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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

5.1. Hasil Penelitian 

Bagian ini akan membahas mengenai hasil penelitian yang telah 

dilakukan. Bagian ini terdiri dari tiga bagian utama yaitu deskripsi sampel 

penelitian, deskripsi variabel penelitian, dan hasil pengujian statistik. Bagian 

pertama yaitu deskripsi sampel penelitian merupakan bagian yang memberikan 

penjelasan mengenai gambaran sampel penelitian yang digunakan pada 

penelitian ini. Bagian berikutnya yaitu deskripsi variabel penelitian merupakan 

bagian yang memberikan penjelasan mengenai gambaran variabel penelitian 

yaitu audit delay, komite audit, auditor internal, auditor independen, kompleksitas 

audit, dan umur perusahaan. Bagian terakhir adalah penjelasan mengenai hasil 

pengujian statistik yang terdiri dari hasil pengujian outer model, model fit, inner 

model, dan pengujian hipotesis penelitian. Berikut penjelasan selengkapnya dari 

masing-masing bagian hasil penelitian.  

5.1.1. Deskripsi Sampel Penelitian 

Bagian pertama dari hasil penelitian ini yaitu deskripsi sampel penelitian. 

Bagian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai gambaran sampel 

penelitian yang digunakan pada penelitian ini. Perusahaan yang digunakan 

sebagai sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 130 perusahaan. 

Perusahaan-perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang telah dipilih 

berdasarkan pada kriteria sampel yang telah ditentukan. Tabel 5.1. berikut 

menjelaskan mengenai proses seleksi yang dilakukan pada perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia: 
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Tabel 5.1 Jumlah Sampel Penelitian 

Keterangan 

 Jumlah Perusahaan yang Terdaftar di BEI sampai tahun 2016 539 

Jumlah Perusahaan yang Tidak Terdaftar di BEI selama 2013-2015 (80) 

Jumlah Perusahaan yang Terdaftar di BEI periode 2013-2015 459 

Jumlah Perusahaan yang Datanya tidak Dapat Diakses (57) 

Jumlah Perusahaan yang Tidak Menyediakan Data Penelitian Secara Lengkap (266) 

Jumlah Perusahaan yang Sesuai dengan Kriteria Sampel 136 

Jumlah Perusahaan yang Memiliki Data Outlier (6) 

Jumlah Perusahaan yang Dapat Digunakan Sebagai Sampel Penelitian 130 

Sumber: Data diolah 

 Tabel 5.1. menunjukkan bahwa perusahaan publik yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia sampai pada tahun 2016 adalah sebanyak 539 perusahaan, 

namun perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2013-

2015 hanya sebanyak 459 perusahaan. Sebanyak 266 perusahaan yang 

terdaftar di BEI selama 2013-2015 tidak menyajikan secara lengkap data-data 

penelitian yang diperlukan. Data penelitian yang tidak disajikan oleh 266 

perusahaan meliputi data mengenai auditor internal sebagian besar perusahaan 

tersebut tidak menyajikan informasi mengenai jumlah anggota auditor internal. 

Dengan demikian, peneliti menghapus 266 perusahaan tersebut dari daftar 

perusahaan yang dapat digunakan dalam penelitian. Jumlah akhir perusahaan 

yang dapat digunakan dalam penelitian dan sesuai dengan kriteria yang telah 

ditentukan adalah sebanyak 136 perusahaan. Namun, 136 perusahaan tersebut 

tidak semuanya dapat digunakan sebagai sampel penelitian karena terdapat 6 

perusahaan yang memiliki data outlier, sehingga 6 perussahaan tersebut harus 

dikeluarkan dari sampel penelitian. Berdasarkan hal tersebut, maka jumlah 

perusahaan akhir yang dapat digunakan sebagai sampel penelitian ini yaitu 

sebanyak 130 perusahaan. Perusahaan-perusahaan tersebut akan diamati 
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selama tiga periode yaitu 2013-2015, sehingga jumlah observasi yang dilakukan 

adalah sebanyak 390 kasus.  

Perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian ini terdiri 

dari berbagai jenis perusahaan. Nama-nama dan jenis perusahaan yang menjadi 

sampel pada penelitian ini disajikan secara lebih lengkap pada lampiran 2. 

Sampel penelitian ini lebih didominasi oleh perusahaan non jasa keuangan yaitu 

sebanyak 100 perusahaan (76,92%) dan sisanya 30 perusahaan (23,08%) 

merupakan perusahaan jasa keuangan. Perusahaan jasa non keuangan 

didominasi oleh perusahaan manufaktur, sedangkan perusahaan jasa keuangan 

didominasi oleh perusahaan perbankan.    

5.1.2. Deskripsi Variabel Penelitian 

Bagian deskripsi variabel penelitian akan menjelaskan mengenai 

gambaran variabel yang digunakan pada penelitian ini. Penjelasan variabel 

meliputi variabel audit delay, komite audit, auditor internal, auditor independen, 

kompleksitas audit, dan umur perusahaan. Bagian deskripsi variabel penelitian ini 

akan memberikan penjelasan mengenai variabel penelitian yang meliputi nilai 

tertinggi, nilai terendah, nilai modus, dan rata-rata dari masing-masing variabel 

penelitian dan indikator penelitian serta penjelasan lainnya yang berhubungan 

dengan variabel penelitian. Berikut penjelasan lebih lengkap dari deskripsi untuk 

masing-masing variabel penelitian.  

5.1.2.1. Audit Delay 

Deskripsi variabel penelitian yang pertama dimulai dengan variabel 

dependen penelitian yaitu audit delay. Variabel audit delay diukur dengan cara 

menghitung rentang waktu antara tanggal tahun tutup buku 31 Desember sampai 

tanggal penerbitan laporan auditor independen (Rachmawati, 2008; Kartika, 
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2011). Hasil perhitungan variabel audit delay telah disajikan pada lampiran 3 dan 

deskripsi singkat variabel audit delay dapat dilihat pada tabel  5.2. berikut: 

Tabel 5.2 Deskripsi Variabel Audit Delay 

Tahun Nilai Minimal Nilai Maksimal Modus Rata-Rata 

2013 28 173 80 70 

2014 15 179 85 71 

2015 6 173 88 72 
Sumber: data diolah 

 Tabel 5.2 menunjukkan deskripsi variabel audit delay dari 130 

perusahaan selama tahun 2013-2015. Rentang waktu audit delay dihitung dalam 

satuan hari. Rentang waktu audit delay pada  130 perusahaan publik rata-rata 

adalah selama 70 hari pada tahun 2013, 71 hari pada tahun 2014, dan 72 hari 

pada tahun 2015. Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa rata-

rata rentang waktu audit delay yang terjadi perusahaan selama tahun 2013-2015 

mengalami peningkatan. Dengan demikian, waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan audit laporan keuangan perusahaan oleh auditor indpenden 

selama 2013-2015 semakin lama. Peningkatan waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan audit laporan keuangan perusahaan ini akan dapat membuat 

perusahaan semakin lama untuk menyampaikan laporan keuangannya kepada 

publik. Dengan demikian, kemungkinan perusahaan untuk terlambat dalam 

penyampaian laporan keuangan akan semakin besar.  

Rentang waktu audit delay yang paling singkat terjadi pada Bank OCBC 

NISP (NISP) selama 28 hari pada tahun 2013, Adira Dinamika Multi Finance Tbk 

(ADMF) selama 15 hari pada tahun 2014, dan Bank Pembangunan Daerah Jawa 

Timur (BJTM) pada tahun 2015 selama 6 hari. Berdasarkan penjelasan tersebut 

menunjukkan bahwa waktu minimal yang dibutuhkan untuk proses penyelesaian 

audit laporan keuangan perusahaan oleh auditor independen selama tahun 
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2013-2015 mengalami penurunan. Dengan demikian, waktu yang diperlukan 

untuk menyelesaikan audit laporan keuangan perusahaan oleh auditor 

indpenden selama 2013-2015 semakin cepat. Penurunan waktu minimal yang 

diperlukan untuk menyelesaikan proses audit laporan keuangan ini akan dapat 

membuat perusahaan semakin cepat untuk menyampaikan laporan 

keuangannya kepada publik. Dengan demikian, kemungkinan perusahaan untuk 

terlambat dalam penyampaian laporan keuangan akan semkin kecil.  

Rentang waktu audit delay paling lama terjadi pada perusahaan Humpuss 

Intermoda Transportasi Tbk (HITS) selama 173 hari pada tahun 2013, Benakat 

Integra Tbk (BIPI) yaitu selama 179 hari pada tahun 2014 dan 173 hari pada 

tahun 2015. Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa tingkat waktu 

maksimal yang diperlukan untuk menyelesaikan proses audit oleh auditor 

independen pada perusahaan publik selama tahun 2013-2015 mengalami 

peningkatan. Peningkatan waktu maksimal yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan proses audit ini akan berdampak negatif terhadap perusahaan 

karena peningkatan waktu maksimal akan mengakibatkan kemungkinan 

perusahaan terlambat melaporkan laporan keuangannya kepada publik akan 

semakin besar. Dengan demikian, peningkatan waktu maksimal yang dibutuhkan 

untuk menyelesaikan proses audit laporan keuangan ini harus diwaspadai. 

Nilai modus yang ditunjukkan pada tabel 5.2 yaitu berturut-turut 80 pada 

tahun 2013, 85 pada tahun 2014, dan 88 pada tahun 2015. Angka tersebut 

menunjukkan bahwa rentang waktu audit delay yang sering terjadi pada 130 

perusahaan publik adalah 80 hari pada tahun 2013, 85 hari pada tahun 2014, 

dan 88 hari pada tahun 2015. Rentang waktu audit delay yang sering terjadi 

pada 130 perusahaan publik tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan pada 

setiap tahunnya. Hal ini perlu diwaspadai karena peningkatan tersebut akan 
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mengakibatkan adanya lebih dari satu perusahaan yang memiliki kemungkinan 

untuk terlambat menyampaikan laporan keuangan perusahaannya akibat 

lamanya penyelesaian laporan audit laporan keuangan oleh auditor indpenden. 

5.1.2.2. Komite Audit 

Variabel kedua yang akan dibahas pada bagian deskripsi variabel 

penelitian yaitu variabel komite audit. Variabel komite audit terdiri dari lima 

indikator yang digunakan untuk mengukur variabel yaitu jumlah anggota komite 

audit, tingkat keahlian komite audit, frekuensi pertemuan komite audit, tingkat 

indpendensi komite audit, dan proporsi gender komite audit. Berikut deskripsi 

lebih lengkap dari kelima ukuran komite audit.  

5.1.2.2.1. Jumlah Anggota Komite Audit 

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. Hasil perhitungan indikator jumlah anggota komite audit 

telah disajikan pada lampiran 4.1 dan deskripsi singkat jumlah anggota komite 

audit dapat dilihat pada tabel  5.3. berikut: 

Tabel 5.3. Deskripsi Jumlah Anggota Komite Audit 

Keterangan Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 

Nilai Minimal 3 3 3 

Nilai Maksimal 6 6 5 

Nilai Modus 3 3 3 
Sumber: data diolah 

Nilai minimal dan nilai modus pada tabel 5.3 menunjukkan angka 3 pada 

tahun 2013-2015, angka ini menunjukkan bahwa jumlah anggota komite audit 

paling sedikit dan jumlah anggota komite audit yang paling sering ada di 

perusahaan publik pada tahun 2013-2015 yaitu berjumlah 3 orang. Jumlah 
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anggota komite audit ini sesuai dengan jumlah minimal yang telah diatur didalam 

Peraturan Bapepam No IX.I5 tahun 2012 yang menyatakan bahwa jumlah 

anggota komite audit paling tidak terdiri dari 3 orang yaitu satu orang ketua yang 

merupakan komisaris independen dan dua pihak eksternal yang memiliki latar 

belakang akuntansi, keuangan, perbankan, dan hukum. Dengan demikian, 

jumlah minimal anggota komite audit perusahaan publik telah memenuhi jumlah 

yang telah ditentukan.  

