilema yang dialami oleh auditor 

tersebut disebabkan oleh adanya pilihan antara penyelesaian laporan audit yang 

tepat waktu dan melaksanakan audit sesuai dengan standar yang berlaku. 

Dengan demikian, auditor harus dapat melakukan proses audit dengan efektif 

dan efisien agar dapat menghasilkan laporan audit yang sesuai dengan standar 

yang berlaku tanpa mengakibatkan audit delay yang terlalu lama.  Kualitas 

laporan audit yang baik dari seorang auditor independen bertujuan untuk 

menjaga kualitas KAP itu sendiri.  

2.1.4. Komite Audit 

Komite audit pada dasarnya memiliki tugas utama dalam membantu 

dewan komisaris melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja manajer. 

Keputusan Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) menyatakan bahwa 

komite audit merupakan sekelompok individu yang memiliki tanggung jawab 

dalam membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari 

manajemen. Komite audit memiliki hubungan yang erat dengan identifikasi risiko 

yang dihadapi perusahaan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. 

Dengan demikian, adanya komite audit menjadi hal yang sangat penting dalam 

penerapan good corporate governance. Komite audit memiliki jumlah anggota 
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paling tidak adalah sebanyak 3 (tiga) orang. Peraturan Bapepam No IX.I5 tahun 

2012 menyatakan bahwa komite audit beranggotakan minimal terdiri dari tiga 

orang dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Seorang komisaris independen sebagai ketua 

2. Seorang pihak independen dengan keahlian di bidang akuntansi dan 

keuangan 

3. Seorang pihak independen dengan keahlian di bidang hukum atau 

perbankan 

Komite audit dalam melakukan tugasnya akan selalu melakukan proses 

komunikasi yang bersifat formal antara dewan direksi, manajemen, auditor 

eksternal dan auditor internal (Bradbury, Mak, dan Tan, 2004). Komunikasi 

formal ini dapat meningkatkan akurasi laporan keuangan dan kemudian 

meningkatkan kepercayaan terhadap laporan keuangan (Anderson, Deli, dan 

Gillan, 2003). Proses komunikasi yang dilakukan oleh komite audit dilakukan 

dengan cara melakukan pertemuan berupa rapat yang dilakukan secara periodik. 

Jumlah rapat komite audit minimal dilakukan sebanyak sekali setiap tiga bulan 

atau 4 kali setahun (Peraturan Bapepam Nomor IX.I5, 2012). Rapat atau 

pertemuan yang dilakukan oleh komite audit dilakukan untuk melakukan 

pengawasan terhadap kegiatan operasional perusahaan. Putra (2010) 

menyatakan bahwa rapat komite audit bertujuan untuk melakukan pengawasan 

terhadap seluruh aktivitas corporate governance, kepatuhan perusahaan 

terhadap peraturan dan perundang-undangan, serta memahami seluruh 

persoalan terkait kinerja keuangan dan non keuangan perusahaan. 

2.1.5. Auditor Internal 

Auditor internal adalah suatu bagian dari bentuk pengendalian internal 

yang terdapat dalam organisasi dengan tujuan untuk mengawasi keefektivitasan 

dari bagian-bagian struktur organisasi yang lainnya. Peraturan BAPEPAM-LK 
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Nomor IX.I.7 (2008) menyatakan bahwa auditor internal adalah suatu unit yang 

bertugas untuk memberikan keyakinan dan proses konsultasi secara independen 

dan objektif agar dapat meningkatkan nilai dan operasional perusahaan dengan 

pendekatan sistematis, melalui proses evaluasi dan peningkatan efektivitas 

pengendalian internal dan proses good corporate governance. Auditor internal 

akan memberikan keyakinan bagi pihak manajemen atas aktivitas yang telah 

dilakukan oleh berbagai fungsi yang ada di perusahaan telah sesuai dengan 

aturan dan prosedur yang berlaku.  

