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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif ini digunakan dengan tujuan untuk 

menguji secara statistik menganai ada atau tidaknya pengaruh dari variabel 

independen terhadap variabel dependen yang diikuti dengan penambahan 

variabel moderasi. Dilihat dari jenis penelitiannya, maka penelitian ini termasuk 

dalam penelitian dasar atau basic research. Jogiyanto (2011:7) menjelaskan 

bahwa penelitian dasar merupakan penelitian yang bertujuan untuk melakukan 

verifikasi terhadap teori atau sebuah konsep. Teori yang akan diverifikasi pada 

penelitian ini adalah teori agensi dan teori kontijensi. Penelitian dasar dimulai 

dengan pengujian hipotesis, pengkajian lebih dalam, dan penarikan kesimpulan 

(Jogiyanto,2011:7).    

Teori agensi dan kontijensi pada penelitian ini akan dikaitkan dengan 

determinan audit delay. Penelitian ini menggunakan tiga jenis variabel yaitu 

variabel dependen, variabel independen, variabel moderasi, dan variabel kontrol. 

Komite audit, audit internal, dan auditor independen merupakan variabel 

independen dan variabel dependennya adalah audit delay, sedangkan 

kompleksitas audit merupakan variabel moderasi. Penelitian ini juga digunakan 

variabel kontrol yaitu umur perusahaan yang bertujuan untuk mengurangi adanya 

pengaruh dari faktor lain diluar faktor yang diteliti.  

4.2. Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan publik yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sedangkan sampel penelitian yang 

digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2013-2015. Teknik yang digunakan untuk menentukan sampel dalam 



51 
 

penelitian ini merupakan purposive sampling. Penggunaan teknik puporsive 

sampling bertujuan agar sampel yang digunakan pada penelitian ini memiliki 

kriteria yang sesuai dengan tujuan dan masalah penelitian. Indriantoro dan 

Supomo (2009:115) menyatakan bahwa purposive sampling merupakan teknik 

penentuan sampel dengan berdasarkan pertimbangan tertentu yang disesuaikan 

dengan tujuan dan masalah penelitian. Adapun pertimbangan yang digunakan 

untuk penentuan sampel dalam penelitian ini yaitu antara lain: 

1. Perusahaan publik terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut 

dari 2013 sampai 2015. 

2. Laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan tersedia dan dapat 

diakses di website Bursa Efek Indonesia  

3. Pada laporan tahunan perusahaan tersedia data penelitian yang 

diperlukan meliputi data mengenai komite audit, akuntan publik, audit 

internal, kompleksitas audit, dan audit delay. 

4.3. Jenis dan Sumber Data 

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data 

sekunder, yaitu data berupa laporan tahunan, laporan keuangan, dan laporan 

lainnya yang relevan dari perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2013-2015. Data penelitian ini didapatkan dari situs resmi 

Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id. 

4.4. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa laporan tahunan dan 

laporan keuangan perusahaan publik yang terdaftar di BEI selama tahun 2013-

2015. Dengan demikian, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan 

teknik pengumpulan data dengan menggunakan jurnal, surat-surat, atau bentuk 

laporan lainnya (Indriantoro dan Supomo, 2009:131).  

http://www.idx.co.id/
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4.5. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari komite 

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

kompleksitas audit sebagai variabel moderasi. Berdasarkan tujuan penelitian 

tersebut maka terdapat empat jenis variabel yaitu variabel independen, 

dependen, variabel moderasi dan kontrol. Variabel-variabel tersebut dalam 

penelitian ini terdiri dari beberapa indikator pengukuran yang akan digunakan. 