 Nilai maksimal jumlah komite audit perusahaan publik berdasarkan tabel 

5.3 yaitu 6 orang pada tahun 2013 sampai 2015. Jumlah anggota komite audit 

sebanyak 6 orang pada tahun 2013 dimiliki oleh PT. Aneka Tambang (Persero) 

Tbk, PT. Bank Danamon Tbk, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan 

Banten Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. Jumlah komite 

audit sebanyak 6 orang pada tahun 2014 dimiliki oleh PT. BFI Finance Indonesia 

Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, PT Bank 

Mandiri Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. 

Jumlah komite audit sebanyak 6 orang pada tahun 2015 dimiliki oleh  PT Bank 

CIMB Niaga Tbk. Jumlah komite audit yang melebihi jumlah minimal ini harus 

tetap memenuhi syarat keanggotaan komite audit yang telah ditetapkan oleh 

Peraturan Bapepam No IX.I5 tahun 2012. 

5.1.2.2.2. Keahlian Keuangan Komite Audit 

Pengukuran indikator keahlian keuangan komite audit dalam penelitian ini 

didasarkan pada penelitian Hashim dan Rahman (2011). Indikator diukur dengan 

menghitung presentase anggota komite audit yang berlatar belakang akuntansi 

atau keuangan atau pernah memiliki posisi penting terkait keuangan. Hasil 

perhitungan indikator tingkat keahlian keuangan komite audit telah disajikan pada 
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lampiran 4.2 dan deskripsi singkat tingkat keahlian keuangan komite audit dapat 

dilihat pada tabel  5.4. berikut: 

Tabel 5.4. Deskripsi Tingkat Keahlian Keuangan Komite Audit 

Keterangan Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 

Nilai Minimal 0,00 0,00 0,00 

Nilai Maksimal 1,00 1,00 1,00 

Nilai Modus 1,00 1,00 1,00 

Nilai Rata-rata 0,74 0,77 0,77 
  Sumber: data diolah 

Nilai minimal dari tingkat keahlian keuangan komite audit 130 perusahaan 

publik di Indonesia berdasarkan tabel 5.4 selama tahun 2013-2015 yaitu 0,00 

(0%). Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah minimal anggota komite audit yang 

memiliki keahlian keuangan yaitu adalah sebanyak 0% dari jumlah anggota 

komite audit. Jumlah tingkat keahlian keuangan komite audit sebesar 0% ini 

dimiliki oleh Perusahaan Petrosea Tbk dan Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk. 

Perusahaan Petrosea Tbk tidak memiliki anggota komite audit dengan keahlian 

keuangan pada tahun 2013 dan 2014, sedangkan pada tahun 2015 perusahaan 

Petrosea Tbk memiliki 2 anggota komite audit yang memiliki keahlian keuangan. 

Perusahaan Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk tidak memiliki anggota komite audit 

dengan keahlian keuangan pada tahun 2013 sampai dengan 2015. Tingkat 

keahlian keuangan dari komite audit dari perusahaan Petrosea Tbk pada tahun 

2013 sampai 2014 dan Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk ini tidak sesuai dengan 

jumlah minimal tingkat keahlian keuangan yang telah ditetapkan dalam peraturan 

BAPEPAM No IX.I.5 tahun 2012. Anggota jumlah komite audit perusahaan wajib 

memiliki minimal satu orang yang memiliki keahlian keuangan atau 

berlatarbelakang akuntansi (Peraturan BAPEPAM No IX.I.5 tahun 2012). 

Nilai maksimal dan nilai modus dari tingkat keahlian keuangan komite 

audit 130 perusahaan publik di Indonesia yaitu 1 (100%) pada tahun 2013-2015. 
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Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat lebih dari satu perusahaan yang semua 

anggota komite auditnya memiliki keahlian keuangan. Rata-rata tingkat keahlian 

keuangan yang dimiliki komite audit pada 130 perusahaan publik di Indonesia 

yaitu 0,74 (74%) pada tahun 2013 serta 0, 77 (77%) pada tahun 2014 dan 2015. 

Nilai rata-rata tingkat keahlian keuangan komite audit ini mengindikasikan bahwa 

jumlah anggota komite audit yang memiliki keahlian keuangan cukup tinggi yaitu 

sebesar 74-77% dari seluruh jumlah anggota komite audit yang ada di 

perusahaan. 

5.1.2.2.3. Frekuensi Rapat Komite Audit 

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. Hasil perhitungan indikator 

tingkat keahlian keuangan komite audit telah disajikan pada lampiran 4.3 dan 

deskripsi singkat jumlah rapat komite audit dapat dilihat pada tabel  5.5. berikut: 

Tabel 5.5. Deskripsi Jumlah Rapat Komite Audit 

Keterangan Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 

Nilai Minimal 2 3 2 

Nilai Maksimal 44 38 41 

Nilai Modus 4 4 4 

Nilai Rata-rata 9 9 9 
  Sumber: data diolah 

 Nilai minimal dari jumlah rapat komite audit berdasarkan tabel 5.5 yaitu 2 

pada tahun 2013 dan 2015 serta 3 pada tahun 2014. Komite audit yang 

melakukan sebanyak 2 kali pada tahun 2013 tersebut adalah komite audit dari 

perusahaan Darya-Varia Laboratoria Tbk, Indocement Tuggal Prakarsa Tbk, dan 

Ultra Jaya Milk Industri. Komite audit yang melakukan rapat sebanyak 3 kali pada 

tahun 2014 yaitu perusahaan Akasha Wira Internasional Tbk, Tiga Pilar 
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Sejahtera Food Tbk, Argha Karya Prima Indonesia Tbk, Arpeni Pratama Ocean 

Line Tbk, Asuransi Dayin Mitra Tbk, Indonesia Paradise Properti Tbk, Lion Metal 

Works Tbk, Ultra Jaya Milk Industri Tbk, dan Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. 

Komite audit yang melakukan rapat sebanyak 2 kali pada tahun 2015 yaitu 

perusahaan Asuransi Multi Artha Guna Tbk. Jumlah rapat minimal komite audit 

pada tahun tersebut belum sesuai dengan jumlah rapat yang diatur pada 

Peraturan Bapepam No IX.I5 tahun 2012. Peraturan tersebut menyatakan bahwa 

rapat komite audit dilaksanakan minimal satu kali dalam tiga bulan atau 4 kali 

setahun. Dengan demikian, komite audit dari 130 perusahaan publik harus dapat 

memenuhi jumlah rapat minimal seperti yang diatur pada peraturan tersebut agar 

dapat bekerja secara maksimal.  

Nilai maksimal dari jumlah rapat komite audit berdasarkan tabel 5.5 yaitu 

44 untuk tahun 2013 serta 38 untuk tahun 2014, serta 41 untuk tahun 2015. 

Jumlah rapat komite audit sebanyak 44 kali pada tahun 2013 dilakukan oleh 

komite audit dari perusahaan Garuda Indonesia Tbk. Jumlah rapat anggota 

komite audit sebanyak 38 kali untuk tahun 2014 dilakukan oleh komite audit dari 

Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Jumlah rapat anggota komite audit 

sebanyak 41 kali pada tahun 2015 dilakukan oleh komite audit dari perusahaan 

PT Pembangunan Perumahan Tbk. Jumlah rapat komite audit perusahaan 

Garuda Indonesia, Gas Negara, dan Pembangnan Perumahan ini telah 

memenuhi dan bahkan melebih jumlah rapat minimal yang telah diatur pada 

Peraturan Bapepam No IX.I.5 tahun 2012.  

 Nilai modus dari jumlah rapat komite audit pada tahun 2013-2015 

berdasarkan tabel 5.5 yaitu 4. Angka ini menunjukkan bahwa banyak 

perusahaan yang komite audit nya melakukan rapat sebanyak 4 kali per 

tahunnya pada tahun 2013-2015. Jumlah rapat  komite audit  sebanyak 4 kali 



77 
 

pada tahun 2013 dan 2014 yang dilakukan oleh sebagian besar perusahaan ini 

telah sesuai dengan Peraturan Bapepam No IX.I5 tahun 2012. Dengan demikian, 

sebagian besar perusahaan publik telah memenuhi standar jumlah rapat yang 

seharusnya. Nilai rata-rata dari jumlah rapat komite audit berdasarkan tabel 5.5 

yaitu 9 pada tahun 2013 sampai 2015. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah 

rata-rata rapat yang dilakukan oleh komite audit pada 130 perusahaan publik di 

Indonesia telah melebihi dari jumlah rapat minimal komite audit yang diatur pada 

Peraturan Bapepam No IX.I5 tahun 2012. 

5.1.2.2.4. Tingkat Independensi Komite Audit 

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. Anggota komite audit 

perusahaan yang independen adalah seseorang yang bukan konsultan atau 

akuntan publik perusahaan, bukan orang yang bekerja atau wewenang 

kepemimpinan di perusahaan, tidak mempunyai saham perusahaan langsung 

atau tidak langsung, tidak berafiliasi dengan dewan komisaris, direksi, atau 

pemegang saham. Hasil perhitungan indikator tingkat keahlian keuangan komite 

audit telah disajikan pada lampiran 4.4 dan deskripsi singkat tingkat 

independensi komite audit dapat dilihat pada tabel  5.6. berikut: 

Tabel 5.6 Tingkat Independensi Komite Audit 

Keterangan Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 

Nilai Minimal 0,60 0,67 0,67 

Nilai Maksimal 1,00 1,00 1,00 

Nilai Modus 1,00 1,00 1,00 

Nilai Rata-rata 0,98 0,99 0,99 
  Sumber: data diolah 
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 Nilai minimal dari tingkat independensi komite audit berdasarkan tabel 5.6 

yaitu 0,60 pada tahun 2013 serta 0,67 pada tahun 2014 dan 2015. Nilai minimal 

ini mengindikasikan bahwa tingkat independensi komite audit pada 130 

perusahaan publik di Indonesia yaitu 60%-67% dari jumlah total anggota komite 

audit. Tingkat Independensi komite audit sebesar 60% pada tahun 2013 dimiliki 

oleh perusahaan PT Bank Tabungan Negara Tbk. Tingkat Independensi komite 

audit sebesar 67% pada tahun 2014 dimiliki oleh perusahaan Argha Karya Prima 

Indonesia Tbk dan Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. Tingkat Independensi 

komite audit sebesar 67% pada tahun 2014 dimiliki oleh perusahaan Ace 

Hardware Indonesia Tbk dan Argha Karya Prima Indonesia Tbk. Tingkat 

independensi komite audit pada kedua perusahaan tersebut tidak dapat 100% 

karena pada anggota komite audit terdapat pihak yang bukan merupakan pihak 

independen seperti komisaris non independen. Hal ini tidak memenuhi kriteria 

independensi yang telah ditentukan dalam peraturan BAPEPAM No. IX.I.5 tahun 

2012. 

