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BAB II
KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Keterlambatan Laporan Audit

Waktu terselesainya akan rapot akhir keuangan audit tahunan dilakukan

dengan cara menghitung jumlah hari yang dibutuhkannya dalam suatu pelaporaan

keuangan yang melenceng sehingga berakibat pada keterlambatan. Keterlambatan

laporan audit menjadi perhatian utama untuk perusahaan besar terutama para

regulator dan para pembuat kebijakan serta juga memiliki dampak yang sangat

besar terhadap perkembangan suatu perusahaan.

Keterlambatan audit adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur

dari tanggal penutup tahun fiskal perusahaan sampai dengan tanggal

diterbitkannya laporan audit (Givoly & Palmon, 1982). Tanggal penutupan tahun

fiskal berbeda-beda antar perusahaan, ada yang 31 Maret, 30 Juni, 31 Agustus,

dan 31 Desember. Tanggal penutupan buku yang sering digunakan oleh

perusahaan di New Zealand adalah 31 Maret dan 30 Juni (Carslaw & Kaplan,

1991).

Menurut Aryati dan Theresia (2005), keterlambatan audit adalah rentang

waktu penyelesaian pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan, diukur

berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan auditor

independen atas audit laporan keuangan tahunan perusahaan, sejak tanggal tutup

tahun buku perusahaan yaitu per 31 Desember sampai tanggal yang tertera pada

laporan auditor independen. Mengapa waktu yang tepat untuk pelaporan keuangan

termasuk ke aspek penting dalam menjaga relevansi informasi disajikan sebuah
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perusahaan yang bertujuan untuk menghasilkan pengambilan tindakan yang bagus

dan berkualitas bagi perusahaan tersebut. Selain itu pada laporan keuangan pada

dasarnya juga harus memenuhi tiga kategori yang berkualitatif seperti harus

diperbandingkan, relevan dan andal (IAI, 2009).

Menurut Ishak, Sidek, dan Rashid (2010), ada dua peristiwa secara

langsung mempengaruhi keterlambatan audit. Peristiwa pertama adalah lamanya

waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menyiapkan laporan keuangan

untuk diaudit oleh auditor eksternal. Peristiwa kedua adalah lamanya waktu yang

dibutuhkan oleh auditor eksternal untuk melaksanakan audit sebelum

mengeluarkan opini yang ditujukan kepada pemegang saham perusahaan.

Keterlambatan audit inilah yang dapat mempengaruhi keterlambatan informasi

yang dipublikasikan, sehingga mempengaruhi tingkat ketidakpastian keputusan

yang berdasarkan informasi yang dipublikasikan (Kartika, 2009).

Laporan keuangan mayoritas banyak mendapatkan penilaian oleh pihak

eksternal dan pihak independent dinilai oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

Kewajiban auditor independen mengeluarkan suatu laporan akan audit pada klien

dalam periode yang harus sangat sesuai, pada saat laporan diterbitkan maka

laporan yang bersangkutan tidak boleh mengurangi keaslian suatu data atau

informasi yang di dapat pada sebuah laporan keuangan yang diterbitkan oleh

perusahaan.

Menurut peraturan Bapepam dengan No keputusan (346/BL/2011)

laporan keuangan harus disertai dengan laporan pendapat akuntan dengan
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pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada

akhir  bulan  ketiga  setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang membahas tentang pengaruh keterlambatan audit pada

ketepatan laporan keuangan yang mengakibatkan keterlambatan laporan keuangan

sebelumnya telah banyak dilakukan penelitian dari berbagai pihak. Panjangnya

proses audit yang sangat mempengaruhi waktu ketepatan pelaporan akan

keuangan pada perusahaan seperti adanya didokumentasikan pihak literatur

sebelumnya. Pada kajian terdahulu dilakukannya untuk mengeksplorasi

pemahaman akan tentang faktor yang mampu mempengaruhi ketepatan penyajian

laporan audit perusahaan.

Iskandar dan Trisnawati (2010) meneliti pengaruh total aset, klasifikasi

industri, laba atau rugi tahun berjalan, opini audit, ukuran kantor akuntan publik

dan debt proportion dapat memengaruhi audit delay. Populasi yang digunakan

dalam penelitian tersebut adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia pada tahun 2003 sampai 2009. Sebanyak 128 perusahaan dipilih

menjadi sampel dengan menggunakan metode purposive sampling. Data dalam

penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda.

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa klasifikasi industri, laba atau rugi tahun

berjalan dan ukuran kantor akuntan publik berpengaruh terhadap audit report lag,

total aset, opini audit dan debt proportion tidak mempunyai pengaruh terhadap

audit report lag.