Berikut merupakan penjelasan mengenai definisi dan pengukuran dari masing-

masing variabel: 

4.5.1. Audit Delay 

Variabel dependen pada penelitian ini adalah audit delay. Audit delay 

merupakan waktu yang dibutuhkan oleh auditor untuk menyelesaikan proses 

audit yang dihitung dari tanggal tahun tutup buku perusahaan sampai tanggal 

penerbitan laporan audit independen pada laporan keuangan. Variabel audit 

delay pada penelitian ini diukur dengan cara menghitung selisih hari antara 

tanggal tahun tutup buku laporan keuangan perusahaan sampai tanggal yang 

tertera pada laporan audit independen. Ukuran ini dipilih karena ukuran ini telah 

sering digunakan pada penelitian terdahulu (Ahmad dan Khamarudin, 2003; 

Rachmawati, 2008;  Hashim dan Rahman, 2011; Kartika, 2011; Alkhatib dan 

Marji, 2012;  Indriyani dan Supriyati, 2012; Sulthoni, 2013; Apriyanti dan Santosa, 

2014).  

4.5.2. Komite Audit (KoA) 

Komite audit memiliki tugas utama yaitu membantu dewan komisaris dalam 

melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja manajer. Keputusan KNKG 

(2006) menyatakan bahwa komite audit merupakan suatu kelompok individu 

yang memiliki tanggungjawab untuk membantu auditor independen dalam 

mempertahankan independensinya dari manajemen.  
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Variabel komite audit pada penelitian ini diukur dengan menggunakan lima 

indikator yaitu jumlah anggota komite audit, keahlian keuangan komite audit, 

frekuensi pertemuan, independensi komite audit, dan proporsi gender. Pemilihan 

kelima indikator tersebut didasarkan pada penelitian dari Hashim dan Rahman 

(2011), Apadore dan Noor (2013), serta Rianti dan Sari (2013). Pemilihan kelima 

indikator dari komite audit juga didasarkan pada peraturan BAPEPAM No IX.I.5 

tahun 2012 yang mengatur mengenai jumlah anggota, tingkat keahlian 

keuangan, frekuensi pertemuan, dan tingkat independensi dari komite audit. 

Berikut penjelasan dan pengukuran masing-masing indikator tersebut: 

4.5.2.1. Jumlah Anggota Komite Audit (KoA1) 

Indikator yang pertama dari komite audit adalah jumlah anggota komite 

audit. Apadore dan Noor (2013) menyatakan bahwa semakin besar jumlah 

anggota komite audit, maka semakin singkat rentang waktu audit delay yang 

terjadi. Jumlah anggota komite audit perusahaan minimal adalah 3 orang 

(Peraturan BAPEPAM No. IX.I.5 tahun 2012). Pengukuran indikator jumlah 

anggota komite audit pada penelitian ini didasarkan pada penelitian Apadore dan 

Noor (2013) serta Rianti dan Sari (2014). Pengukuran indikator ini dilakukan 

dengan cara menghitung pada jumlah anggota komite audit pada perusahaan. 

4.5.2.2. Keahlian Keuangan Komite Audit (KoA2) 

Indikator yang kedua dari komite audit adalah tingkat keahlian keuangan 

dari komite audit. Komite audit yang memiliki tingkat keahlian keuangan yang 

tinggi, maka rentang waktu audit delay yang terjadi akan semakin singkat 

(Hashim dan Rahman, 2011). Anggota komite audit harus memiliki minimal satu 

orang yang berlatar belakang akuntansi (Peraturan BAPEPAM No. IX.I.5 tahun 

2012). Pengukuran indikator keahlian keuangan komite audit dalam penelitian ini 

didasarkan pada penelitian Hashim dan Rahman (2011). Indikator diukur dengan 
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menghitung presentase anggota komite audit yang berlatar belakang akuntansi 

atau keuangan atau pernah memiliki posisi penting terkait keuangan. 

4.5.2.3. Frekuensi Pertemuan Komite Audit (KoA3) 

Indikator yang ketiga dari komite audit adalah frekuensi pertemuan yang 

dilakukan oleh komite audit. Frekuensi rapat yang tinggi dari komite audit akan 

membuat rentang waktu audit delay semakin lama (Hashim dan Rahman, 2011). 

Komite audit wajib melakukan rapat minimal sekali dalam tiga bulan (Peraturan 

BAPEPAM No. IX.I.5 tahun 2012). Pengukuran indikator frekuensi pertemuan 

komite audit pada penelitian ini didasarkan pada penelitian Hashim dan Rahman 

(2011). Indikator frekuensi pertemuan komite audit diukur dengan cara 

menghitung jumlah pertemuan komite audit pada setiap perusahaan per 

tahunnya. 