 Nilai maksimal dan modus dari tingkat independensi komite audit 

berdasarkan tabel 5.6 menunjukkan nilai 1 untuk tahun 2013-2015. Angka ini 

mengindikasikan bahwa sebagian besar komite audit perusahaan publik yang 

menjadi sampel pada penelitian ini memiliki anggota yang semuanya berasal dari 

pihak independen. Dengan demikian, sebagian besar perusahaan sampel 

penelitian telah memperhatikan dengan baik mengenai tingkat independensi 

komite audit. Hal ini pada akhirnya berdampak pada nilai rata-rata tingkat 

independensi komite audit yang tinggi yaitu mendekati 1. Berdasarkan tabel 5.6 

menunjukkan bahwa nilai rata-rata untuk tingkat independensi komite audit yaitu 

0,98 untuk tahun 2013 serta 0,99 untuk tahun 2014 dan 2015. Nilai rata-rata 
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tersebut menunjukkan bahwa rata-rata tingkat independensi komite audit adalah 

mendekati 100% (98%-99%). 

5.1.2.2.5 Proporsi Gender Komite Audit 

Pengukuran proporsi gender dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

membandingkan jumlah antara anggota komite audit laki-laki dengan perempuan 

dalam suatu perusahaan. Hasil perhitungan indikator tingkat keahlian keuangan 

komite audit telah disajikan pada lampiran 4.5 dan deskripsi singkat variabel 

proporsi gender dari komite audit dapat dilihat pada tabel  5.7. berikut 

Tabel 5.7 Deskripsi Proporsi Gender Komite Audit 

Keterangan Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 

Nilai Minimal 0 0 0 

Nilai Maksimal 1,00 1,00 1,00 

Nilai Modus 0 0 0 

Nilai rata-rata 0,18 0,18 0,19 
  Sumber: data diolah 

 Nilai minimal dan modus dari proporsi gender komite audit pada tabel 5.7 

menunjukkan nilai 0,00 untuk tahun 2013-2015. Hal ini mengindikasikan bahwa 

sebagian besar anggota komite audit adalah terdiri dari laki-laki. Jumlah anggota 

komite audit yang berjenis kelamin wanita yang paling tinggi adalah 1,00 atau 

100% dari jumlah anggota komite audit. Perusahaan yang memiliki jumlah 

proporsi anggota komite audit wanita sebesar 100% selama tahun 2013-2015 

yaitu perusahaan Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk. Rata-rata prporsi anggota 

komite audit wanita terhadap laki-laki pada 130 perusahaan publik di Indonesia 

tahun 2013-2015 yaitu 18%, 18%, dan 19%. Dengan demikian, rata-rata proporsi 

anggota komite audit wanita dibandingkan laki-laki masih rendah yaitu hanya 18-

19% dari jumlah anggota komite audit yang dimiliki perusahaan. 
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5.1.2.3. Auditor Internal 

Deskripsi variabel selanjutnya adalah variabel auditor internal. Variabel 

auditor internal diukur dengan menggunakan tiga indikator yaitu jumlah anggota 

audit internal, tingkat pendidikan ketua audit internal, dan tingkat pengalaman 

ketua audit internal. Hasil perhitungan masing-masing indikator telah disajikan 

pada lampiran 5. Berikut penjelasan mengenai deskripsi dari masing-masing 

indikator variabel auditor internal. 

5.1.2.3.1. Jumlah Auditor Internal 

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 audit 

internal diukur dengan menggunakan skala rasio dengan menghitung jumlah 

banyak anggota audit internal pada suatu perusahaan didasarkan pada 

penelitian Suharni et al (2013). Jumlah auditor internal perusahaan didasarkan 

pada besaran dan kompleksitas usaha perusahaan serta minimal berjumlah satu 

orang (Peraturan BAPEPAM No. IX.I.7 Tahun 2008). Hasil pengukuran jumlah 

anggota audit internal telah disajikan secara lengkap pada lampiran 5.1 Berikut 

deskripsi singkat mengenai jumlah anggota audit internal yang disajikan pada 

tabel 5.8 

Tabel 5.8 Deskripsi Jumlah Auditor Internal 

Keterangan Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 

Nilai Minimal 1 1 1 

Nilai Maksimal 194 189 186 

Nilai Modus 4 3 1 

  Sumber: data diolah 

 Nilai minimal dari jumlah auditor internal berdasarkan table 5.8 adalah 1 

untuk tahun 2013-2015. Angka ini menunjukkan bahwa jumlah auditor internal 
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paling sedikit pada tahun 2013-2015 adalah 1 orang. Jumlah perusahaan dengan 

anggota audit internal sebanyak 1 orang adalah 24 perusahaan. Jumlah minimal 

anggota auditor internal perusahaan telah sesuai dengan peraturan BAPEPAM 

No. IX.I.7 tahun 2008. Nilai maksimal dari jumlah auditor internal berdasarkan 

pada tabel 5.8 yaitu 194 untuk tahun 2013, 189 untuk tahun 2014, dan 186 untuk 

tahun 2015. Perusahaan yang memiliki jumlah anggota auditor terbanyak pada 

tahun 2013-2015 adalah Bank Danamon Tbk. Jumlah anggota auditor internal 

pada 130 perusahaan publik sebagian besar yaitu berjumlah 4 orang untuk  

tahun 2013, 3 orang untuk tahun 2014, dan 1 orang untuk tahun 2015.  

5.1.2.3.2. Tingkat Pendidikan Ketua Auditor Internal 

Indikator yang kedua dari variabel auditor internal yaitu tingkat pendidikan 

ketua unit auditor internal diukur. Indikator tingkat pendidikan ketua unit auditor 

internal diukur dengan menggunakan skala ordinal yang didasarkan pada 

penelitian Suharni et al (2013), dimana tingkat pendidikan D3 akan diberikan skor 

1, S1 diberi skor 2, S2 akan diberi skor 3. Hasil pengukuran jumlah anggota audit 

internal telah disajikan secara lengkap pada lampiran 5.2 Berikut deskripsi 

singkat mengenai tingkat pendidikan ketua audit internal yang disajikan pada 

tabel 5.9 

Tabel 5.9 Deskripsi Tingkat Pendidikan Ketua Tim Audit Internal 

Kode Tingkat Pendidikan Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 

1 Diploma 0 0 0 

2 Sarjana 91 93 93 

3 Magister 39 37 37 

4 Doktor 0 0 0 

 
Jumlah 130 130 130 

 Sumber: data diolah 

 Tabel 5.9 menunjukkan mengenai tingkat pendidikan dari ketua tim audit 

internal pada 130 perusahaan publik di Indonesia tahun 2013-2015. Pendidikan 
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terendah dari ketua audit internal di 130 perusahaan publik di Indonesia adalah 

sarjana. Ketua audit internal pada 130 perusahaan publik di Indonesia mayoritas 

merupakan lulusan sarjana yaitu dengan jumlah 91 orang pada tahun 2013 serta 

93 orang pada tahun 2014 dan 2015.  Pendidikan tertinggi ketua audit internal 

pada 130 perusahaan publik di Indonesia adalah magister, namun jumlah ketua 

audit internal yang merupakan lulusan magister masih jauh lebih sedikit jika 

dibandingkan dengan ketua audit internal yang merupakan lulusan sarjana. 

Jumlah ketua audit internal yang berpendidikan S2 hanya 39 orang pada tahun 

2013 serta 37 orang pada tahun 2014 dan 2015. Tabel 5.8 menunjukkan bahwa 

tidak ada ketua audit internal pada 49 perusahaan publik yang berpendidikan 

diploma (D3) dan doktor (S3). 

5.1.2.3.3. Tingkat Pengalaman Ketua Auditor Internal 

Indikator yang terakhir dari variabel auditor internal yaitu tingkat 

pengalaman ketua unit audit internal. Indikator tingkat pengalaman ketua unit 

auditor internal diukur dengan cara menghitung selisih dari mulai ketika ketua 

unit auditor internal memulai masa kerjanya hingga pada tahun penelitian 

dengan menggunakan skala rasio Suharni et al (2013). Hasil pengukuran jumlah 

anggota audit internal telah disajikan secara lengkap pada lampiran 5.3 Berikut 

deskripsi singkat mengenai tingkat pengalaman ketua auditor internal yang 

disajikan pada tabel 5.10 

Tabel 5.10 Deskripsi Tingkat Pengalaman Ketua Unit Audit Internal 

Keterangan Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 

Nilai Minimal 0,08 0,17 0,08 

Nilai Maksimal 13,67 14,67 15,67 

Nilai Modus 4 5 6 

Rata-Rata 3,74 4,12 4,33 
  Sumber: data diolah 
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 Tingkat pengalaman ketua unit audit internal yang paling singkat adalah 

0,08 tahun (1 bulan) pada tahun 2013, 0,17 tahun (2 bulan) pada tahun 2014, 

dan 0,08 tahun (1 bulan) pada tahun 2015. Tingkat pengalaman ketua audit yang 

sangat singkat ini dikarenakan adanya pergantian ketua audit internal pada saat 

beberapa bulan sebelum akhir tahun 2013, 2014, dan 2015. Ketua audit internal 

yang memiliki pengalaman yang singkat ini  adalah ketua audit internal dari 

perusahaan PT. MNC Investama Tbk pada tahun 2013, Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Timur Tbk pada tahun 2014, dan Eagle High Plantations Tbk pada 

tahun 2015. Tingkat pengalaman ketua unit audit internal yang paling lama yaitu 

selama 13,67 tahun pada tahun 2013, 14,67 tahun pada tahun 2014, dan 15,67 

tahun pada tahun 2015. Ketua auditor internal yang memiliki pengalaman 

tertinggi tersebut berasal dari perusahaan Garuda Indonesia Tbk. Sebagian 

besar pengalaman ketua unit audit internal pada 130 perusahaan publik di 

Indonesia adalah 4 tahun pada tahun 2013, 5 tahun pada tahun 2014, dan 6 

tahun pada tahun 2015. Rata-rata tingkat pengalaman ketua unit audit internal 

130 perusahaan publik yaitu 3,74 tahun pada tahun 2013, 4,12 tahun pada tahun 

2014, dan 4,33 tahun pada tahun 2015. 

5.1.2.4. Auditor Independen 

Deskripsi variabel penelitian selanjutnya adalah auditor independen. 

Variabel auditor independen diukur dengan dua indikator yaitu ukuran KAP dan 

lamanya perikatan KAP. Hasil perhitungan dari indikator variabel independen 

disajikan lebih lengkap pada lampiran 6 dan deskripsi singkat dari masing-

masing indikator disajikan pada bagian berikut 
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5.1.2.4.1. Ukuran KAP 

Indikator yang pertama dari variabel auditor independen yaitu ukuran 

KAP. Indikator ukuran KAP 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 (Rustiarini dan Sugiart, 2013). Hasil 

pengukuran ukuran KAP telah disajikan secara lengkap di Lampiran 6.1. Tabel 

5.11 menyajikan deskripsi singkat hasil pengukuran indikator ukuran KAP. 

Tabel 5.11 Deskripsi Ukuran KAP 

Ukuran KAP Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 

KAP Big Four 68 69 70 

KAP Non Big Four 62 61 60 

Jumlah 130 130 130 
  Sumber: data diolah 

Tabel 5.11 menunjukkan mengenai tingkat presentase ukuran KAP yang 

digunakan oleh 130 perusahaan publik di Indonesia pada tahun 2013-2015. 

