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BAB III 

RERANGKA KONSEPTUAL DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

3.1 Pemikiran Penelitian 

Penelitian ini melakukan pengujian pengaruh dari komite audit, auditor 

internal, dan auditor independen terhadap audit delay yang dimoderasi oleh 

kompleksitas audit. Penelitian ini dilakukan karena adanya tingkat keterlambatan 

dari laporan keuangan perusahaan publik dan ketidakkonsistenan hasil dari 

penelitian sebelumnya. Variabel komite audit, auditor internal, dan auditor 

independen dipilih sebagai variabel karena didasarkan pada teori agensi.  

Teori agensi menyatakan bahwa dalam hubungan agensi yang terjadi 

antara pihak principal dan agen terjadi masalah yang diakibatkan adanya 

asimetri informasi dan konflik kepentingan (Jensen dan Meckling, 1976). Masalah 

agensi tersebut pada akhirnya menimbulkan biaya agensi yang bertujuan untuk 

melakukan pengawasan kepada tindakan yang dilakukan oleh pihak agen. 

Komite audit, auditor internal, dan auditor independen merupakan bentuk 

realisasi dikeluarkannya biaya agensi yang bertujuan untuk menciptakan 

pengawasan pada manajemen. 

Fungsi komite audit dan auditor internal akan dapat  meningkatkan 

kualitas dari laporan keuangan perusahaan. Komite audit dan auditor internal 

akan membuat peluang manajemen melakukan rekayasa laporan keuangan 

menjadi semakin kecil. Laporan keuangan yang memiliki kualitas yang baik akan 

menyebabkan tugas auditor independen menjadi semakin mudah dalam 

melakukan audit atas laporan keuangan. Dengan demikian, waktu untuk 

menyelesaikan laporan audit akan semakin cepat dan rentang waktu audit delay 

akan semakin menjadi singkat. 

Penggunaan variabel moderasi yaitu kompleksitas audit dikarenakan 

adanya ketidakkonsistenan hasil pada penelitian sebelumnya terkait pengaruh 
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komite audit, auditor internal, dan auditor independen terhadap audit delay. 

Penggunaan variabel moderasi didasarkan pada teori kontijensi yang 

menyatakan bahwa desain dari sistem pengendalian yang bergantung pada 

konteks organisasi yang melaksanakan pengendalian tersebut (Fisher, 1998). 

Teori kontijensi menyiratkan bahwa suatu sistem pengendalian dari organisasi 

harus memperhatikan variabel kontijensi yang dapat mempengaruhi efektifitas 

dari sistem pengendalian suatu perusahaan. Proses audit yang ada dalam suatu 

perusahaan juga termasuk sistem pengendalian yang perlu memperhatikan 

variable kontijensi agar proses audit dapat terlaksana dengan baik.  

Kompleksitas audit merupakan salah satu variabel kontijensi yang dapat 

mempengaruhi efektifitas proses audit karena tingkat kompleksitas audit pada 

setiap perusahaan adalah berbeda-beda. Tingkat kompleksitas audit perusahaan 

ditentukan berdasarkan pada jumlah kerumitan transaksi yang ada dalam 

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). 

Tingkat kompleksitas operasi yang semakin tinggi akan menyebabkan waktu 

untuk melakukan proses audit menjadi semakin lama, sehingga akan 

memperpanjang audit delay yang terjadi pada suatu perusahaan.  

Penelitian ini menggunakan model persamaan structural SEM (Structural 

Equation Model) untuk menguji pengaruh antara variabel independen, 

denpenden, dan moderasi. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini 

menggunakan beberapa ukuran/indikator untuk masing-masing variabel yang 

akan diteliti pengaruhnya. Variabel komite audit akan diukur dengan jumlah 

anggota komite audit, keahlian keuangan komite audit, jumlah pertemuan komite 

audit, independensi komite audit, dan proporsi gender komite audit. Auditor 

internal diukur dengan jumlah anggota audit intern, pengalaman ketua audit 
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internal, dan pengetahuan ketua audit intern. Auditor independen diukur dengan 

kualitas auditor dan lamanya perikatan. Variabel audit delay diukur dengan lama 

waktu penerbitan laporan audit independen yang dihitung sejak tanggal tutup 

buku perusahaan hingga penerbitan laporan audit independen dalam hari. 