4.5.2.4. Independensi Komite Audit (KoA4) 

Indikator yang keempat dari komite audit adalah independensi dari komite 

audit. Komite audit yang memiliki tingkat independensi yang tinggi akan membuat 

rentang waktu audit delay semakin singkat (Hashim dan Rahman, 2011). 

Anggota komite audit tidak boleh memiliki hubungan dengan perusahaan baik 

konsultan atau akuntan publik perusahaan, orang yang bekerja dalam 

perusahaan selama enam bulan terakhir, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan 

dewan komisaris, direksi, atau emiten, dan lainnya (Peraturan BAPEPAM No. 

IX.I.5 tahun 2012). Pengukuran indikator independensi komite audit pada 

penelitian ini didasarkan pada penelitian Hashim dan Rahman (2011). 

Pengukuran tingkat independensi dari komite audit diukur dengan cara 

menghitung presentase jumlah pihak independen yang ada di dalam komite 

audit.  
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4.5.2.5. Proporsi Gender Komite Audit (KoA5) 

Indikator yang terakhir adalah proporsi gender dari komite audit. 

Rosenkratz et al (1968) menyatakan bahwa laki-laki memiliki kemampuan yang 

baik dalam berpikir rasional dan logic, sehingga lebih mudah membuat 

keputusan. Dengan demikian, komite audit dengan anggota jumlah laki-laki yang 

lebih banyak akan lebih mudah dalam memahami masalah dan informasi 

keuangan yang ada di perusahaan. Hal ini kemudian akan menyebabkan proses 

penyelesaian masalah keuangan pada perusahaan semakin cepat dan 

meningkatkan akurasi informasi pada laporan keuangan. Dengan demikian, hal 

ini akan dapat mempercepat proses audit yang dilakukan oleh auditor 

independen dan dapat mempersingkat waktu audit delay. Pengukuran proporsi 

gender dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan jumlah 

antara anggota komite audit laki-laki dengan perempuan dalam suatu 

perusahaan.   

4.5.3. Auditor Internal (AI) 

Auditor internal merupakan suatu unit yang penting dalam pengawasan 

terhadap kegiatan operasional perusahaan. Menurut peraturan BAPEPAM-LK 

Nomor IX.I.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-496/BL/2008 

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, proses 

evaluasi dan peningkatan efektivitas pengendalian internal dan proses good 

corporate governance. Dengan demikian, auditor internal perusahaan akan 

memastikan kegiatan operasional perusahaan telah sesuai dengan aturan yang 

telah ditetapkan sebelumnya.  

Variabel auditor internal diukur dengan menggunakan tiga indikator yaitu 

jumlah anggota auditor internal, tingkat pendidikan ketua unit auditor internal, 
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dan tingkat pengalaman ketua unit auditor internal. Indikator pengukuran auditor 

internal didasarkan pada penelitian terdahulu Hajiha dan Rafiee (2011), Suharni 

et al (2013), serta peraturan BAPEPAM No IX.I.7 tahun 2008 yang mengatur 

mengenai jumlah anggota serta tingkat pengalaman dan pendidikan auditor 

internal. Penelitian  ini hanya menggunakan dasar ukuran dari Hajiha dan Rafiee 

(2011) serta Suharni et al (2013) karena penelitian yang meneliti mengenai 

pengaruh auditor internal terhadap audit delay masih jarang dilakukan.  Berikut 

penjelasan dan pengukuran masing-masing indikator: 