Tujuan auditor internal yang ada tersebut dapat dicapai jika para anggota 

audit internal yaitu ketua auditor internal dan stafnya memiliki keahlian atau 

kecakapan profesional yang merupakan salah satu syarat untuk dapat 

menghasilkan laporan audit intern yang dapat dihandalkan. Standar Audit Intern 

tahun 2013 nomor 1210A1-1210C1 menyatakan bahwa auditor internal harus 

mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan komptensi yang lain untuk 

melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Pengetahuan, keterampilan, dan 

kompetensi ini digunakan oleh auditor internal untuk dapat melakukan evaluasi 

atas risiko kecurangan, dan pengelolaan terhadap risiko tersebut. Auditor internal 

dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang lain untuk 

dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan berbagai macam 

cara salah satunya melalui perolehan sertifikasi dan kualifikasi profesi yang 

sesuai atau berhubungan seperti CIA (Certified Internal Auditor) atau sertifikasi 

lain yang disediakan oleh The IIA dan organisasi profesi lainnya. 

2.1.6. Auditor Independen 

Auditor independen yang melakukan proses audit pada suatu perusahaan 

merupakan berasal auditor dari kantor akuntan publik yang disewa oleh 

perusahaan. Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan badan usaha yang 
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mendapatkan izin dari menteri sebagai wadah bagi para akuntan publik untuk 

memberikan jasanya (PMK Nomor 17, 2008).  

Pada praktiknya terdapat empat jenis KAP besar yang memiliki reputasi 

lebih baik dibandingkan dengan KAP yang lain, keempat KAP tersebut sering 

disebut dengan istilah The Big Four. Gilling (1997) menyatakan bahwa Kantor 

Akuntan Publik The Big Four membutuhkan waktu yang lebih singkat untuk 

melakukan audit dengan lebih efisien dan fleksibilitas waktu yang lebih tinggi. 

Dengan demikian, KAP The Big Four akan lebih cepat dalam menyelesaikan 

proses audit laporan keuangan dibandingkan dengan KAP lainnya. KAP The Big 

Four juga terdapat di Indonesia yang menjalin kerjasama dengan Kantor Akuntan 

Publik yang ada di Indonesia yaitu antara lain (Sayekti dan Jatnika, 2015): 

a. Kantor Akuntan Publik Price Water House Cooper (PWc) bekerjasama 

dengan Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari dan rekan. 

b. Kantor Akuntan Publik Klynfeld Peat Marwick Goedelar (KPMG) 

bekerjasama dengan Kantor Akuntan Publik Sidharta dan Wijaya 

c. Kantor Akuntan Publik Ernst dan Young (E&Y) bekerjasama dengan 

Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sarwoko dan Sanjaja 

d. Kantor Akuntan Publik Delloite Tauche Thomatshu bekerjasama dengan 

Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Rekan 

Perusahaan publik dapat menggunakan jasa audit laporan keuangan dari 

Kantor Akuntan Publik dan akuntan publik lebih dari satu periode laporan 

keuangan, namun harus tetap memperhatikan batasan waktu perikatan maksimal 

yang telah ditetapkan. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 17 tahun 2008 

menyatakan bahwa KAP dibatasi hanya boleh melakukan audit laporan 

keuangan perusahaan maksimal selama 6 tahun berturut-turut dan akuntan 

publik yang sama selama 3 tahun berturut-turut. Dengan demikian, perusahaan 
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harus mengganti Kantor Akuntan Publik atau akuntan publik yang telah 

melakukan audit laporan keuangan selama 6 tahun atau 3 tahun berturut-turut. 

2.1.7. Kompleksitas Audit 

Kompleksitas audit termasuk variabel kontijensi yang perlu untuk 

diperhatikan dalam pelaksanaan sistem pengendalian perusahaan. Kompleksitas 

audit pada perusahaan dapat diakibatkan oleh kerumitan transaksi yang dimiliki 

oleh suatu perusahaan. Kerumitan transaksi sebuah perusahaan didasarkan 

pada jumlah dan lokasi unit operasi (cabang) serta diversifikasi produk dan pasar 

(Ariyani dan Budiartha, 2014). Dengan demikian, auditor yang melakukan audit 

pada perusahaan dengan kompleksitas yang tinggi akan cenderung 

membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan perusahaan dengan tingkat 

kompleksitas audit yang rendah. Asthon et al (1987) menyatakan bahwa 

kompleksitas audit berpengaruh positif terhadap audit delay. 