Variabel moderasi kompleksitas audit diukur dengan jumlah anak perusahaan 

dan ukuran perusahaan. Penggunaan ukuran dari masing-masing variabel 

tersebut didasarkan pada teori, standar, dan penelitian terdahulu yang telah 

dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan penjelasan tersebut maka model penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

Gambar 3.1 
Model Penelitian 

  

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

KOA : Komite Audit 
AI : Auditor Internal 
AIND : Auditor Independen 
KA : Kompleksitas Audit 
AD : Audit Delay 
UMP : Umur Perusahaan 
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Bagian ini menjelaskan mengenai hipotesis penelitian yang akan diuji 
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hipotesis penelitian ini yaitu teori agensi dan teori kontijensi. Penelitian ini 

memiliki empat hipotesis penelitian yang terdiri dari tiga hipotesis pengaruh 

langsung (H1-H3) dari tiga variabel independen terhadap variabel dependen dan 

satu  hipotesis yang terbagi menjadi tiga bagian (H4a-H4c) mengenai pengaruh 

dari variabel independen terhadap variabel dependen dengan adanya peran dari 

variabel moderasi. Tiga hipotesis pengaruh langsung dikembangkan 

berdasarkan teori agensi dan hasil penelitian terdahulu, sedangkan tiga hipotesis 

yang disertai dengan variable moderasi akan dikembangkan melalui teori agensi 

dan kontijensi serta hasil penelitian terdahulu. Berdasarkan penjelasan tersebut, 

maka pengembangan hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.2.1 Pengaruh Komite Audit terhadap Audit Delay 

Laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan harus diaudit 

dengan cepat untuk dapat memenuhi kebutuhan para stakeholder yang ada. 

Tujuan dasar audit laporan keuangan adalah mempromosikan keyakinan dan 

kepercayaan dalam informasi keuangan tertentu dalam laporan keuangan 

(IACEW, 2005). Laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen 

merupakan bentuk pertanggungjawaban perusahaan yang memiliki hubungan 

dengan kepentingan pihak lain yang berkepentingan seperti investor, kreditur, 

pemerintah, masyarakat, karyawan, dan lainnya. Jamaan (2008) menyatakan 

bahwa laporan keuangan dijadikan sebagai alat ukur, penilaian sekaligus 

pengawasan kinerja agen dalam memaksimalkan kesejahteraan pihak prinsipal. 

Dengan demikian, laporan keuangan yang disertai dengan laporan audit 

independen dapat menjadi alat pertanggungjawaban perusahaan atas operasi 

yang dijalankan. 

Proses penyelesaian audit laporan keuangan pada kenyataannya tidak 

serta merta dapat selesai dengan cepat. Proses audit laporan keuangan harus 

melalui empat tahapan untuk dapat dikatakan selesai. Empat tahapan dalam 
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audit laporan keuangan yaitu (1) penerimaan perikatan audit, (2) perencanaan 

audit, (3) pelaksanaan pengujian audit, dan (4) pelaporan audit (Mulyadi, 2002). 

Dengan demikian, proses audit laporan keuangan memerlukan waktu yang 

cukup lama untuk dapat menghasilkan laporan auditor independen. 

Rachmaawati (2008) menyatakan bahwa rentang waktu yang dibutuhkan oleh 

auditor independen untuk dapat menyelesaikan laporan audit independen atas 

kewajaran atas laporan keuangan perusahaan yang diukur sejak tanggal 31 

Desember sampai pada tanggal yang terdapat pada laporan auditor independen 

disebut dengan audit delay.  

Rentang waktu audit delay yang terjadi pada setiap perusahaan pada 

kenyataannya adalah berbeda-beda. Hal tersebut dapat disebabkan oleh karena 

adanya berbagai macam alasan yang dapat muncul. Salah satu penyebab 

rentang waktu audit delay adalah adanya kemungkinan terjadinya manipulasi 

laporan keuangan akibat masalah pada hubungan agensi. Jensen dan Meckling 

(1976) menyatakan bahwa terdapat dua permasalahan pada hubungan agensi 

yaitu asimetri informasi (information asymmetry) dan konflik kepentingan (conflict 

of interest). Masalah agensi yang terjadi antara manajer dengan investor dapat 

menyebabkan proses audit menjadi semakin lama karena manajer diduga akan 

menggunakan kelebihan informasi yang dimilikinya untuk mencapai 

kepentingannya dengan melakukan manipulasi laporan keuangan.  