4.5.3.1. Jumlah Anggota Auditor Internal (AI1) 

Indikator pertama yang digunakan untuk variabel auditor internal adalah 

jumlah anggota dari audit internal perusahaan yang menjelaskan mengenai 

banyaknya anggota audit internal pada suatu perusahaan. Jumlah anggota 

auditor internal yang tinggi akan membuat rentang waktu audit delay semakin 

singkat (Suharni et al, 2013). Jumlah anggota audit internal perusahaan 

disesuaikan dengan besaran dan tingkat kompleksitas usaha dan minimal terdiri 

dari satu orang (Peraturan BAPEPAM No. IX.I.7 tahun 2008). Jumlah anggota 

audit internal diukur dengan menggunakan skala rasio dengan menghitung 

jumlah banyak anggota audit internal pada suatu perusahaan didasarkan pada 

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

4.5.3.2. Tingkat Pendidikan Ketua Unit Auditor Internal (AI2) 

Tingkat pendidikan dari seorang ketua auditor internal merupakan suatu 

hal yang penting untuk dapat mempermudah unit auditor internal menjalankan 

tugas dan tanggungjawabnya. Standar Audit Intern tahun 2013 nomor 1210A1-

1210C1 menyatakan bahwa auditor intern harus mempunyai pengetahuan, 

keterampilan, dan komptensi yang lain untuk melaksanakan tugas dan 

tanggungjawabnya. Peraturan BAPEPAM No. IX.I.7 tahun 2008 juga 

menyatakan bahwa auditor internal wajib memiliki integritas, pendidikan, dan 
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pengalaman yang relevan. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pendidikan 

ketua unit auditor internal, maka audit delay yang terjadi akan semakin singkat. 

Indikator tingkat pendidikan ketua unit auditor internal diukur dengan 

menggunakan rasio ordinal yang didasarkan pada penelitian Suharni et al 

(2013). Dengan demikian, tingkat pendidikan D3 akan diberikan skor 1, S1 diberi 

skor 2, S2 akan diberi skor 3.   

4.5.3.3. Tingkat Pengalaman Ketua Unit Auditor Internal (AI3) 

Pengalaman ketua unit auditor internal merupakan indikator yang ketiga 

digunakan dalam penelitian ini. Tingkat pengalaman tingkat ketua unit auditor 

internal merupakan hal yang penting. Seorang auditor internal dalam 

menjalankan tanggungjawabnya harus memiliki tingkat pendidikan, keterampilan, 

dan kompetensi (Standar Audit Intern, 2013). Peraturan BAPEPAM No. IX.I.7 

tahun 2008 juga menyatakan bahwa auditor internal wajib memiliki integritas, 

pendidikan, dan pengalaman yang relevan. Seorang ketua unit auditor internal 

yang memiliki tingkat pengalaman yang tinggi akan memiliki tingkat kompetensi 

yang memadai. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pengalaman ketua unit 

auditor internal maka audit delay yang terjadi akan semakin singkat. Tingkat 

pengalaman ketua unit auditor internal dalam penelitian ini diukur dengan cara 

menghitung selisih dari mulai ketika ketua unit auditor internal memulai masa 

kerjanya hingga pada tahun penelitian dengan menggunakan skala rasio (Hajiha 

dan Rafiee, 2011; Suharni et  al, 2013).   

4.5.4 Auditor Independen (AInd) 

Auditor independen merupakan pihak eksternal perusahaan yang 

memiliki tugas untuk melakukan audit atas kewajaran laporan keuangan 

perusahaan. IAI (2001) menyatakan bahwa auditor independen merupakan 

individu yang memiliki pendidikan dan berpengalaman dalam melakukan 
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perencanaan dan audit untuk mendapatkan keyakinan yang cukup atas laporan 

keuangan.  

Variabel auditor independen diukur dengan menggunakan dua indikator 

yaitu reputasi auditor dan lama perikatan. Pemilihan ukuran dari auditor 

independen didasarkan pada penelitian terdahulu (Rachmawati, 2008; Kartika, 

2009; Iskandar dan Trisnawati, 2010; Shulthoni, 2013; Rustiarini dan 

Sugiarti,2013;Panjaitan et al, 2013; Apriyanti dan Santosa, 2014). Ukuran dari 

penelitian tersebut digunakan dasar ukuran pada penelitian ini karena ukuran 

pada penelitian terdahulu tersebut telah sering digunakan. Penelitian ini juga 

mendasarkan penggunaan ukuran dari auditor independen didasarkan pada 

PMK No 17 tahun 2008 yang menjelaskan mengenai bentuk KAP dan lama 

perikatan. Berikut penjelasan dan pengukuran masing-masing indikator.  