Perusahaan yang menggunakan jasa dari Kantor Akuntan Publik Big Four lebih 

banyak dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan jasa Kantor 

Akuntan Publik Non The Big Four selama tahun 2013-2015. Ada 68 perusahaan 

atau 52,31% pada tahun 2013, 69 atau 53,1% perusahaan pada tahun 2014, dan 

70 perusahaan atau 53,85% pada tahun 2015 yang menggunakan jasa KAP The 

Big Four.  

5.1.2.4.2. Lama Perikatan KAP 

Indikator terakhir dari variabel auditor independen yaitu lama perikatan 

KAP. Indikator lama perikatan KAP diukur dengan menghitung lamanya tahun 

penugasan auditor independen melakukan audit laporan keuangan perusahaan 

(Rustiarini dan Sugiarti, 2013). Hasil pengukuran ukuran KAP telah disajikan 
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secara lengkap di Lampiran 6.2. Tabel 5.12 menyajikan deskripsi singkat hasil 

pengukuran indikator lama perikatan KAP. 

Tabel 5.12 Deskripsi Lama Perikatan 

Keterangan Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 

Nilai minimal 1 1 1 

Nilai Maksimal 5 6 7 

Nilai Modus 4 5 6 

Nilai rata-rata 3 4 4 
  Sumber: data diolah 

 Lama perikatan KAP dengan perusahaan pada 130 perusahaan publik di 

Indonesia pada tahun 2013-2015 paling singkat yaitu selama 1 tahun. Hal 

tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan paling singkat menggunakan jasa 

dari KAP yang sama hanya untuk 1 periode. Lama perikatan terlama dari KAP 

dengan perusahaan pada 130 perusahaan publik di Indonesia yaitu berlangsung 

selama 5 tahun pada 2013 serta 6 tahun pada 2014 dan 7 tahun pada tahun 

2015. Angka tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan telah menggunakan 

jasa KAP pada beberapa periode sebelumnya. Pada tahun 2013 lama perikatan 

yang tertinggi antara KAP dengan perusahaan adalah selama 5 tahun, hal 

tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan telah menggunakan jasa KAP yang 

sama dimulai sejak tahun 2009 sampai 2013. Penjelasan yang sama juga 

berlaku untuk tahun 2014 dan 2015.  

Lama perikatan KAP tertinggi yaitu selama 5 dan 6 tahun ini masih sesuai 

dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 17 tahun 2008 yang 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–perusahaan 

yang telah menggunakan jasa KAP yang sama selama 6 tahun berturut-turut 

harus menggunakan jasa KAP yang berbeda. Namun, lama perikatan KAP yang 



86 
 

sama dengan perusahaan selama 7 tahun pada tahun 2015 tidak sesuai dengan 

peraturan PMK No 17 tahun 2008 karena telah melebih waktu lama perikatan 

maksimal yang diperbolehkan dan seharusnya perusahaan mengganti KAP 

untuk tahun berikutnya. 

Lama perikatan yang terjadi antara KAP dengan perusahaan selama 

tahun 2013-2015 sebagian besar selama 4 tahun, 5 tahun, dan 6 tahun. Angka 

tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar perusahaan menggunakan jasa 

KAP yang sama adalah selama 4-6 tahun berturut-turut. Rata-rata lama perikatan 

yang terjadi antara KAP dengan perusahaan pada 130 perusahaan publik di 

Indonesia pada tahun 2013-2015 yaitu selama 3 tahun, 4 tahun, dan 4 tahun.    

5.1.2.5. Kompleksitas Audit 

Deskripsi variabel penelitian selanjutnya akan membahas mengenai 

variable kompleksitas audit. Variabel ini merupakan variabel moderasi pada 

penelitian ini. Variabel kompleksitas audit diukur dengan menggunakan dua 

indikator yaitu jumlah anak perusahaan dan ukuran perusahaan. 

5.1.2.5.1. Jumlah Anak Perusahaan 

Indikator yang pertama dari variabel kompleksitas audit adalah jumlah anak 

perusahaan. Indikator jumlah anak perusahaan diukur dengan dengan 

menghitung jumlah anak perusahaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang 

publik (Puspitasari dan Latrini, 2014). Hasil perhitungan jumlah anak perusahaan 

telah disajikan secara lengkap pada lampiran 7.1. Tabel 5.13 berikut menyajikan 

deskripsi singkat dari hasil perhitungan jumlah anak perusahaan: 

 

 



87 
 

Tabel 5.13. Deskripsi Jumlah Anak Perusahaan Publik 

Keterangan Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 

Nilai minimal 0 0 0 

Nilai Maksimal 23 29 33 

Nilai Modus 0 0 0 
  Sumber: data diolah 

Tabel 5.13 menunjukkan mengenai deskripsi singkat dari jumlah anak 

yang dimiliki oleh 130 perusahaan publik di Indonesia pada tahun 2013-2015. 

Tabel 5.13 menunjukkan bahwa terdapat banyak perusahaan yang tidak memiliki 

anak perusahaan selama tahun 2013-2015. Hal ini ditunjukkan dari nilai minimal 

dan modus yang ada di tabel 5.13 yang menunjukkan angka nol. Hal ini 

mengindikasikan bahwa sebagian perusahaan dari 130 perusahaan publik 

merupakan perusahan yang tidak memiliki anak perusahaan. Jumlah anak 

perusahaan yang paling banyak adalah sejumlah 23 pada tahun 2013, 29 pada 

tahun 2014, dan 33 pada tahun 2015. Perusahaan Kalbe Farma merupakan 

perusahaan dengan jumlah anak terbanyak di tahun 2013 yaitu 23. Perusahaan 

Adung Podomoro Land Tbk merupakan perusahaan dengan jumlah anak 

perusahaan terbanyak di tahun 2014 dan 2015 yaitu 29 dan 33.  

5.1.2.5.2. Ukuran Perusahaan 

Indikator terakhir dari kompleksitas audit yaitu ukuran perusahaan. 

Indikator ukuran perusahaan diukur dengan nilai logaritma natural dari total aset 

perusahaan. Hasil perhitungan jumlah anak perusahaan telah disajikan secara 

lengkap pada lampiran 7.2. Tabel 5.14 berikut menyajikan deskripsi singkat dari 

hasil perhitungan ukuran perusahaan 

Tabel 5.14 Deskripsi Ukuran Perusahaan Publik 

Keterangan Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 

Nilai minimal 99 100 133 

Nilai Maksimal 733.009 855.039 910.063 

Nilai rata-rata 28.529 31.928 34.811 
 Sumber: data diolah 
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 Tabel 5.14 menunjukkan mengenai jumlah aset yang dimiliki oleh 130 

perusahaan publik di Indonesia pada tahun 2013-2015. Jumlah aset pada 

penelitian ini dinyatakan dalam satuan milyaran rupiah. Jumlah aset terkecil 

selama tahun 2013-2015 adalah sebanyak 99 milyar, 100 milyar, dan 133 milyar. 

Perusahaan yang memiliki jumlah aset terkecil tersebut yaitu Kedaung Indah Can 

Tbk. Jumlah aset terbesar selama tahun 2013-2015 yaitu 733.009 milyar 

(733,009 Trilliun Rupiah), 855.039 milyar (855,039 Trilliun Rupiah), dan 910.063 

milyar (910,063 Trilliun Rupiah). Perusahaan yang memiliki jumlah aset terbesar 

selama tahun 2013-2015 yaitu PT. Bank Mandiri Tbk. Jumlah aset rata-rata yang 

dimiliki oleh 130 perusahaan publik di Indonesia selama tahun 2013-2015 yaitu 

28.529 milyar (28,529 trilliun Rupiah), 31.928 milyar (31,928 Trilliun Rupiah), dan   

34.811 milyar (34,811 Trilliun Rupiah). Angka tersebut menunjukkan bahwa 

selama tahun 2013-2015 telah terjadi peningkatan jumlah rata-rata aset dari 130 

perusahaan publik di Indonesia. 

5.1.2.7 Variabel Kontrol (Umur Perusahaan) 

Variabel kontrol pada penelitian ini yaitu umur perusahaan. Variabel ini 

diukur dengan cara menghitung selisih antara tahun periode penelitian dengan 

tahun perusahaan memulai operasinya. Hasil perhitungan umur perusahaan 

telah disajikan pada lampiran 8. Tabel 5.15 berikut menyajikan deskripsi singkat 

mengenai hasil perhitungan umur perusahaan. 

Tabel 5.15. Deskripsi Umur Perusahaan Publik 

Keterangan Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 

Nilai minimal 4 5 6 

Nilai Maksimal 102 103 104 

Nilai rata-rata 34 35 36 
  Sumber: data diolah 

 Umur perusahaan yang paling kecil dari 130 perusahaan publik di 

Indonesia selama tahun 2013-2015 yaitu 4 tahun, 5 tahun, dan 6 tahun. 
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Perusahaan yang memiliki umur paling kecil selama tahun 2013 yaitu 

Perusahaan Adi Sarana Armada Tbk dan Indo Tambangraya Megah Tbk. Umur 

perusahaan yang paling tinggi dari 130 perusahaan perusahaan publik di 

Indonesia selama tahun 2013-2015 yaitu 102 tahun, 103 tahun, dan 104 tahun. 

Perusahaan yang memiliki umur paling tinggi yaitu United Tractor Tbk yang 

memulai operasinya pada tahun 1911. Rata-rata umur 130 perusahaan publik di 

Indonesia selama tahun 2013-2015 yaitu 34 tahun, 35 tahun, dan 36 tahun.  

5.1.3. Hasil Pengujian Statistik 

Bagian ketiga dari hasil penelitian akan menjelaskan mengenai hasil 

pengujian statistik yang telah dilakukan. Proses pengujian statistik dilakukan 

dengan menggunakan software WarpPLS versi 5.0. Pengujian statistik yang 

dilakukan terdiri dari empat jenis pengujian yaitu pengujian outer model, 

pengujian model goodness of fit, pengujian inner model, dan pengujian hipotesis 

penelitian.  Berikut penjelasan lebih lengkap dari masing-masing pengujian. 

5.1.3.1. Pengujian Outer Model 

Pengujian pertama yang dilakukan adalah pengujian outer model. 

Pengujian outer model ini terdiri dari uji validitas konstruk dan uji realibilitas. 

Pengujian outer model ini bertujuan untuk mengetahui prediksi hubungan 

relasional dan kausal yang terjadi dalam model pengukuran (Jogiyanto, 

2011:69). 

5.1.3.1.1. Uji Validitas Konstruk 

Pengujian outer model diawali dengan melakukan uji validitas konstruk 

yang terdiri dari uji validitas konvergen dan uji validitas diskriminan. Uji validitas 

konstruk dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa baik ukuran yang 

digunakan untuk mendifinisikan konstruk (Hartono, 2008a dalam Jogiyanto, 
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2011:70). Uji validitas konstruk terdiri dari dua jenis uji yang dilakukan yaitu uji 

validitas konvergen dan uji validitas diskriminan.  

Uji validitas konvergen digunakan untuk mengetahui tingkat korelasi dari 

ukuran-ukuran yang membentuk suatu konstruk (Jogiyanto, 2011:70). Uji 

validitas konvergen didasarkan pada nilai faktor loading dari masing-masing 

indikator yang membentuk suatu konstruk. Tabel 5.16 berikut menyajikan nilai 

loading faktor dari masing-masing indikator.    