Manipulasi laporan keuangan akan menyebabkan pelaksanaan audit 

yang dilakukan oleh auditor independen menjadi semakin lama karena akan 

banyak ditemukan informasi keuangan yang wajar akibat adanya manipulasi 

yang dilakukan. Dengan demikian, rentang waktu audit delay yang terjadi akan 

semakin lama. Masalah agensi yang terjadi dalam perusahaan membuat para 

investor merasa mulai kurang dapat mempercayai perilaku manajemen, maka 

dibentuklah komite audit yang merupakan bagian dari diterapkannya suatu 
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mekanisme tata kelola perusahaan untuk dapat meningkatkan kepercayaan 

investor dan dapat mengurangi masalah agensi.  

Komite audit merupakan salah satu dari mekanisme internal dari 

Corporate Governance yang umumnya berada dibawah wewenang dewan 

komisaris perusahaan dan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan 

peraturan undang-undang yang berlaku. Pembentukan komite audit ini dilakukan 

untuk membantu dewan komisaris dalam melakukan tanggung jawab dan 

wewenangnya agar dapat efektif. Keputusan KNKG (2006) menyatakan bahwa 

komite audit merupakan sekelompok individu yang memiliki tanggungjawab 

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, komite audit dalam perusahaan dapat meningkatkan 

kehandalan laporan keuangan perusahaan karena terbebas manipulasi yang 

mungkin dilakukan oleh manajer.  

Laporan keuangan yang reliabel tersebut akan mengakibatkan tugas 

auditor independen dalam melakukan audit menjadi lebih mudah dan cepat. 

Proses penyelesaian audit yang cepat tersebut akan menyebabkan rentang 

waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses audit menjadi semakin 

cepat. Dengan demikian, audit delay yang terjadi akan menjadi semakin singkat. 

Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa komite audit berpengaruh negatif 

terhadap audit delay. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitian dari 

Hashim dan Rahman (2011), Apadore dan Noor (2013), serta Rianti dan Sari 

(2014). Hashim dan Rahman (2011) menyatakan bahwa independensi dan 

kompetensi komite audit berpengaruh terhadap audit delay. Apadore dan Noor 

(2013) menyatakan bahwa ukuran komite audit berpengaruh terhadap audit 

delay.  Selanjutnya, Rianti dan Sari (2014) menyatakan bahwa jumlah anggota, 
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kompetensi, dan proporsi gender komite audit berpengaruh negatif terhadap 

audit delay. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis pertama penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

H1: Komite audit berpengaruh negatif terhadap audit delay. Semakin baik 

kualitas komite audit, maka semakin singkat rentang waktu audit delay  

3.2.2 Pengaruh Auditor Internal terhadap Audit Delay 

Auditor internal adalah suatu bagian dari bentuk pengendalian intern yang 

terdapat dalam organisasi dengan tujuan untuk mengawasi keefektivitasan dari 

bagian-bagian struktur organisasi yang lainnya. Peraturan BAPEPAM-LK 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. Dengan demikian, 

auditor internal perusahaan dapat menciptakan kegiatan operasional perusahaan 

yang efektif. 

Tujuan auditor internal yang ada tersebut dapat dicapai jika para anggota 

auditor 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 

(2013) 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 
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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. 

Auditor internal ini dibentuk dalam suatu perusahaan juga merupakan 

hasil tindak lanjut dari penerapan Good Corporate Governance dalam 

perusahaan. Auditor internal merupakan pihak yang berada dibawah wewenang 

komite audit dan membantu dalam proses pengawasan dalam perusahaan. 

Sama halnya dengan komite audit, tim audit internal dibentuk karena adanya 

alasan masalah agensi antara manajer dengan investor dalam perusahaan. 

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa pada hubungan agensi terdapat 

dua permasalahan yaitu asimetri informasi (information asymmetry) dan konflik 

kepentingan (conflict of interest). Adanya auditor internal adalah bertujuan untuk 

membantu komite audit dalam mengurangi kemungkinan terjadinya 

penyimpangan oleh manajer. Dengan demikian, auditor internal dalam 

perusahaan akan dapat meminimalisir kesempatan manajer dalam melakukan 

tindakan yang menyimpang dari manajemen.  