Kompleksitas audit dapat ditentukan salah satunya berdasarkan adanya 

jumlah anak perusahaan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Ahmad dan 

Abidin (2008) menjelaskan bahwa jumlah anak perusahaan klien memiliki 

dampak pada ketepatan waktu dari penyampaian laporan keuangan, hal ini 

disebabkan auditor memerlukan waktu yang lebih banyak dalam melakukan 

tugas audit nya pada perusahaan yang lebih kompleks operasinya. Perusahaan 

dengan jumlah anak perusahaan yang banyak memiliki kompleksitas audit yang 

lebih tinggi karena diakibatkan adanya konsolidasi laporan keuangan antara 

perusahaan induk dengan perusahaan anak, dimana hal tersebut akan 

menambah tugas auditor untuk mengaudit laporan konsolidasi tersebut. Dengan 

demikian, lingkup audit yang dilakukan auditor semakin luas dan semakin 

menambah waktu untuk penyelesaian audit.  

Kompleksitas audit selanjutnya diukur dengan menggunakan indikator 

ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan digunakan sebagai indikator 
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kompleksitas audit karena ukuran perusahaan berkaitan dengan kompleksitas 

operasional. Kurniawan (2011) menyatakan bahwa kompleksitas operasional, 

variabilitas dan intensitas transaksi perusahaan dipengaruhi oleh besar kecilnya 

ukuran perusahaan. Ukuran yang sering digunakan untuk melakukan penilaian 

terhadap besar atau kecilnya suatu perusahaan adalah didasarkan pada jumlah 

aset yang dimilikinya. Keputusan Ketua Bapepam No. Kep. 11/PM/1997 yang 

menjelaskan bahwa perusahaan kecil dan menengah didasarkan pada jumlah 

aset (kekayaan) yang tidak lebih dari seratur milyar rupiah, sedangkan 

perusahaan yang berukuran besar adalah badan hukum yang memiliki aset 

dengan total diatas seratus milyar rupiah. Dengan demikian, indikator ukuran 

perusahaan pada penelitian ini didasarkan pada total aset perusahaan. 

2.1.8. Variabel Kontrol (Umur Perusahaan) 

Penelitian terkait faktor-faktor yang berpengaruh terhadap audit delay 

sudah sering dilakukan dengan berbagai macam faktor yang diduga memiliki 

pengaruh. Hal ini membuktikan bahwa terdapat banyak faktor atau variabel yang 

dapat mempengaruhi terjadinya audit delay. Dengan demikian, peneliti akan 

mengontrol atau mengendalikan faktor lain yang tidak dihipotesiskan dalam 

penelitian ini. Solihin dan Ratmono (2013:135) menyatakan bahwa pengendalian 

atau pengontrolan terhadap variabel yang tidak dihipotesiskan dengan tujuan 

untuk menghasilkan hasil penelitian yang lebih murni karena terbebas dari 

variabel pengganggu. Variabel kontrol yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

umur perusahaan yang didasarkan pada penelitian-penelitian yang terdahulu.  

Umur perusahaan merupakan umur dari perusahaan yang dihitung sejak 

berdirinya perusahaan sampai pada perusahaan telah melakukan kegiatan 

operasinya (Lianto dan Kusuma, 2010). Perusahaan dengan umur yang telah 

beroperasi lama akan dapat lebih tepat dalam proses penyajian laporan 

keuangan. Apriyanti dan Santosa (2014) menyatakan bahwa prosedur 
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pengendalian internal perusahaan yang telah lama beroperasi lebih tertata, 

sehingga akan mengurangi terjadinya kesalahan dalam proses penyajian laporan 

keuangan. Dengan demikian, proses audit delay yang terjadi pada perusahaan 

yang telah lama beroperasi akan cenderung lebih singkat karena laporan 

keuangan cenderung telah disajikan secara wajar.  