4.5.4.1. Reputasi Kantor Akuntan Publik (AInd1) 

Kantor Akuntan Publik yang memiliki reputasi baik akan diduga dapat 

memberikan proses audit yang lebih efisien dan mempunyai fleksibilitas yang 

lebih besar dalam menyelesaikan audit sesuai jadwalnya (Kartika, 2009). Dengan 

demikian, semakin baik reputasi kantor akuntan publik maka akan semakin 

mempersingkat rentang waktu audit delay. Indikator reputasi auditor diukur 

dengan menggunakan variabel dummy yaitu untuk perusahaan yang 

menggunakan KAP The Big Four akan diberikan nilai 1 dan selain itu akan 

diberikan nilai 0 (Rachmawati, 2008; Kartika, 2009; Iskandar dan Trisnawati, 

2010; Shulthoni, 2013; Rustiarini dan Sugiarti,2013;Panjaitan et al, 2013; 

Apriyanti dan Santosa, 2014). 

4.5.4.2. Lama Perikatan (AInd2) 

Lamanya perikatan merupakan indikator dari auditor independen yang 

mengukur lama waktu perikatan yang terjadi antara perusahaan dengan auditor 

atau KAP. Peraturan Menteri Keuangan No 17 tahun 2008 menyatakan bahwa 
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lama perikatan maksimal perusahaan dengan Kantor Akuntan Publik adalah 6 

tahun berturut-turut. Indikator ini digunakan karena perikatan yang lama dari 

perusahaan yang menjadi klien KAP akan mempersingkat waktu audit, karena 

KAP sudah memahami karakteristik perusahaan, sistem pengendalian internal, 

dan lainnya (Ashton et al, 1987). Dengan demikian, semakin lama perikatan yang 

terjadi antara perusahaan dengan kantor akuntan publik maka rentang waktu 

audit delay akan semakin singkat. Indikator lama perikatan diukur dengan 

menghitung lamanya tahun penugasan auditor independen melakukan audit 

laporan keuangan perusahaan (Rustiarini dan Sugiarti, 2013; Panjaitan et al, 

2013).   

4.5.5. Kompleksitas Audit (KA) 

Kompleksitas audit dapat diakibatkan oleh tingkat kerumitan transaksi 

yang dimiliki 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 demkian, kompleksitas audit dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan dua indikator yaitu jumlah anak perusahaan dan ukuran 

perusahaan.  

Ukuran perusahaan dan jumlah anak perusahaan pada penelitian ini 

menggunakan ukuran dari penelitian Puspitasari dan Latrini  (2014) serta 

Shulthoni (2013). Ukuran dari penelitian tersebut digunakan dasar ukuran pada 

penelitian ini karena ukuran pada penelitian terdahulu tersebut telah sering 

digunakan di beberapa penelitian. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai 

indikator dari kompleksitas audit. 

4.5.5.1. Anak Perusahaan (KA1) 

Perusahaan yang memiliki anak perusahaan dengan jumlah yang banyak 

dianggap memiliki kompleksitas audit yang lebih tinggi dibandingkan dengan 
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perusahaan yang memiliki sedikit anak perusahaan atau tidak memiliki anak 

perusahaan. Achmad dan Abidin (2008) menyatakan bahwa semakin tinggi 

jumlah anak perusahaan yang dimiliki, maka rentang waktu audit delay akan 

semakin lama. Indikator anak perusahaan pada penelitian ini diukur dengan 

menghitung jumlah anak perusahaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang 

publik (Puspitasari dan Latrini, 2014). Ukuran tersebut digunakan dasar ukuran 

pada penelitian ini karena ukuran tersebut telah sering digunakan di beberapa 

penelitian.  

4.5.5.2. Ukuran Perusahaan (KA2) 

Indikator kedua dari kompleksitas audit adalah ukuran perusahaan. 