Yusnidar. Analisis Dewan Komisaris  Independen Dan Komite Audit Terhadap Keterlambatan Audit Pada Perusahaan Yang 
Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. UIB Repository©2018



13

Universitas Internasional Batam

Puspitasari dan Sari (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh

karakteristik perusahaan terhadap audit delay. Populasi yang digunakan dalam

penelitian tersebut adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada

tahun 2007-2010. Sebanyak 69 perusahaan dipilih menjadi sampel dengan

menggunakan metode purposive sampling. Data dalam penelitian tersebut

dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda. Faktor-faktor yang

digunakan dalam penelitian tersebut antara lain ukuran perusahaan, solvabilitas,

laba rugi perusahaan, dan ukuran kantor akuntan publik. Hasil penelitian

menunjukkan waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun

buku sampai tanggal ditandatangani laporan audit untuk perusahaan manufaktur di

BEI adalah 72,8551 hari. Dalam penelitian tersebut hasil dari uji statistika

menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas, yaitu ukuran perusahaan, solvabilitas,

laba rugi perusahaan dan ukuran kantor akutan publik berpengaruh secara

signifikan terhadap audit delay. Sedangkan dari hasil penelitian secara simultan

terhadap audit delay menunjukkan secara bersama-sama variabel bebas tersebut

berpengaruh secara signifikan terhadap audit delay.

Aziz, Isa dan Abu (2014) juga melakukan riset tentang adanya

keterlambatan audit di Negara tetangga yaitu Negara Malaysia. Bertujuan untuk

menguji determinan-determinan keterlambatan audit pada Federal Statutory

Bodies (FSB) yang terdapat di Malaysia. Variabel dalam penelitian mengunakan

opini auditor, leverage dan ukuran perusahaan.
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2.3 Pengaruh Variabel Independen dan Kontrol terhadap Variabel

Dependen

2.3.1 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Keterlambatan

Audit

Dewan komisaris independen terbentuk ketika perusahaan musti mencari

anggota diluar lingkup perusahaan agar tidak menimbukan masalah terhadap

independensinya yang bisa disebabkan oleh managemen atau dewan direksi

perusahaan yang bersangkutan supaya melindungi hak pemodal saham akan suatu

perusahaan. Mampu mengawasin suatu kinerja dalam perusahaan, yang dimaksud

pengawasan disini adalah para dewan komisaris memiliki hak untuk ikut adil

dalam memberikan pengawasan dan masukan kepada para karyawan perusahan

atau managemen perusahaan yang terlibat dalam laporan pelaporan keuangan.

Adanya koreksi masukan dari dewan komisaris maka mempermudah para

karyawan untuk menarik kesimpulan yang baik dalam pelaporan. Mencari tokoh

komsaris independen sangat susah kita dituntut mampu menyeleksi anggota

dewan komisaris dengan jumlah dewan independen. Perusahaan memiliki hak

lebih tinggi dari pada komisaris biasa hal ini lah yang memicu perbedaan diantara

keduanya yang dapat dinilai dari jabatan yang dipegang. Dalam susunan dewan

komisaris terdapat komisaris independen. Dewan komisaris merupakan salah satu

karakteristik yang berhubungan dengan kandungan informasi laba. Melalui

perannya dalam menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan komisaris

dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan

sehingga dapat diperoleh suatu laporan laba yang berkualitas (Boediono, 2005).
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Penelitian yang dilakukan Lanis dan Richardson (2016), Winasis dan

Yuyetta (2017), dan Francis, Hasan dan Yan (2014) menemukan pengaruh negatif

dan signifikan antara dewan komisaris independen dan keterlambatan audit,

dimana dewan komisaris memberi dampak kepada keterlambatan audit. Suatu

perusahaan jika tidak terdapat dewan tertinggi makan tidak terkontol susunan

laporan keuanganya dan dapat memicu keterlambatan karena kurangnya

pengawasan. Seperti yang dijelaskan Cohen et al. (2002) keterlambatan audit

bahwa dalam kasus di mana struktur pemerintahan klien telah efektif bisa

menerapkan peraturan yang kuat perspektif strategis, agar pekerjaan audit yang

lebih efisien yang menyebabkan batas kurang dari tes rincian dan jaminan yang

lebih besar dari integritas laporan keuangan. Hal ini kemudian dapat

mempengaruhi dinilai tingkat risiko yang melekat dan kontrol, sehingga

mempengaruhi sifat, waktu dan luasnya pekerjaan audit.

Ahmad dan Kamarudin (2003), Yacoob dan Ahmad (2012). Ashton,

Willingham, dan Elliott (1987), Almosa dan Alabbas (2007), mengemukakan hal

yang berbeda dari pendapat diatas dimana dewan komisaris tidak memberi

pengaruh signifikan terhadap keterlambatan audit, hal ini disebabkan tidak adanya

suatu dewan komisaris tidak masalah dalam suatu perusahaan karena tidak

memberi efek besar dalam suatu perusahaan.

2.3.2 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Keterlambatan Audit

Komite audit dibentuk untuk membantu komisaris dan direktur individu

dalam melaksanakan tugasnya berkaitan dengan pengendalian internal, pelaporan

informasi keuangan, dan standar perilaku dalam perusahaan. Tujuan umum dari
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pembentukan komite audit, antara lain untuk mengembangkan kualitas pelaporan

keuangan, memastikan bahwa direksi membuat keputusan berdasarkan kebijakan,

praktik dan pengungkapan akuntansi, menelaah ruang lingkup dan hasil dari audit

internal dan eksternal, dan mengawasi proses pelaporan keuangan.