Kegiatan operasional perusahaan yang telah sesuai dengan aturan dan 

standar yang berlaku pada akhirnya akan dapat mempermudah proses audit 

yang dilakukan oleh audit independen. Hal ini dikarenakan tidak terjadi 

penyimpangan pada pelaksanaan operasional perusahaan sebagai akibat dari 

kualitas tim audit internal yang baik. Dengan demikian, laporan auditor 

independen atas audit laporan keuangan perusahaan akan dapat dihasilkan 

dengan waktu yang lebih singkat. Dengan kata lain rentang waktu audit delay 

pun akan menjadi singkat. Audit delay merupakan rentang waktu dari audit yang 

dibutuhkan oleh auditor independen untuk menyelesaikan laporan audit 

independen atas kewajaran laporan keuangan perusahaan yang diukur sejak 

tanggal 31 Desember sampai pada tanggal yang terdapat pada laporan auditor 
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independen (Rachmawati, 2008). Dengan demikian, kualitas auditor internal 

yang baik dapat mempersingkat terjadinya audit delay karena dengan adanya 

auditor internal aktivitas dalam perusahaan akan menjadi efektif dan efisien.  

Pengaruh auditor internal terhadap audit delay didukung oleh hasil 

penelitian Hajiha dan Rafiee (2011) serta Suharni et al (2013).  Hajiha dan Rafiee 

(2011) menemukan bahwa objektifitas dan kompetensi auditor internal 

berpengaruh terhadap audit delay. Suharni et al (2013) juga menyatakan bahwa 

jumlah anggota dan pengalaman ketua auditor internal berpengaruh terhadap 

timeliness, sedangkan tingkat pendidikan ketua auditor internal tidak 

berpengaruh terhadap timeliness. Timeliness laporan keuangan suatu 

perusahaan berkaitan dengan waktu penyelesaian laporan audit auditor 

independen atas laporan keuangan.  Dengan demikian, jumlah anggota dan 

pengalaman ketua auditor internal juga berpengaruh terhadap audit delay. 

Berdasarkan penjelasan teori dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, 

maka hipotesis kedua penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H2: Auditor internal berpengaruh negatif terhadap audit delay. Semakin baik 

kualitas auditor internal, maka semakin singkat rentang waktu audit 

delay. 

3.2.3 Pengaruh Auditor Independen terhadap Audit Delay 

Auditor independen merupakan auditor yang berasal dari pihak eksternal 

perusahaan yang bertugas melakukan pemeriksaan atas kewajaran laporan 

keuangan perusahaan. IAI (2001: SA seksi 110 paragraf 04) menyatakan bahwa 

auditor independen merupakan seseorang individu yang mempunyai pendidikan 

dan berpengalaman dalam melakukan praktik sebagai auditor independen. 

Tanggungjawab auditor adalah untuk melakukan perencanaan dan audit untuk 

mendapatkan keyakinan yang cukup tentang laporan keuangan yang bebas dari 

salah saji material baik yang dikarenakan kelalaian atau kecurangan (IAI, 2001). 
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Audit laporan keuangan perusahaan oleh auditor independen bertujuan untuk 

memberikan keyakinan pada penggunanya mengenai kewajaran isi laporan 

keuangan.  

Laporan keuangan perusahaan wajib untuk di audit oleh auditor 

independen khsususnya laporan keuangan perusahaan publik karena laporan 

keuangan tersebut digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh 

investor. Jamaan (2008) menyatakan bahwa laporan keuangan dijadikan sebagai 

alat ukur, penilaian sekaligus pengawasan kinerja agen dalam memaksimalkan 

kesejahteraan pihak prinsipal. Auditor independen yang melakukan audit laporan 

keuangan merupakan salah satu realisasi bentuk biaya agensi yang dikeluarkan 

akibat adanya hubungan agensi. Mills (1990) menyatakan bahwa audit oleh 

auditor independen merupakan bentuk monitoring untuk mengurangi masalah 

agensi dan meningkatkan nilai perusahaan. Dengan demikian, laporan keuangan 

perusahaan publik harus diaudit untuk terhindar dari dampak masalah agensi 

dan dapat meningkatkan kepercayaan pihak investor. 