Ukuran perusahaan didasarkan pada aset yang dimilikinya (Keputusan 

BAPEPAM No 11 tahun 1997). Karang (2015) menyatakan bahwa perusahaan 

yang termasuk dalam katagori besar memiliki rentang waktu audit delay yang  

lebih lama.  Ukuran perusahaan pada penelitian ini diukur dengan nilai logaritma 

natural dari total aset perusahaan. Ukuran dari penelitian ini didasarkan pada 

penelitian Shulthoni (2013) karena ukuran pada penelitian tersebut telah sering 

digunakan di beberapa penelitian. Adapun rumus untuk mengukur ukuran 

perusahaan sebagai berikut (Shultoni, 2013): 

Ukuran Perusahaan = LN Total Aset 

4.5.6. Variabel Kontrol 

Variabel kontrol adalah tipe variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan 

sehingga hubungan variabel bebas terhadap variabel dependen tidak 

dipengaruhi oleh faktor luar yang diteliti. Variabel kontrol yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah umur perusahaan. Umur perusahaan digunakan sebagai 

variabel kontrol dalam penelitian ini karena perusahaan yang beroperasi lebih 

lama akan memiliki pengendalian internal yang lebih tertata, sehingga dapat 

mengurangi terjadinya kesalahan dalam penyajian laporan keuangan (Apriyanti 
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dan Santosa, 2014). Umur perusahaan pada penelitian ini diukur dengan cara 

menghitung selisih antara tahun periode penelitian dengan tahun perusahaan 

memulai operasinya (Apriyanti dan Santosa, 2014). 

4.6 Metode Statistik 

Metode statistik yang digunakan untuk melakukan pengujian pada hipotesis 

yang diajukan dalam studi ini adalah Partial Least Square (PLS) dengan bantuan 

program WarpPLS 5.0. Penggunaan model persamaan structural (SEM-PLS) 

dalam penelitian ini dikarenakan beberapa alasan yaitu (1) PLS mampu 

memodelkan banyak variabel dependen dan independen (model kompleks), (2) 

dapat menguji variabel yang tidak dapat diukur secara langsung, (3) dapat 

digunakan pada sampel kecil, (4) tidak mensyaratkan data berdistribusi normal, 

(5) dapat digunakan pada data dengan berbagai macam skala (Solihin dan 

Ratmono, 2013:9-12).  

4.6.1. Model Spesifikasi 

Model spesifikasi dalam PLS ini terdiri dari outer rmodel dan inner model. 

Outer model merupakan model hubungan antara konstruk dengan indikator. 

Inner model merupakan model yang menunjukan hubungan antar konstruk. 

4.6.1.1 Outer Model 

Outer model menggambarkan bagaimana hubungan antara indikator dengan 

konstruknya. Persamaan dari outer model dalam studi ini adalah berikut ini : 

1. Konstruk Komite Audit (KOA) 

x1 = 𝜆𝑥1𝜉1 + 𝛿1 

x2 =𝜆𝑥2𝜉1 + 𝛿2 

x3 =𝜆𝑥3𝜉1 + 𝛿3  

x4 =𝜆𝑥4𝜉1 + 𝛿4 

x5 =𝜆𝑥5𝜉1 + 𝛿5 
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2. Konstruk Audit Internal (AI) 

x6 = 𝜆𝑥1𝜉2 + 𝛿1 

x7 =𝜆𝑥2𝜉2 + 𝛿2 

x8 =𝜆𝑥3𝜉2 + 𝛿3  

3. Konstruk Auditor Independen (AIND) 

x9 = 𝜆𝑥1𝜉3 + 𝛿1 

x10 =𝜆𝑥2𝜉3 + 𝛿2 

4. Konstruk Kompleksitas Audit (KA) 

x11 = 𝜆𝑥1𝜉4 + 𝛿1 

x12 =𝜆𝑥2𝜉4 + 𝛿2 

5. Konstruk Audit Delay (AD) 

y =𝜆𝑦1 1 + 1 

4.6.1.2. Inner Model 

Inner model menggambarkan hubungan antar konstruk. Persamaan dari 

inner model dalam studi ini terbagi menjadi dua yaitu persamaan pertama adalah 

persamaan inner model tanpa variabel moderasi dan persamaan kedua adalah 

persamaan inner model dengan variabel moderasi. Berikut bentuk persamaan 

inner model penelitian : 