2.2. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang akan dilakukan terkait pengaruh komite audit, audit 

internal, dan auditor independen terhadap audit delay yang dimoderasi oleh 

kompleksitas audit ini juga didasarkan dari beberapa hasil penelitian sebelumnya 

yang memiliki tema yang sejenis. Penelitian sebelumnya tersebut digunakan 

sebagai dasar dilakukannya penelitian ini dikarenakan memiliki kesesuaian yang 

meliputi tema, selain itu penelitian sebelumnya digunakan sebagai dasar 

penelitian dikarenakan adanya beberapa kelemahan dan kekurangan yang perlu 

diperbaiki oleh penelitian selanjutnya dan diharapkan penelitian ini dapat 

memperbaiki atau mengurangi kelemahan yang terdapat di penelitian 

sebelumnya. Meskipun terdapat kesamaan dengan penelitian sebelumya terkait 

tema, namun terdapat beberapa perbedaan pada penelitian ini yang meliputi 

antaralain variabel yang digunakan, periode, dan model penelitian. Perbedaan 

tersebut tujuannya adalah untuk menghasilkan hasil penelitian yang lebih baik 

dari penelitian sebelumnya. Penjelasan dari beberapa penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu ditampilkan pada Lampiran 1. 

Penjelasan penelitian terdahulu pada lampiran 1 menunjukkan adanya 

hasil penelitian yang tidak konsisten antara hasil yang satu dengan lainnya. 

Ketidakkonsisten yang terjadi dalam berbagai hasil penelitian terdahulu dapat 

dikarenakan oleh berbagai macam alasan yaitu seperti perbedaan sampel yang 

digunakan, periode penelitian, atau bahkan karena adanya peran variabel 

intervening, variabel kontrol, atau variabel moderasi yang tidak digunakan oleh 
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peneliti. Dengan demikian, peneliti ingin melakukan pengujian ulang dari 

pengaruh variabel komite audit, auditor internal, dan auditor independen 

terhadap audit delay, dimana variabel tersebut telah digunakan pada penelitian 

sebelumnya namun terdapat ketidakkonsistenan dalam hasil penelitiannya. 

Penelitian ini menambahkan variabel moderasi untuk menjawab terjadinya 

ketidakkonsistenan hasil pada penelitian sebelumnya. Variabel moderasi yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu kompleksitas audit yang didasarkan pada 

teori kontijensi.  Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol yaitu umur 

perusahaan untuk memurnikan hasil penelitian dari variabel pengganggu. 

Hasim dan Rahman (2011), Apaodre dan Noor (2013), Rianti dan Sari 

(2014) telah membuktikan adanya pengaruh antara komite audit terhadap audit 

delay. Hasil penelitian Hashim dan Rahman (2011) menyatakan bahwa 

independensi dan kompetensi komite audit berpengaruh terhadap audit delay, 

sedangkan jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap audit delay. 

Hasil penelitian Apadore dan Noor (2013) memiliki hasil yang berbeda yang 

menyatakan bahwa independensi komite audit, kompetensi komite audit, jumlah 

rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap audit delay dan hanya ukuran 

komite audit yang berpengaruh terhadap audit delay. Hasil penelitian Rianti dan 

Sari (2014) juga menambahkan variasi hasil penelitian yang menyatakan bahwa 

jumlah anggota, kompetensi, dan proporsi gender komite audit berpengaruh 

negatif terhadap audit delay, sedangkan independensi dan jumlah rapat komite 

audit tidak berpengaruh terhadap audit delay.  