Auditor independen melakukan proses audit dengan melalui empat 

tahapan. Empat tahapan dalam audit laporan keuangan yaitu (1) penerimaan 

perikatan audit, (2) perencanaan audit, (3) pelaksanaan pengujian audit, dan (4) 

pelaporan audit (Mulyadi, 2002). Tahapan audit yang memerlukan waktu paling 

banyak adalah standar pekerjaan lapangan. Standar Profesional Akuntan Publik 

(2001) menyatakan bahwa pekerjaan lapangan merupakan pekerjaan yang wajib 

untuk direncanakan dengan sebaik-baiknya dan jika menggunakan asisten maka 

harus dilakukan supervisi dengan semestinya, pemahaman yang memadai 

terhadap pengendalian intern yang harus didapatkan. Dengan demikian, proses 

audit laporan keuangan memerlukan waktu yang cukup lama untuk dapat 

menghasilkan laporan auditor independen. Rentang waktu yang dibutuhkan oleh 

auditor independen untuk dapat menyelesaikan laporan audit independen atas 
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kewajaran atas laporan keuangan perusahaan yang diukur sejak tanggal 31 

Desember sampai pada tanggal yang terdapat pada laporan auditor independen 

disebut dengan audit delay (Rachmawati, 2008).  

Seorang auditor independen yang melakukan audit laporan keuangan 

harus memiliki kualitas yang baik agar rentang waktu audit delay yang terjadi 

tidak terlalu lama. IAI (2001: SA seksi 110 paragraf 04) menyatakan bahwa 

auditor independen adalah seseorang individu yang mempunyai pendidikan dan 

berpengalaman dalam melakukan praktik sebagai auditor independen. Kualitas 

auditor independen dapat diukur dari Ukuran KAP dan lamanya perikatan. Hal ini 

dikarenakan ukuran KAP dan lamanya perikatan menentukan tingkat kecukupan 

sumberdaya manusia, sarana, informasi, dan pengetahuan auditor independen. 

KAP yang memiliki ukuran yang besar akan memiliki banyak sumber daya 

auditor yang ahli serta sistem kerja audit yang baik (Panjaitan et al, 2013). 

Dengan demikian, semakin besar ukuran KAP maka semakin singkat rentang 

waktu audit delay yang terjadi. Lama perikatan auditor dengan perusahaan juga 

mempengaruhi lama tidaknya suatu proses audit karena seorang auditor yang 

telah memiliki perikatan yang lama pada suatu perusahaan akan memiliki 

informasi dan pengetahuan yang memadai mengenai perusahaan, sehingga 

proses audit yang dilakukan akan semakin singkat (Panjaitan et al, 2013). 

Pengaruh auditor independen terhadap audit delay tersebut didukung 

oleh hasil penelitian dari Achmad dan Abidin (2008); Rachmawati (2008); 

Panjaitan (2010); Alkhatib dan Marji (2012) yang menyatakan bahwa ukuran KAP 

berpengaruh terhadap audit delay. Pengaruh lamanya perikatan KAP terhadap 

audit delay juga telah dibuktikan oleh Ashton et al (1987) yang menyatakan 

bahwa semakin lama perikatan KAP maka semakin singkat rentang waktu audit 

delay yang terjadi. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis ketiga untuk 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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H3: Auditor independen berpengaruh negatif terhadap audit delay. Semakin 

baik kualitas auditor independen, maka semakin singkat rentang waktu 

audit delay. 