Tabel 5.16. Hasil Uji Validitas Konvergen 

 KOA AI AIND KA AD UMP P value 

KOA1 0,833      <0,01 

KOA2 0,009 0,429 

KOA3 0,775 <0,01 

KOA4 -0,522 <0,01 

KOA5 -0,328 <0,01 

AI1  0,742 <0,01 

AI2 0,757 <0,01 

AI3 -0,388 <0,01 

AIND1  0,770 <0,01 

AIND2 0,770 <0,01 

KA1  0,809 <0,01 

KA2 0,809 <0,01 

AD  1,00 <0,01 

UMP  1,00 <0,01 
 Sumber: Lampiran 9 

 Tabel 5.16 menunjukkan nilai-nilai loading faktor dari masing-masing 

indikator yang membentuk konstruk. Ada dua syarat yang digunakan untuk 

mengukur konstruk lulus uji validitas konvergen yaitu nilai faktor loading  untuk 

konstruk reflektif harus lebih dari 0,7 dan nilai p value kurang dari 0,05. Indikator 

dari konstruk KOA yang memiliki nilai loading faktor lebih dari 0,7 dan p value 

0,05 hanya dua indikator (KOA1 dan KOA3). Indikator dari konstruk AI yang 

memiliki nilai loading faktor lebih dari 0,7 dan p value 0,05 hanya dua indikator 

(AI1 dan AI2). Indikator dari konstruk AIND semuanya memiliki nilai loading faktor 

lebih dari 0,7 dan p value 0,05 (AIND1 dan AIND2). Indikator dari konstruk KA 

semuanya memiliki nilai loading faktor lebih dari 0,7 dan p value 0,05 (KA1 dan 
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KA2).  Dengan demikian, indikator KOA2, KOA4, KOA5 dari konstruk KOA dan 

indikator AI3 dari konstruk AI dihapus dari masing-masing konstruk.  Tabel 5.17 

berikut menyajikan nilai loading faktor dan p value dari masing-masing indikator 

setelah penghapus beberapa indikator yang tidak memenuhi syarat validitas 

konvergen. 

Tabel 5.17. Hasil Uji Validitas Konvergen Setelah Penghapusan Beberapa 

Indikator 

 KOA AI AIND KA AD UMP P value 

KOA1 0,865      <0,01 

KOA3 0,865 <0,01 

AI1  0,786 <0,01 

Ai2 0,786 <0,01 

AIND1  0,770 <0,01 

AIND2 0,770 <0,01 

KA1  0,809 <0,01 

KA2 0,809 <0,01 

AD  1,00 <0,01 

UMP  1,00 <0,01 
 Sumber: Lampiran 9  

Uji validitas konstruk yang selanjutnya dilakukan yaitu uji validitas 

diskriminan. Uji validitas diskriminan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

apakah terjadi korelasi yang tinggi antara pengukuran konstruk yang berbeda 

(Jogiyanto, 2011:71). Uji validitas diskriminan didasarkan pada perbandingan 

nilai akar AVE dari masing-masing konstruk dengan nilai korelasi konstruk yang 

satu dengan konstruk lainnya. Nilai akar AVE harus lebih besar dari nilai korelasi 

antara konstruk satu dengan lainnya.  

Tabel 5.18. Hasil Uji Validitas Diskriminan 

 KOA AI AIND KA AD UMP 

KOA (0,865) 0,430 0,216 0,384 -0,342 0,287 

AI 0,430 (0,786) 0,213 0,337 0,293 0,302 

AIND 0,216 0,203 (0,770) 0,297 0,102 0,095 

KA 0,384 0,337 0,297 (0,809) -0,195 0,192 

AD -0,342 -0,293 -0,102 -0,195 (1,000) -0,323 

UMP 0,287 0,302 0,095 0,192 -0,323 (1,000) 

  Sumber: Lampiran 9 
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Tabel 5.18 menyajikan nilai dari akar AVE untuk masing-masing konstruk. 

Nilai akar AVE dari masing-masing konstruk ditunjukkan dengan angka didalam 

kurung. Tabel 5.18 menunjukkan bahwa nilai dari masing-masing akar AVE lebih 

besar dibandingkan dengan nilai korelasi antara konstruk satu dengan lainnya 

pada satu konstruk. Dengan demikian, keenam konstruk telah lolos uji validitas 

diskriminan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi korelasi yang tinggi antara 

konstruk yang satu dengan lainnya. 

5.1.3.1.2. Uji Realibilitas 

Uji yang kedua dari proses pengujian outer model yaitu uji realibilitas. Uji 

realibilitas dapat didasarkan pada dua metode yaitu didasarkan pada nilai 

composite realibility dan cronbach alpha. Penelitian ini lebih menekankan pada 

nilai composite reliability dibandingkan dengan nilai croncbach alpha. Nilai 

composite realibility dinilai lebih baik dalam estimasi konsistensi internal suatu 

konstruk (Salisbury, Chin, Gopal, dan Newsted, 2002 dalam Jogiyanto, 2011:72).  

Nilai composite realibility harus lebih besar dari 0,7. Uji realibilitas 

dilakukan dengan tujuan untuk mengukur tingkat akurasi, konsistensi, dan 

ketepatan alat ukur, namun uji realibilitas sesungguhnya tidak mutlak dilakukan 

jika validitas konstruk telah terpenuhi (Jogiyanto, 2011:72). Penelitian ini tetap 

melakukan uji realibilitas untuk memberikan keyakinan yang lebih baik dari hasil 

uji outer model. 

Tabel 5.19. Hasil Uji Realibilitas 

Keterangan KOA AI AIND KA AD UMP 

Composite Realibility 0,855 0,764 0,745 0,791 1,000 1,000 

Cronbach Alpha 0,662 0,383 0,315 0,471 1,000 1,000 
 Sumber: Lampiran 9 

 Tabel 5.19 menunjukkan mengenai nilai dari composite realibility dan 

cronbach alpha dari masing-masing konstruk. Namun, nilai composite realibility 
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lebih menjadi dasar dari uji realibilitas pada penelitian ini. Tabel 5.19 

menunjukkan bahwa semua konstruk telah memiliki nilai composite realibility 

diatas 0,7. Dengan demikian, semua konstruk telah lulus uji realibilitas. Hal ini 

mengimplikasikan bahwa ukuran dari masing-masing konstruk telah akurat, 

konsisten, dan tepat. 

5.1.3.2. Pengujian Model Fit 

Pengujian yang kedua setelah pengujian outer model adalah pengujian 

goodness of fit model. Pengujian goodness of fit ini didasarkan dari nilai p value 

dari APC, ARS, dan AARS harus lebih kecil dari 0,05 serta nilai AVIF dan AFVIF 

harus kurang dari 5. 

Tabel 5.20. Hasil Uji Model Fit 

Keterangan Nilai P value 

Average Path Coefficient (APC) 0,123 0,004 

Average R-squared (ARS) 0,284 <0,001 

Average Adjusted R Squared (AARS) 0,269 <0,001 

Average Variance Inflation Factor (AVIF) 1,516 - 

Average Full VIF (AFVIF) 1,574  
   Sumber: Lampiran 9 

Tabel 5.20 menunjukkan nilai p value dari APC, ARS, AARS, AVIF, AFVIF yang 

menjadi dasar penilaian uji model fit.Tabel 5.20 menunjukkan bahwa nilai p value 

dari APC, ARS, dan AARS semuanya kurang dari 0,05 yaitu masing-masing 

sebesar 0,004; <0,001; <0,001. Dengan demikian, model penelitian ini sesuai 

atau didukung (fit) dengan data penelitian. Nilai AVIF dan AFVIF sebesar 1,516 

dan 1,574 menunjukkan bahwa nilai tersebut kurang dari 5. Nilai AVIF dan AFVIF 

tersebut menandakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas pada model penelitian 

ini. 
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5.1.3.3. Pengujian Inner Model 

Pengujian selanjutnya adalah pengujian model struktural atau inner 

model. Pengujian inner model didasarkan pada R squared (R2) dan Q squared 

(Q2). Nilai R squared menunjukkan tingkat variasi perubahan variabel 

independen terhadap varibel dependen (Jogiyanto, 2011:72). Nilai R squared 

yang semakin tinggi memiliki arti bahwa tingkat prediksi dari model penelitian 

semakin baik. Nilai Q squared menunjukkan validitas prediktif dari model 

penelitian (Solihin dan Ratmono, 2013: 72). Model penelitian yang baik harus 

memiliki nilai Q squared yang lebih dari nol. Nilai dari R squared (R2) dan Q 

squared (Q2) dari dua bentuk inner model model penelitian ini yaitu inner model 

tanpa efek moderasi dan inner model dengan efek moderasi  adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 5.21 Hasil Uji Inner Model 

Keterangan Nilai 

Tanpa Efek Moderasi Dengan Efek Moderasi 

R Squared 0,2 0,284 

Q Squared 0,2 0,283 
  Sumber: Lampiran 9 

Nilai R2  untuk persamaan inner model tanpa efek moderasi pada tabel 

5.21 menunjukkan angka 0,2 yang bermakna bahwa tingkat variasi perubahan 

dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh varibel independen yaitu 

sebesar 20%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang 

diajukan. Nilai Q2 untuk persamaan inner model tanpa efek moderasi pada tabel 

5.21 menunjukkan angka sebesar 0,2 yang lebih dari nol, sehingga model 

penelitian memiliki validitas prediktif yang baik.  

Nilai R2  untuk persamaan inner model dengan efek moderasi pada tabel 

5.21 menunjukkan angka 0,284 yang bermakna bahwa tingkat variasi perubahan 

dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh varibel independen yaitu 



95 
 

sebesar 28,4%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model 

yang diajukan. Nilai Q2 untuk persamaan inner model tanpa efek moderasi pada 

tabel 5.21 menunjukkan angka sebesar 0,283 yang lebih dari nol, sehingga 

model penelitian memiliki validitas prediktif yang baik. 

5.1.3.4. Pengujian Hipotesis 

Pengujian statistik yang terakhir adalah pengujian hipotesis penelitian. 

Pengujian hipotesis didasarkan pada nilai koefisien dan p value dari masing-

masing hubungan. Pengujian hipotesis terbagi menjadi dua tahap yaitu pertama 

merupakan pengujian tanpa efek moderasi dan kedua merupakan pengujian 

dengan efek moderasi. Proses pengujian ini didasarkan pada kaidah Baron dan 

Kenney.  

Pengujian pertama dilakukan untuk mengetahui pengaruh langsung 

antara variabel independen terhadap dependen. Pengujian kedua adalah untuk 

mengetahui pengaruh efek moderasi pada hubungan variabel independen yang 

berpengaruh terhadap variabel dependen. Hipotesis penelitian dinyatakan 

diterima jika nilai p value ≤ 0,05 (5%) dan arah pengaruh sesuai dengan hipotesis 

untuk pengujian one tailed.   

 Pengujian yang pertama dimulai dengan pengujian tanpa efek moderasi. 

Pengujian tanpa efek moderasi ini bertujuan untuk menguji pengaruh komite 

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

adanya efek moderasi dari kompleksitas audit. Pengujian ini juga bertujuan untuk 

menjawab hipotesis H1-H3. Variabel independen yang berpengaruh terhadap 

variabel dependen berdasarkan pengujian ini akan diuji kembali dengan 

memasukkan variabel moderasi, namun variabel independen yang tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen tidak akan dimasukkan dalam 
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pengujian moderasi. Tabel 5.22 menyajikan hasil pengujian tanpa efek moderasi 

sebagai berikut: 

Tabel 5.22 Hasil Pengujian Tanpa Efek Moderasi 

Hubungan Nilai 
Koefisien 

P value Pengaruh Keterangan 

KOAAD -0,224 <0,001 Signifikan Negatif H1 diterima 

AIAD -0,109 0,0075 Signifikan Negatif H2 diterima 

AINDAD -0,056 0,066 Tidak Signifikan H3 ditolak 

UMPAD -0,215 <0,001 Signifikan Negatif Tidak dihipotesiskan 
  Sumber: Lampiran 9 

 Tabel 5.22 menunjukkan bahwa hipotesis H1 diterima karena memiliki 

nilai koefisien sebesar -0,224 dan p value kurang dari 0,05 yaitu sebesar <0,001. 