Penelitian pengaruh auditor internal terhadap audit delay juga telah 

dilakukan oleh beberapa peneliti seperti Rachmawati (2008), Hajiha dan Rafiee 

(2011), Apadore dan Noor (2013) serta Suharni et al (2013). Hajiha dan Rafiee 

(2011) menemukan bahwa objektifitas dan kompetensi auditor internal 

berpengaruh terhadap audit delay, sedangkan ukuran auditor internal tidak 
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berpengaruh terhadap audit delay. Hasil penelitian dari Suharni et al (2013) 

menyatakan bahwa jumlah anggota dan pengalaman ketua auditor internal 

berpengaruh terhadap timeliness, sedangkan tingkat pendidikan ketua auditor 

internal tidak berpengaruh terhadap timeliness. Hasil penelitian lain dari 

Rachmawati (2008) serta Apadore dan Noor (2013) memiliki hasil penelitian yang 

sama yaitu auditor internal tidak berpengaruh terhadap audit delay.  

Auditor independen juga digunakan sebagai variabel independen dalam 

beberapa penelitian terdahulu terkait audit delay. Beberapa penelitian 

menggunakan ukuran KAP sebagai proksi dari auditor independen. Achmad dan 

Abidin (2008); Rachmawati (2008); Iskandar dan Trisnawati (2010); Panjaitan 

(2010); Kurniawan (2011); Alkhatib dan Marji (2012); Shultoni (2013); Apriyanti 

dan Santosa (2014) menyatakan bahwa ukuran KAP berpengaruh terhadap audit 

delay. Namun, hasil penelitian dari Kartika (2009); Kartika (2011); Panjaitan et al 

(2013); Rustiarini dan Sugiarti (2013); Saftiana dan Wenny (2014); Karang (2015) 

menyatakan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap audit delay. 

Beberapa penelitian dari Ashton et al (1987), Panjaitan et al (2013), dan 

Rustiarini dan Sugiarti menggunakan proksi lama perikatan KAP dalam  

melakukan pengujian pengaruh auditor independen terhadap audit delay. Proksi 

ini masih jarang digunakan oleh peneliti yang meneliti terjadinya audit delay. 

Ashton et al (1987) menyatakan semakin lama perikatan yang terjadi antara 

perusahaan dengan KAP dapat mempersingkat rentang waktu audit delay. Hasil 

penelitian dari Panjaitan et al (2013) serta Rustiarini dan Sugiarti (2013) memiliki 

hasil yang berbeda yaitu lamanya perikatan perusahaan menjadi klien suatu KAP 

tidak berpengaruh terhadap terjadinya audit delay.  

Ketidakkonsistenan hasil penelitian terkait audit delay dengan variabel 

independen komite audit, audit internal, dan audit indepen membuat peneliti  

memutuskan melakukan pengujian ulang terhadap ketiga variabel tersebut. 
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Peneliti juga melakukan penambahan variabel moderasi yaitu kompleksitas audit. 

Kompleksitas audit digunakan sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini 

karena kompleksitas audit dapat menjadi variabel kontijensi yang perlu 

dipertimbangkan ketika auditor melakukan proses audit.  

Kompleksitas audit dalam penelitian ini diproksikan dengan jumlah anak 

perusahaan yang dimiliki dan ukuran perusahaan. Kedua proksi ini merupakan 

ukuran yang dapat menggambarkan kerumitan transaksi perusahaan yang akan 

mempengaruhi lamanya waktu audit yang dilakukan. Hasil penelitian dari 

Rachmawati, 2008; Kartika, 2009; Kurniawan, 2011; Panjaitan et al, 2013; 

Saftiani dan Wenny, 2014; Apriyanti dan Santosa, 2014; Karang, 2015; Lestari, 

2015 menyatakan bahwa jumlah anak perusahaan dan ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap audit delay. Penggunaan variabel moderasi kompleksitas 

audit ini diharapkan dapat menghasilkan hasil penelitian yang lebih baik untuk 

menjawab masalah terjadinya ketidakkonsistenan hasil pada penelitian 

terdahulu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