Persamaan Tanpa Efek Moderasi (H1-H3): 

AD = −γ1KOA − γ2AI − γ3AIND − β1UMP + ζ
1

… . (1) 

Persamaan dengan Efek Moderasi (H4a-H4c): 

AD = −γ1KOA − γ2AI − γ3AIND + γ4KA + γ5KA ∗ KOA + γ6KA ∗ AI + γ7KA ∗ AIND − β1UMP + ζ
1

….(2) 

Keterangan: 

AD = Audit Delay 
KOA = Komite Audit 
AI = Auditor Internal 
AIND = Auditor Independen 
KA = Kompleksitas Audit 
UMP = Umur Perusahaan 
𝜆 = Faktor loading setiap indikator 
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xi = indikator variabel laten eksogen 
yi = indikator variabel laten endogen 
𝛿 = tingkat kesalahan pengukuran variabel laten eksogen 
 = tingkat kesalahan pengukuran variabel laten endogen 

𝛾 = Koefisien variabel laten eksogen 

𝛽 = Koefisien 
 = Eror 

 
4.6.2. Pengujian Model Fit 

Pengujian ini dilakukan dengan didasarkan pada lima nilai yaitu Average 

Path Coefficient (APC), Average R Square (ARS), Average Adjusted R-squared 

(AARS), Average Variance Inflation Factor (AVIF), Average Full VIF (AFVIF). 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah model sesuai dengan data 

penelitian. Nilai p untuk APC, ARS, dan AARS harus lebih kecil dari 0,05 dan 

nilai AVIF dan AFVIF harus lebih kecil dari 5.     

4.6.3. Pengujian Outer Model 

Pengujian outer model dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

validitas konstruk dan reliabilitas instrument (Jogiyanto, 2011:69). Uji validitas 

yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu merupakan uji validitas konstruk. Uji 

validitas konstruk dilakukan untuk mengetahui seberapa baik hasil yang 

didapatkan dari penggunaan suatu pengukuran berdasarkan teori yang ada. Uji 

validitas konstruk pada penelitian ini terdiri dari uji validitas konvergen dan 

diskriminan. Parameter uji validitas konstruk yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Parameter Uji Validitas Konstruk dalam Model Pengukuran PLS 

Pengujian Parameter Rule of Thumbs 

Validitas 
Konvergen 

Faktor Loading >0,7 

Validitas 
Diskriminan 

Akar AVE dan Korelasi Variabel Laten Akar AVE > Korelasi Variabel Laten 

 Sumber: Jogiyanto (2011:71) 

 Uji reliabilitas juga dilakukan dalam penelitian ini yang bertujuan untuk 

mengukur tingkat konsistensi internal alat ukur. Reliabilitas menunjukkan 

mengenai akurasi, konsistensi, dan ketepatan suatu alat ukur pada suatu 
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pengukuran (Jogiyanto, 2011:72). Uji reliabilitas didasarkan pada nilai composite 

reliability karena merupakan nilai terbaik dalam mengestimasi konsistensi internal 

dari konstruk (Salisbury et al dalam Jogiyanto, 2011:72). Nilai composite 

reliability harus bernilai 0,7 namun 0,6 masih dapat diterima (Hair et al (2008) 

dalam Jogiyanto (2011:72)).  

4.6.4. Pengujian Inner Model 

Inner model struktural PLS ini diuji dengan melakukan pengukuran pada nilai 

R2 dan Q2. Berikut adalah paramater pengukuran inner model dalam PLS : 

1. R Square (R2) 

Nilai R2 digunakan dengan tujuan untuk mengukur tingkat variasi dari 

perubahan variabel independen terhadap variabel dependen (Solihin dan 

Ratmono, 2013:72). Nilai R2 yang tinggi menunjukkan bahwa model 

tersebut semakin baik. 