Hal ini menandakan bahwa komite audit terbukti memiliki pengaruh negatif 

terhadap audit delay. Dengan demikian, semakin baik kualitas komite audit maka 

semakin singkat rentang waktu audit delay.  

Tabel 5.22 menunjukkan bahwa hipotesis H2 diterima karena memiliki 

nilai koefisien sebesar -0,109 dan p value kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,0075. 

Hal ini menandakan bahwa auditor internal terbukti memiliki pengaruh negatif 

terhadap audit delay. Dengan demikian, semakin baik kualitas auditor internal 

maka semakin singkat rentang waktu audit delay.  

Tabel 5.22 menunjukkan bahwa hipotesis H3 ditolak karena memiliki nilai 

p value lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,066. Hal ini menandakan bahwa 

auditor independen tidak terbukti memiliki pengaruh negatif terhadap audit delay 

Dengan demikian, variabel auditor independen tidak akan diuji pada pengujian 

moderasi karena tidak memiliki pengaruh terhadap variabel audit delay. Bentuk 

persamaan pertama penelitian berdasarkan hasil pengujian yang pertama yaitu 

sebagai berikut: 

AD = −0,224 KOA − 0,109 AI − 0,215 UMP + e 
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Penguijian yang kedua adalah pengujian dengan memasukkan efek 

moderasi dari kompleksitas pada hubungan antara komite audit dan auditor 

internal terhadap audit delay. Variabel auditor independen tidak dimasukkan 

pada pengujian moderasi karena tidak memiliki pengaruh terhadap audit delay 

Tabel 5.23 berikut menyajikan hasil pengujian efek moderasi dari kompleksitas 

audit: 

Tabel 5.23 Hasil Pengujian dengan Efek Moderasi 

Hubungan Nilai 
Koefisien 

P value Pengaruh Keterangan 

KOAAD -0,201 <0,001 Signifikan Negatif - 

AIAD -0,038 0,226 Tidak Berpengaruh - 

KAAD -0,048 0,168 Tidak Berpengaruh - 

KA*KOAAD 0,008 0,436 Tidak Berpengaruh H4a ditolak 

KA*AIAD -0,123 0,007 Signifikan Negatif H4b diterima 

UMPAD -0,208 <0,001 Signifikan Negatif - 

Sumber: Lampiran 9 

Tabel 5.23 menunjukkan bahwa H4a ditolak karena memiliki nilai p value 

lebih dari  0,05 yaitu sebesar 0,436. Hal ini menandakan bahwa tidak terjadi 

interaksi antara kompleksitas audit dan komite audit dalam mempengaruhi audit 

delay. Kompleksitas audit tidak dapat berinteraksi dengan komite audit dalam 

mempengaruhi audit delay juga dibuktikan dengan tidak terjadinya perubahan 

pengaruh komite audit terhadap audit delay sebelum dan sesudah adanya efek 

moderasi dari kompleksitas audit. Komite audit tetap memiliki pengaruh negatif 

terhadap audit delay baik sebelum dan sesudah adanya efek moderasi dari 

kompleksitas audit. Tabel 5.23 juga menunjukkan bahwa kompleksitas audit 

menjadi variabel moderasi homolgiser ketika diinterasikikan pada pengaruh 

komite audit terhadap audit delay. Hal ini dikarenakan pengaruh kompleksitas 

audit terhadap audit delay (KAAD) adalah tidak signifikan dan interaksi antara 

kompleksitas audit dan komite audit terhadap audit delay (KA*KOAAD) juga 

tidak signifikan.    
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Tabel 5.23 menunjukkan bahwa H4b diterima karena memiliki nilai p value 

kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,007 dan nilai koefisien bernilai yaitu -0,123. Hal 

ini menandakan bahwa terjadi interaksi negatif antara kompleksitas audit dan 

auditor internal dalam mempengaruhi audit delay. Dengan demikian, semakin 

tinggi kompleksitas audit maka semakin kecil pengaruh auditor internal terhadap 

audit delay. Kompleksitas memperlemah pengaruh auditor internal terhadap audit 

delay dibuktikan dengan terjadinya perubahan pengaruh dari auditor internal 

terhadap audit delay setelah adanya efek moderasi kompleksitas audit. Auditor 

internal pada awalnya memiliki pengaruh negatif terhadap audit delay (koefisien 

= -0,109, p value =0,0075) sebelum adanya efek moderasi, namun setelah 

adanya efek moderasi dari kompleksitas audit maka auditor internal menjadi tidak 

berpengaruh terhadap audit delay (p value= 0,226). Tabel 5.23 juga 

menunjukkan bahwa kompleksitas audit menjadi variabel moderasi pure (murni) 

ketika diinterasikikan pada pengaruh auditor internal terhadap audit delay. Hal ini 

dikarenakan pengaruh kompleksitas audit terhadap audit delay (KAAD) adalah 

tidak signifikan, namun interaksi antara kompleksitas audit dan auditor internal 

terhadap audit delay (KA*AIAD) signifikan. 

Tabel 5.23 menunjukkan bahwa variabel auditor independen tidak 

dimasukkan dalam pengujian moderasi. Variabel auditor independen tidak 

dimasukkan pada pengujian moderasi karena pada pengujian pengaruh 

langsung variabel auditor independen tidak memiliki pengaruh terhadap audit 

delay. Hal ini didasarkan pada kaidah Baron dan Kenny (Jogiyanto, 2011:101) 

variabel independen yang tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen 

tidak dapat diuji pada pengujian moderasi. Dengan demikian, hipotesis H4c 

secara kaidah Baron dan Kenny juga ditolak. Hal ini menandakan bahwa tidak 

terjadi interaksi antara kompleksitas audit dan auditor independen dalam 
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mempengaruhi audit delay. Berdasarkan hasil pengujian kedua ini, maka 

persamaan kedua penelitian ini adalah sebagai berikut: 

AD = −0,201 KOA − 0,123 KA ∗ AI − 0,208 UMP + e 

 Hasil dari dua tahap pengujian yang telah dilakukan sebelumnya 

menunjukkan bahwa terdapat tiga hipotesis penelitian yang diterima yaitu H1, H2, 

dan H4b serta terdapat tiga hipotesis yang ditolak yaitu H3, H4a, dan H4c. Tabel 

5.24 menyajikan ringkasan hasil pengujian hipotesis keseluruhan dan gambar 

5.1 menyajikan model akhir penelitian. 

Tabel 5.24 Ringkasan Pengujian Hipotesis Penelitian 

Hubungan Koeisien p-value Keterangan 

KOAAD -0,224 <0,001 H1 diterima  

AIAD -0,109 0,0075 H2 diterima 

AINDAD -0,056 0,066 H3 ditolak 

KA*KOAAD 0,008 0,436 H4a ditolak 

KA*AIAD -0,123 0,007 H4b diterima 

KA*AINDAD - - H4c ditolak 

Sumber: Lampiran 9 

Gambar 5.1 Model Akhir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Lampiran 9 
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5.2 Pembahasan Uji Hipotesis 

Bagian selanjutnya dari bab ini adalah pembahasan uji hipotesis yang 

meliputi empat bagian. Keempat bagian dari pembahasan hasil penelitian yaitu 

pengaruh langsung dari komite audit, auditor internal, dan auditor independen 

terhadap audit delay serta pengaruh moderasi dari kompleksitas audit pada 

hubungan komite audit, auditor internal, dan auditor independen terhadap audit 

delay. Pembahasan uji hipotesis didasarkan pada hasil uji hipotesis, landasan 

teori, serta hasil penelitian terdahulu. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai 

masing-masing bagian dari pembahasan hasil penelitian. 

5.2.1. Pengaruh Komite Audit terhadap Audit Delay 

Variabel komite audit pada penelitian ini lebih dibentuk oleh indikator 

jumlah anggota komite audit dan frekuensi rapat komite audit yang didasarkan 

pada hasil nilai faktor loading dari indikator jumlah anggota komite audit dan 

frekuensi rapat komite audit yaitu sebesar 0,865. Nilai faktor loading tersebut 

membuktikan variansi dari variabel komite audit dapat dijelaskan oleh indikator 

jumlah anggota komite audit dan frekuensi rapat komite audit sebesar 75% (hasil 

kuadrat dari 0,865).  

Hasil pengujian outer model variabel komite audit menunjukkan bahwa 

indikator jumlah anggota komite audit dan frekuensi rapat komite audit menjadi 

hal yang penting dalam penerapan komite audit perusahaan. Berdasarkan hal 

tersebut, maka jumlah anggota komite audit dan frekuensi rapat komite audit 

diatur oleh peraturan IX.1.5. Surat Keputusan Ketua Bapepam tahun 2012. 

Peraturan tersebut menyatakan bahwa jumlah anggota komite audit adalah 3 

orang yang terdiri dari satu ketua komite audit berasal dari komisaris independen 

dan dua pihak independen yang memiliki keahlian akuntansi, keuangan, hukum, 
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dan perbankan. Peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa frekuensi rapat 

komite audit sekurang-kurangnya dilakukan sekali setiap tiga bulan. Dengan 

demikian, perusahaan publik di Indonesia harus memperhatikan mengenai 

jumlah dan komposisi dari komite audit dan frekuensi rapat yang dilakukan, 

sehingga komite audit dapat memiliki kualitas yang baik. 

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel komite audit terbukti 

memiliki pengaruh negatif terhadap audit delay. Pernyataan ini didasarkan pada 

nilai koefisien dari komite audit yang menunjukkan nilai sebesar -0,224 dan p 

value sebesar kurang dari 0,001. Dengan demikian, hipotesis pertama penelitian 

ini diterima. Hasil uji hipotesis tersebut mengindikasikan bahwa semakin baik 

penerapan komite audit perusahaan maka semakin singkat rentang waktu audit 

delay. Hasil uji hipotesis tersebut juga menunjukkan bahwa 1 variasi dari deviasi 

standar komite audit dapat mengakibatkan  penrunan variasi deviasi dari audit 

delay sebesar 0,224. 

Pengaruh negatif dari komite audit terhadap audit delay ini dapat terjadi 

karena adanya hubungan agensi antara pihak investor dengan manajer 

perusahaan. Komite audit merupakan pihak yang dibentuk dengan tujuan untuk 

mengurangi terjadinya masalah agensi antara pihak prinsipal dan agen. Jensen 

dan Meckling (1976) menyatakan bahwa masalah agensi yang terjadi pada 

hubungan agensi adalah asimetri informasi (information asymmetry) dan konflik 

kepentingan (conflict of interest). Dengan demikian, komite audit dibentuk untuk 

mengurangi adanya asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi 

antara pihak prinsipal dan agen. Peraturan IX.1.5. Surat Keputusan Ketua 

Bapepam tahun 2012 menyatakan bahwa komite audit bertugas untuk 

membantu dewan komisaris terkait pengendalian internal, audit internal, 

pemantauan eksternal audit, dan penelahaan infromasi laporan keuangan. 
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Dengan demikian, kualitas komite audit yang baik pada perusahaan akan dapat 

menciptakan laporan keuangan perusahaan yang handal. Laporan keuangan 

perusahaan yang handal pada akhirnya akan dapat mempermudah dan 

mempercepat audit yang dilakukan oleh auditor independen. Hal ini dikarenakan 

peluang auditor independen dalam menemukan salah saji yang material akan 

semakin kecil, sehingga proses audit laporan keuangan akan semakin singkat.    