3.2.4 Pengaruh Moderasi Kompleksitas Audit pada Pengaruh Komite 

Audit, Auditor Internal, dan Auditor Independen terhadap Audit 

Delay 

Pengaruh komite audit, auditor internal, dan auditor independen terhadap 

audit delay mungkin telah berhasil dibuktikan oleh beberapa penelitian. Namun, 

beberapa hasil penelitian tersebut telah mengalami ketidakkonsistenan hasil dan 

beberapa peneliti lain tidak menemukan pengaruh auditor internal dan auditor 

independen terhadap audit delay. Ketidakkonsistenan hasil dari pengaruh komite 

audit terhadap audit delay terjadi pada hasil penelitian dari Hashim dan Rahman, 

Apadore dan Noor (2013), dan Rianti dan Sari (2014). Hashim dan Rahman 

(2011) hanya berhasil menemukan pengaruh pengalaman komite audit terhadap 

audit delay, namun tidak menemukan adanya pengaruh independensi dan 

kompetensi komite audit terhadap audit delay. Apadore dan Noor (2013) hanya 

menemukan pengaruh dari ukuran komite audit yang berpengaruh terhadap audit 

delay. Terakhir, Rianti dan Sari (2014) menemukan bahwa kompetensi, jumlah 

anggota, dan proporsi gender komite audit berpengaruh terhadap audit delay, 

namun tidak menemukan adanya pengaruh dari tingkat independensi terhadap 

audit delay.  

Pengaruh auditor internal terhadap audi delay juga mengalami 

ketidakkonsistenan hasil penelitian. Hajiha dan Rafiee (2011) menemukan 

bahwa objektifitas dan kompetensi auditor internal berpengaruh terhadap audit 

delay, sedangkan ukuran auditor internal tidak berpengaruh terhadap audit delay. 

Suharni et al (2013) menyatakan bahwa jumlah anggota dan tingkat pengalaman 

ketua unit audit internal berpengaruh positif terhadap timeliness. Namun, 
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Rachmawati (2008) dan Apadore dan Noor (2013) menyatakan bahwa auditor 

internal tidak berpengaruh terhadap audit delay. Dengan demikian, pengaruh 

auditor internal terhadap audit delay mengalami ketidakkonsistenan hasil 

penelitian. 

Pengaruh auditor independen terhadap audit delay juga mengalami 

ketidakkonsistenan hasil penelitian. 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, 

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. Ashton et al (1987) menyatakan 

bahwa lamanya perikatan KAP berpengaruh negatif terhadap audit delay, namun 

Panjaitan et al (2013) serta  Rustiarini dan Sugiarti (2014) menyatakan bahwa 

lamanya perikatan KAP tidak berpengaruh terhadap audit delay. 

Ketidakkonsistenan hasil penelitian ini diduga adanya variabel kontijensi 

yang tidak disertakan pada penelitian terdahulu terkait pengaruh komite audit, 

auditor internal, dan auditor independen terhadap audit delay. Variabel kontijensi 

yang diduga berpengaruh  (moderasi) pada hubungan komite audit, auditor 

internal, dan auditor independen terhadap audit delay pada penelitian ini adalah 

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). Asthon et al (1987) menyatakan 

bahwa kompleksitas audit berpengaruh positif terhadap audit delay. 
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Kompleksitas audit harus diperhatikan oleh pihak perusahaan dalam 

penerapan sistem pengendalian perusahaan. Fisher (1998) menyatakan bahwa 

desain dari sistem pengendalian bergantung pada konteks organisasi yang 

melaksanakan pengendalian tersebut. Dengan demikian, kompleksitas audit 

dapat mempengaruhi kinerja komite audit dan auditor internal sebagai salah satu 

bentuk pengendalian perusahaan.  

Tingkat kompleksitas audit yang tinggi dalam suatu perusahaan 

mensyaratkan komite audit untuk memiliki kinerja yang lebih baik. Kompleksitas 

audit perusahaan yang tinggi akan mengakibatkan pengadaan rapat dan 

komunikasi antara komite audit dengan antara dewan, manajemen, auditor 

eksternal dan auditor internal semakin tinggi. Komunikasi formal ini dapat 

meningkatkan akurasi laporan keuangan dan kemudian meningkatkan 

kepercayaan terhadap laporan keuangan (Anderson et al, 2003). Dengan 

demikian, komite audit perusahaan dengan kompleksitas audit yang tinggi wajib 

memiliki integritas dan kemampuan yang lebih tinggi dari komite audit pada 

perusahaan dengan tingkat kompleksitas audit yang lebih rendah.  

Komite audit dalam melaksanakan tugasnya terkait pengawasan dan 

terhadap kinerja manajer dibantu dengan tim auditor internal perusahaan, 

sehingga kompleksitas audit yang tinggi pada suatu perusahaan juga akan 

berdampak pada tugas dan tanggungjawab auditor internal perusahaan. 

Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IX.I.7 (2008) menyatakan bahwa auditor internal 

bertugas untuk memberikan keyakinan dan proses konsultasi secara independen 

dan objektif agar dapat meningkatkan nilai dan operasional perusahaan dengan 

pendekatan sistematis, proses evaluasi dan peningkatan efektivitas 

pengendalian internal dan proses good corporate governance. Dengan demikian, 

perusahaan dengan tingkat kompleksitas audit yang tinggi akan membuat proses 

evaluasi dan pengendalian internal yang dilakukan oleh auditor internal menjadi 
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lebih sulit dibandingkan perusahaan dengan tingkat kompleksitas audit yang 

lebih rendah.  

Tugas dan tanggungjawab auditor internal yang lebih sulit pada 

perusahaan dengan tingkat kompleksitas audit yang tinggi pada akhirnya 

mensyaratkan pemenuhan kemampuan auditor internal yang lebih baik. Standar 

Audit Intern (2013) menyatakan bahwa auditor intern harus mempunyai 

pengetahuan, keterampilan, dan komptensi yang lain untuk melaksanakan tugas 

dan tanggungjawabnya. Pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi ini 

digunakan oleh auditor intern untuk dapat melakukan evaluasi atas risiko 

kecurangan, dan pengelolaan terhadap risiko.  

 Kompleksitas audit yang tinggi pada perusahaan tidak hanya 

berpengaruh terhadap komite audit dan auditor internal perusahaan, namun juga 

berpengaruh terhadap auditor independen. Auditor independen yang melakukan 

audit pada perusahaan dengan kompleksitas audit yang tinggi akan memerlukan 

waktu yang lebih lama untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan yang 

cukup untuk dapat memberikan opini audit yang sesuai. Dengan demikian, waktu 

proses penyelesaian audit pun akan menjadi semakin lama. Auditor independen 

yang melakukan audit pada perusahaan yang memiliki kompleksitas audit yang 

tinggi harus memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan auditor independen 

yang melakukan audit pada perusahaan dengan kompleksitas audit yang lebih 

rendah. Kualitas auditor independen dapat didasarkan pada ukuran KAP dan 

lamanya perikatan dengan perusahaan.  

Ukuran KAP yang besar akan memiliki banyak sumber daya auditor yang 

ahli serta sistem kerja audit yang baik (Panjaitan et al, 2013). Dengan demikian, 

ukuran KAP yang besar akan lebih cocok untuk perusahaan dengan 

kompleksitas yang tinggi. Lama perikatan auditor dengan perusahaan juga 

mempengaruhi kualitas audit karena seorang auditor yang telah memiliki 
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perikatan yang lama pada suatu perusahaan akan memiliki informasi dan 

pengetahuan yang memadai mengenai informasi, sehingga proses audit yang 

dilakukan akan semakin singkat (Panjaitan et al, 2013). Dengan demikian, 

auditor indpenden yang memiliki waktu perikatan lebih lama akan lebih sesuai 

untuk perusahaan dengan kompleksitas audit yang tinggi. 

Jumlah anak yang dimiliki oleh perusahaan dapat menentukan tingkat 

kompleksitas audit suatu perusahaan. Perusahaan dengan jumlah anak 

perusahaan yang banyak memiliki kompleksitas audit yang lebih tinggi karena 

menyebabkan adanya konsolidasi laporan keuangan antara perusahaan induk 

dengan perusahaan anak, dimana hal tersebut akan menambah tugas auditor 

untuk mengaudit laporan konsolidasi tersebut. 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 pada 

perusahaan yang lebih kompleks operasinya.  

Ukuran perusahaan juga dapat menjadi penentu tingkat kompleksitas 

audit perusahaan. Ukuran perusahaan digunakan sebagai indikator 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. Lestari (2015) dan Karang (2015) menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh positif terhadap audit delay. Berdasarkan penjelasan 

dari teori dan hasil penelitian terdahulu maka, hipotesis keempat penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

H4a: Kompleksitas audit memoderasi pengaruh komite audit terhadap audit 

delay.  



49 
 

H4b: Kompleksitas audit memoderasi pengaruh auditor internal terhadap 

audit delay.  

H4c: Kompleksitas audit memoderasi pengaruh auditor independen terhadap 

audit delay.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