2. Q Square (Q2) 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui tingkat validitas prediktif atau relevansi 

dari sekumpulan variabel laten predictor dengan variabel criterion. Nilia Q 

square harus memiliki nilai diatas nol. Nilai Q square bernilai 0,02 maka 

termasuk kecil, 0,15 termasuk sedang, dan 0,35 termasuk besar. 

4.6.5. Model Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis H1 hingga H4 menggunakan analisis PLS. Pengujian 

hipotesis dibagi menjadi dua bagian yaitu pengujian hipotesis pertama 

merupakan pengujian tanpa efek moderasi kompleksitas audit bertujuan untuk 

menguji H1-H3, kemudian pengujian hipotesis kedua merupakan pengujian 

dengan efek moderasi bertujuan menguji H4a- H4c. Proses tahapan pengujian 

hipotesis ini didasarkan pada kaidah Baron dan Kenney. Kaidah Baron dan 

Kenney menyatakan bahwa proses pengujian efek moderasi dilakukan dengan 

dua tahap yaitu pengujian efek pengaruh variabel independen terhadap 
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dependen, kemudian dilanjutkan pengujian efek pengaruh dengan memasukkan 

variabel moderasi (Jogiyanto, 2011:101).  

Pengujian hipotesis dalam studi ini akan dilakukan dengan cara melihat 

nilai p value dan nilai koefisien. Hipotesis penelitian akan diterima jika nilai p 

value ≤ 0,05 (5%) dan nilai koefisien sesuai dengan arah hipotesis, sebaliknya 

hipotesis akan ditolak jika nilai p value > dari 0,05 (5%) dan nilai koefisien tidak 

sesuai dengan arah hipotesis. Pengklasifikasian jenis variabel moderasi pada 

penelitian ini didasarkan pada ketentuan sebagai berikut (Sugiono, 2004): 

Tabel 4.1 Klasifikasi Variabel Moderasi 

Tipe Moderator Ketentuan 

Pure KAAD              Tidak Signifikan 
KA*KOAAD     Signifikan  
KA*AIAD         Signifikan 
KA*AINDAD    Signifikan 

Quasi KAAD              Signifikan 
KA*KOAAD     Signifikan  
KA*AIAD         Signifikan 
KA*AINDAD    Signifikan 

Homolgiser KAAD              Tidak Signifikan 
KA*KOAAD     Tidak Signifikan  
KA*AIAD         Tidak Signifikan 
KA*AINDAD    Tidak Signifikan 

Predictor / Independen KAAD              Signifikan 
KA*KOAAD     Tidak Signifikan  
KA*AIAD         Tidak Signifikan 
KA*AINDAD    Tidak Signifikan 

 

 Tabel 4.1 menjelaskan bahwa terdapat empat macam tipe variabel 

moderator. Penjelasan selanjutnya dari keempat tipe variabel moderator pada 

tabel 4.1 adalah sebagai berikut (Sugiono, 2004): 

1. Variabel moderator dapat diklasifikasikan pada tipe pure jika variabel 

moderator tidak memiliki pengaruh langsung terhadap variabel dependen, 

namun dapat berinteraksi dengan variabel independen dalam 

mempengaruhi variabel dependen. 

2. Variabel moderator dapat diklasifikasikan sebagai moderator quasi jika 

variabel moderator memiliki pengaruh langsung terhadap dependen dan 
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juga memiliki kemampuan berinteraksi dengan variabel independen 

dalam mempengaruhi variabel dependen.  

3. Variabel moderator diklasifikasikan sebagai variabel moderator 

homolgiser jika tidak  memiliki pengaruh langsung terhadap variabel 

dependen dan juga tidak dapat berinteraksi dengan variabel independen 

dalam mempengaruhi variabel dependen.  

4. Variabel moderator diklasifikasikan sebagai tipe predictor jika variabel 

moderator memiliki pengaruh langsung terhadap variabel dependen, 

namun tidak dapat berinteraksi dengan variabel independen dalam 

mempengaruhi variabel dependen.    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