Pengaruh negatif komite audit terhadap audit delay yang diukur dengan 

jumlah anggota komite audit ini mendukung hasil penelitian dari Apadore dan 

Noor (2013) serta Rianti dan Sari (2014). Apadore dan Noor (2013) serta Rianti 

dan Sari (2014) menyatakan bahwa komite audit yang diukur dari jumlah anggota 

komite audit berpengaruh negatif terhadap audit delay. Namun, pengaruh negatif 

komite audit terhadap audit delay yang diukur dari frekuensi rapat komite audit ini 

tidak mendukung hasil penelitian Apadore dan Noor (2013) serta Rianti dan Sari 

(2014). Hasil penelitian Apadore dan Noor (2013) serta Rianti dan Sari (2014) 

menyatakan bahwa frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap 

audit delay.     

Penjelasan mengenai hasil uji hipotesis pertama pada paragraf 

sebelumnya menunjukkan bahwa hasil uji hipotesis ini telah sesuai dengan 

penjelasan dari teori agensi yang menjelaskan pengaruh komite audit terhadap 

audit delay. Selain itu, hasil uji hipotesis pertama juga telah sesuai dengan hasil 

penelitian dari Apadore dan Noor (2013) serta Rianti dan Sari (2014) untuk 

pengukuran dengan menggunakan jumlah anggota komite audit. Dengan 

demikian, perusahaan publik di Indonesia perlu memperhatikan penerapan 

komite audit terutama pada aspek jumlah anggota komite audit dan frekuensi 

rapat komite audit agar dapat mempersingkat rentang waktu terjadinya audit 

delay. 
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5.2.2. Pengaruh Auditor Internal terhadap Audit Delay 

 Variabel auditor internal pada penelitian ini sepenuhnya dibentuk oleh dua 

indikator saja yaitu jumlah anggota audit internal dan tingkat pendidikan ketua 

audit internal. Hal ini didasarkan pada nilai faktor loading dari indikator jumlah 

anggota audit internal dan tingkat pendidikan ketua audit internal yang lebih dari 

0,7 yaitu sebesar 0,786. Nilai faktor loading tersebut membuktikan variansi dari 

variabel auditor internal dapat dijelaskan oleh indikator jumlah anggota audit 

internal dan tingkat pendidikan ketua unit audit internal sebesar 61,78% (hasil 

kuadrat dari 0,768). 

 Hasil pengujian outer model variabel auditor internal menunjukkan bahwa 

indikator jumlah anggota auditor internal dan tingkat pendidikan ketua auditor 

internal menjadi hal yang penting bagi auditor internal perusahaan. Pembentukan 

auditor internal telah diatur dalam peraturan BAPEPAM No. IX.I.7 tahun 2008. 

Peraturan tersebt menyatakan bahwa jumlah anggota auditor internal 

perusahaan disesuaikan dengan besaran dan kompleksitas usaha perusahaan. 

Peraturan BAPEPAM tersebut juga menjelaskan bahwa auditor internal 

perusahaan wajib memiliki integritas dan pendidikan yang relevan. Dengan 

demikian, perusahaan publik di Indonesia harus memperhatikan mengenai 

jumlah anggota auditor internal dan tingkat pendidikan ketua auditor internal, 

sehingga auditor internal dapat memiliki kualitas yang baik. 

 Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel auditor internal terbukti 

memiliki pengaruh negatif terhadap audit delay. Pernyataan ini didasarkan pada 

nilai koefisien dari auditor internal yang menunjukkan nilai sebesar -0,109 dan p 

value sebesar 0,0075. Dengan demikian, hipotesis kedua penelitian ini diterima. 

Hasil uji hipotesis penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin baik kualitas 

auditor internal perusahaan maka semakin singkat rentang waktu audit delay. 
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Hasil uji hipotesis tersebut juga menunjukkan bahwa 1 variasi dari deviasi 

standar auditor internal dapat mengakibatkan penurunan sebesar 0,109 variasi 

deviasi dari audit delay. 

Auditor internal memiliki pengaruh negatif terhadap audit delay karena 

auditor internal peran penting dalam mengurangi peluang terjadinya manipulasi 

pada laporan keuangan akibat masalah agensi pada hubungan agensi melalui 

proses evaluasi dan pengendalian. Masalah agensi yang terjadi pada hubungan 

agensi adalah asimetri informasi  dan konflik kepentingan (Jensen dan 

Meckling,1976). Auditor internal 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 (Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IX.I.7, 2008). Dengan 

demikian, adanya proses evaluasi dan pengendalian oleh auditor intern akan 

mengakibatkan aktivitas perusahaan terbebas dari penyimpangan. Proses 

operasional perusahaan yang telah terbebas dari penyimpangan akan membuat 

informasi laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan semakin sesuai 

dengan standar akuntansi yang berlaku. Kondisi laporan keungan perusahaan 

yang telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku akan mempermudah 

dan mempercepat proses audit yang dilakukan oleh auditor independen, 

sehingga akan mempersingkat rentang waktu audit delay.  

Hasil uji hipotesis kedua pada penelitian ini mendukung hasil penelitian 

Suharni et al (2013). Hasil penelitian Suharni et al (2008) menyatakan bahwa 

auditor internal yang diukur dengan jumlah anggota audit internal berpengaruh 

positif terhadap timeliness laporan keuangan. Semakin tinggi jumlah anggota 

audit internal, maka laporan keuangan semakin tepat waktu. Ketepatan waktu 
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penyampaian laporan keuangan berkaitan dengan rentang waktu audit delay. 

Rentang waktu audit delay yang semakin lama akan menyebabkan penyampaian 

laporan keuangan semakin menjadi tidak tepat waktu, sebaliknya rentang waktu 

audit delay yang semakin singkat akan menyebabkan penyampaian laporan 

keuangan semakin tepat waktu. Dengan demikian, hasil penelitian Suharni et al 

(2013) juga memiliki makna bahwa jumlah anggota audit internal berpengaruh 

negatif terhadap audit delay. Hasil uji hipotesis kedua penelitian ini tidak 

mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati (2008) serta 

Apadore dan Noor (2013) yang menyatakan bahwa auditor internal tidak 

berpengaruh terhadap audit delay. 

5.2.3. Pengaruh Auditor Independen terhadap Audit Delay 

Variabel auditor independen pada penelitian ini dibentuk oleh dua indikator 

yaitu ukuran KAP dan lama perikatan KAP. Hal ini didasarkan pada nilai faktor 

loading indikator ukuran KAP dan lama perikatan yang menunjukkan angka 

sebesar 0,770. Nilai faktor loading tersebut membuktikan variansi dari variabel 

auditor independen dapat dijelaskan oleh indikator ukuran KAP dan lamanya 

perikatan KAP sebesar 59,29% (hasil kuadrat dari 0,770).  

Hasil pengukuran outer model dari variabel auditor independen 

menunjukkan bahwa ukuran KAP menjadi aspek yang penting untuk 

menunjukkan kualitas dari auditor independen. Ukuran KAP dapat dibagi menjadi 

dua bagian yaitu KAP The Big Four dan KAP Non Bog Four. Ukuran KAP The 

Big Four membutuhkan waktu yang lebih singkat untuk melakukan audit dengan 

lebih efisien dan fleksibilitas waktu yang lebih tinggi (Gilling, 1997). KAP The Big 

Four dapat melakukan audit dengan lebih efisien karena memiliki sumber daya 

auditor yang ahli lebih banyak dibandingkan dengan ukuran KAP Non Big Four. 
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KAP yang memiliki ukuran yang besar akan memiliki banyak sumber daya 

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

Hasil pengukuran outer model dari variabel auditor independen juga 

menunjukkan bahwa lamanya perikatan KAP dengan perusahaan merupakan 

aspek yang penting bagi auditor independen. Lama perikatan maksimal antara 

perusahaan dengan KAP yang sama untuk melakukan audit laporan keuangan 

adalah 6 tahun berturut-turut dan lama perikatan maksimal antara perusahaan 

dengan akuntan publik yang sama adalah 3 tahun berturut-turut (PMK No 17, 

2008). KAP yang menjalani perikatan lebih lama akan memiliki informasi dan 

pengetahuan yang lebih banyak mengenai perusahaan dibandingkan KAP yang 

memiliki perikatan lebih singkat. Panjaitan et al (2013) menyatakan bahwa KAP 

yang memiliki perikatan lebih lama pada suatu perusahaan akan memiliki 

informasi dan pengetahuan yang memadai mengenai informasi, sehingga akan 

mempersingkat proses audit yang dilakukan. 

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel auditor independen tidak 

terbukti memiliki pengaruh terhadap audit delay. Pernyataan ini didasarkan pada 

nilai koefisien dari variabel auditor internal sebesar p value sebesar 0,066 yang 

lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis ketiga penelitian ini ditolak. 

Hasil uji hipotesis tersebut mengindikasikan bahwa auditor independen tidak 

berpengaruh terhadap audit delay. 

Hasil uji hipotesis yang ketiga penelitian ini tidak berhasil membuktikan 

secara empiris argumen yang menyatakan bahwa  Ukuran KAP The Big Four 

membutuhkan waktu yang lebih singkat untuk melakukan audit dengan lebih 

efisien dan fleksibilitas waktu yang lebih tinggi (Gilling, 1997). Hasil uji hipotesis 

ketiga penelitian ini juga tidak berhasil membuktikan secara empiris argumen 

yang menyatakan bahwa KAP yang memiliki perikatan lebih lama pada suatu 
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perusahaan akan memiliki informasi dan pengetahuan yang memadai mengenai 

informasi, sehingga akan mempersingkat proses audit yang dilakukan (Panjaitan 

et al, 2013). Hasil uji hipotesis ketiga ini juga bertentangan dengan penjelasan 

dari teori agensi yang mengaitkan hubungan antara masalah pada hubungan 

agensi dan proses audit oleh auditor independen. Mills (1990) menyatakan 

bahwa audit oleh auditor independen merupakan bentuk monitoring untuk 

mengurangi masalah agensi dan meningkatkan nilai perusahaan. 

Hasil uji hipotesis yang ketiga penelitian ini tidak berhasil membuktikan 

secara empiris argumen dari keterkaitan antara auditor independen dengan audit 

delay yang didasarkan pada teori agensi dan argumen dari beberapa penelitian 

terdahulu dapat disebabkan oleh beberapa alasan. Alasan pertama yaitu adanya 

peningkatan persaingan antara Kantor Akuntan Publik. Persaingan yang semakin 

ketat saat ini membuat semua KAP baik Big Four atau Non Big Four saling 

berusaha untuk memberikan jasa dengan tingkat profesionalisme yang tinggi 

(Rustiarini dan Sugiarti, 2013). Dengan demikian, ukuran KAP tidak bisa menjadi 

satu-satunya indikator untuk menentukan kualitas dari auditor independen. 

Alasan kedua, lama perikatan KAP dengan perusahaan publik yang menjadi 

sampel terlalu lama yaitu mencapai batas maksimal lamanya perikatan yang 

telah diatur dalam PMK No 17 tahun 2008. Penugasan KAP atau akuntan publik 

yang sama dalam waktu yang terlalu lama hingga mencapai batas maksimal 

perikatan yang ditentukan akan menyebabkan auditor menjadi kurang 

independen dan profesional ketika melakukan tugasnya, sehingga auditor 

independen tidak dapat menyelesaikan tugasnya secara tepat waktu dan 

memperpanjang rentang waktu audit delay (Rustiarini dan Sugiarti, 2013).  

Hasil uji hipotesis ketiga ini mendukung hasil penelitian dari Kartika (2009), 

Kartika (2011), Panjaitan et al (2013), Rustiarini dan Sugiarti (2013), Saftiana dan 
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Wenny (2014) yang menyatakan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap 

audit delay. Hasil uji hipotesis ketiga ini juga mendukung hasil penelitian 

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

bahwa lamanya perikatan KAP tidak berpengaruh terhadap audit delay.  

Hasil uji hipotesis ketiga ini tidak mendukung hasil penelitian dari 

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

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

Santosa (2014) yang menyatakan bahwa ukuran KAP berpengaruh terhadap 

audit delay. Hasil uji hipotesis ketiga ini juga tidak mendukung hasil penelitian 

Ashton et al (1987) yang menyatakan bahwa lamanya perikatan KAP 

berpengaruh negatif terhadap audit delay. 

5.2.4. Pengaruh Efek Moderasi Kompleksitas Audit  

Variabel kompleksitas audit pada penelitian ini dibentuk oleh dua indikator 

yaitu jumlah anak perusahaan dan ukuran perusahaan. Hal ini didasarkan pada 

nilai faktor loading indikator jumlah anak perusahaan dan ukuran perusahaan 

yang menunjukkan angka sebesar 0,809. Nilai faktor loading tersebut 

membuktikan variansi dari variabel kompleksitas audit dapat dijelaskan oleh 

indikator jumlah anak perusahaan dan ukuran perusahaan sebesar 65,45% (hasil 

kuadrat dari 0,809). 

 Hasil pengukuran outer model dari variabel kompleksitas audit 

menunjukkan bahwa jumlah anak perusahaan dan ukuran perusahaan 

merupakan aspek penting untuk menunjukkan tingkat kompleksitas audit. Ahmad 

dan Abidin (2008) menyatakan bahwa jumlah anak perusahaan klien berakibat 

pada ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan karena auditor 

memerlukan waktu lebih banyak ketika melakukan audit pada perusahaan yang 
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lebih kompleks operasinya. Ukuran perusahaan juga berkaitan dengan 

kompleksitas audit karena ukuran perusahaan mempengaruhi kompleksitas 

operasional. Kurniawan (2011) menyatakan bahwa kompleksitas operasional, 

variabilitas dan intensitas transaksi perusahaan dipengaruhi oleh besar kecilnya 

ukuran perusahaan.  

Variabel kompleksitas audit pada penelitian ini menjadi variabel moderasi 

pada hubungan komite audit, auditor internal, dan auditor independen terhadap 

audit delay. Dengan demikian hipotesis keempat ini terbagi menjadi tiga bagian 

yaitu H4a, H4b, dan H4c. Berdasarkan hasil uji moderasi yang dilakukan terbukti 

bahwa variabel kompleksitas audit hanya memiliki efek moderasi pada hubungan 

antara auditor internal dan audit delay. Berikut pembahasan dari masing-masing 

hasil pengujian hipotesis tersebut. 

5.4.1 Pengaruh Moderasi Kompleksitas Audit pada Hubungan Komite 

Audit dan Audit Delay 

Variabel kompleksitas audit berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 

terbukti tidak memiliki efek moderasi pada hubungan komite audit dan audit 

delay. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa kompleksitas audit tidak terbukti 

dapat menjadi efek moderasi pada hubungan antara komite audit dan audit 

delay. Pernyataan ini didasarkan pada nilai p value dari interaksi variabel 

kompleksitas audit dan variabel komite audit terhadap audit delay yaitu sebesar 

0,436 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis 4a penelitian ini 

ditolak.  

Kompleksitas audit tidak terbukti memiliki efek moderasi pada pengaruh 

komite audit terhadap audit delay dapat disebabkan karena komite audit tidak 

secara langsung terlibat pada proses audit baik audit yang dilakukan oleh 
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internal auditor atau pun audit yang dilakukan oleh auditor independen. 

Peraturan Nomor IX.I.5 tahun 2012 menyatakan bahwa komite audit bertugas 

membantu dewan komisaris untuk melakukan pengawasan pada internal audit 

dan eksternal audit perusahaan. Dengan demikian, jumlah anak perusahaan dan 

ukuran perusahaan yang dapat mempengaruhi kompleksitas audit tidak akan 

memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan tugas komite audit.  

Kompleksitas audit tidak terbukti memiliki efek moderasi pada pengaruh 

komite audit terhadap audit delay juga dapat disebabkan karena jumlah anggota 

komite audit yang ada pada perusahaan telah sesuai bahkan melebihi jumlah 

minimal yang telah dipersyaratkan oleh peraturan. Anggota komite audit minimal 

terdiri dari 3 orang yaitu satu orang ketua yang berasal dari komisaris 

independen dan dua pihak independen dengan keahlian akuntansi, keuangan, 

hukum, dan perbankan (Peraturan Nomor IX.I.5, 2012). Jumlah anggota komite 

audit yang sesuai bahkan melebihi dari jumlah yang ditentukan peraturan 

tersebut mengakibatkan tugas komite audit menjadi dapat berjalan dengan baik. 

Rianti dan Sari (2014) menyatakan bahwa jumlah anggota komite audit yang 

semakin banyak akan mempunyai kekuatan yang semakin besar dalam 

meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga kemungkinan terjadinya 

salah saji semakin kecil. Dengan demikian, kompleksitas audit perusahaan tidak 

dapat memoderasi secara signifikan pada hubungan komite audit dan audit 

delay.     

5.4.2 Pengaruh Moderasi Kompleksitas Audit pada Hubungan Auditor 

Internal dan Audit Delay 

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa kompleksitas audit terbukti 

memiliki efek moderasi pada hubungan antara auditor internal dan audit delay. 

Pernyataan ini didasarkan pada nilai p value dari interaksi variabel kompleksitas 
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audit dan variabel auditor internal terhadap audit delay yaitu sebesar 0,007 dan 

nilai koefisien sebesar -0,123. Dengan demikian, hipotesis 4b penelitian ini 

diterima. Hasil uji hipotesis tersebut mengindikasikan bahwa terjadi interaksi 

negatif antara kompleksitas audit dan auditor internal dalam memengaruhi audit 

delay. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat kompleksitas audit maka 

semakin kecil pengaruh auditor internal pada audit delay. 

Variabel kompleksitas audit memiliki efek moderasi pada pengaruh 

auditor internal terhadap audit delay karena kompleksitas audit merupakan faktor 

kontijensi yang perlu dipertimbangkan dalam penerapan sistem pengendalian 

internal perusahaan. Fisher (1998) menyatakan bahwa desain dari sistem 

pengendalian perusahaan bergantung pada konteks organisasi yang 

melaksanakan pengendalian tersebut. Dengan demikian, kompleksitas audit 

dapat mempengaruhi kinerja auditor internal sebagai salah satu pihak yang 

memiliki tanggungjawab terkait pengendalian perusahaan.  

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

internal adalah suatu unit yang bertugas untuk melakukan proses evaluasi dan 

peningkatan efektivitas pengendalian internal, sehingga dapat meningkatkan nilai 

dan operasional perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dengan tingkat 

kompleksitas audit yang tinggi akan membuat proses evaluasi dan pengendalian 

internal yang dilakukan oleh auditor internal menjadi lebih sulit dibandingkan 

perusahaan dengan tingkat kompleksitas audit yang lebih rendah. Tugas dan 

tanggungjawab auditor internal yang lebih sulit tersebut pada akhirnya akan 

membuat auditor internal tidak mampu melakukan tugas dan tanggungjawabnya 

secara maksimal. Hasil penelitian ini mendukung pernyatan dari  Ahmad dan 

Abidin (2008) yang menyatakan bahwa jumlah anak perusahaan klien memiliki 

dampak pada ketepatan waktu dari penyampaian laporan keuangan, hal ini 
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disebabkan auditor memerlukan waktu yang lebih banyak dalam melakukan 

tugas audit pada perusahaan yang lebih kompleks operasinya. 

5.4.3 Pengaruh Moderasi Kompleksitas Audit pada Hubungan Auditor 

Independen dan Audit Delay  

Variabel kompleksitas audit yang dibentuk oleh ukuran perusahaan dan 

jumlah anak perusahaan terbukti tidak memiliki efek moderasi pada hubungan 

auditor independen terhadap audit delay karena pada penelitian ini variabel 

auditor independen tidak memiliki pengaruh terhadap audit delay, sehingga 

variabel auditor independen tidak dapat dimasukkan pada pengujian moderasi 

(Jogiyanto, 2011:101). Dengan demikian, hipotesis 4c penelitian ini secara 

langsung ditolak. Dengan demikian, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa 

tidak terjadi interaksi antara kompleksitas audit dan auditor independen dalam 

mempengaruhi audit delay. 

Kompleksitas audit tidak memiliki efek moderasi pada hubungan auditor 

independen dan audit delay karena perusahaaan dengan kompleksitas audit 

yang tinggi tidak selalu menggunakan jasa dari KAP yang berukuran besar (The 

Big Four) dan perusahaan dengan kompleksitas audit yang rendah juga tidak 

selalu menggunakan jasa dari KAP yang berukuran kecil (Non The Big Four). Hal 

ini menandakan bahwa perusahaan dalam melakukan pemilihan jasa dari KAP 

tertentu tidak didasarkan pada ukuran KAP dan tingkat kompleksitas audit yang 

dimiliki perusahaan. Hal ini juga dapat menandakan bahwa semua KAP baik Big 

Four atau Non Big Four saling berusaha untuk memberikan jasa dengan tingkat 

profesionalisme yang tinggi karena semakin ketatnya persaingan di pasar audit 

laporan keuangan (Rustiarini dan Sugiarti, 2013). Dengan demikian, auditor 

independen baik dari KAP The Big Four atau Non Big Four memiliki tingkat 

profesionalisme dan kemampuan yang sama untuk menyelesaikan audit dengan 
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tepat waktu pada perusahaan yang memiliki kompleksitas audit tinggi atau 

rendah.    

Kompleksitas audit tidak memiliki efek moderasi pada hubungan auditor 

independen dan audit delay karena sebagian besar perusahaan publik memiliki 

waktu perikatan dengan KAP yang sama terlalu lama yaitu mencapai batas 

maksimal lamanya perikatan yang telah diatur dalam PMK No 17 tahun 2008. 

Penugasan KAP atau akuntan publik yang sama dalam waktu yang terlalu lama 

dapat menyebabkan auditor telah memiliki informasi yang cukup mengenai 

kondisi dari perusahaan. Namun, perikatan yang terlalu lama akan 

mengakibatkan auditor independen menjadi kurang independen dan profesional 

dalam melakukan tugasnya (Rustiarini dan Sugiarti, 2013). Dengan demikian, 

tingkat kompleksitas audit yang dimiliki oleh perusahaan tidak akan dapat 

mempengaruhi kinerja dari auditor independen tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