Komite audit ialah komite yang bertanggung jawab dalam mengawasi

audit eksternal dan merupakan kontak utama antara auditor dengan perusahaan

(Damayanti & Susanto, 2015). Di dalam Komite audit minimal beranggota 3

orang atau lebih yang mempunyai sifat independen, mereka juga harus memiliki

keterampilan khusus dalam bidang akuntansi. Selain itu tugasnya berhubungan

langsung dengan kualitas dari hasil terciptanya laporan keuangan yang

mempengaruhi informasi akurat untuk hal publik yang digunakan para pemegang

saham dan investor dalam menilai suatu perusahaan.

Listing Bursa Malaysia persyaratan (2009) menyatakan bahwa komite

audit merupakan lembaga pengawasan internal yang lebih kuat dan pemantauan

baik dari proses pelaporan keuangan dalam suatu perusahaan. Pengendalian

internal yang kuat dikelola oleh komite audit akan menyebabkan auditor

mengurangi pekerjaan mereka pada rekening perusahaan karena ketergantungan

mereka pada pengendalian internal perusahaan. Hal ini akan mengakibatkan

penurunan keterlambatan audit.

2.3.3 Pengaruh Kualifikasi Komite Audit terhadap keterlambatan Audit

Kualifikasi komite audit adalah pemilihan anggota komite audit

berdasarkan kualifikasi anggota yang memiliki keahlian khusus dalam bidang

akuntansi.
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Mohd Naimi et al. (2010) dan Rahmat et al. (2009) menyatakan bahwa

kualifikasi komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan audit,

dikarenakan tinggi tidaknya pendidikan dan keahlian para auditor tidak

berpengaruh terhadap keterlambatan audit.

Berbanding sebaliknya dengan yang disampaikan oleh Yani dan Imelda

(2011) yang menyatakan bahwa pendidikan seseorang memberi dampak yang kuat

terhadap pelaporan. Jika para auditor memiliki keahlian khusus dan tambahan hal

ini memungkinkan mereka cepat menyelesaikan pelaporan karena mereka

memahami hal yang lebih spesifik tentang laporan.

2.3.4 Pengaruh Rapat Komite Audit terhadap keterlambatan Audit

Peran komite audit sangat penting untuk mempengaruhi kualitas laba

perusahaan karena salah satu informasi penting yang tersedia untuk publik dan

digunakan investor untuk menilai perusahaan. Selain itu dengan pertemuan yang

sering dilakukan, komite audit akan tetap dapat informasi dan pengetahuan

tentang isu-isu akuntansi atau audit dan dapat mengarahkan kepada sumber daya

internal dan eksternal audit untuk mengatasi masalah ini secara tepat waktu.

Perusahaan dengan anggota lainnya dalam komite audit  lebih dipengaruhi

oleh jumlah pertemuan komite audit, lebih mungkin untuk mendapatkan laporan

audit secara tepat waktu. Selain itu, Abbott et al. (2004) mencatat bahwa dengan

pertemuan yang sering, komite audit akan tetap mendapatkan informasi dan

pengetahuan tentang isu-isu akuntansi atau audit dan dapat mengarahkan sumber

daya internal dan eksternal audit untuk mengatasi masalah ini secara tepat waktu,

hal ini signifikan negatif terhadap keterlambatan audit .
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Citra dan Eka (2007) melakukan penelitian dengan menggunakan variabel

rapat audit dengan hasil penelitian tidak signifikan terhadap keterlambatan audit,

disebabkan adanya pertemuan dalam pembahasan audit belum tentu memberi

pengaruh terhadap keterlambatan audit , hal yang memungkinkan keterlambatan

disebabkan lamanya pengerjaan laporan keuangan oleh pihak yang bertanggung

jawab.

2.3.5 Pengaruh Tipe Auditor terhadap Keterlambatan Audit

Afiffy (2009) mempunyai penilaian tersendiri terhadap auditor, dimana

para auditor cenderung cepat menyelesaikan laporan audit pada perusahaan besar

dikarenakan untuk menjaga reputasi nama baik perusahaan mereka dan  memiliki

tim audit yang berkompeten dalam bidangnya. Yang dimaksud berkompeten disini

adalah yang ahli pada bidangnya khususnya bidang keuangan agar laporan

keuangan tercipta dengan benar. Biasanya perusahaan rela membayar lebih untuk

menghasilkan auditor yang handal oleh sebab itu mereka membutuhkan tipe-tipe

auditor yang ahli pada bidangnya.

Leventis, Weetman, dan Caramanis (2005) melakukan penelitian dengan

menggunakan variabel tipe auditor dengan hasil penelitian tidak signifikan

terhadap keterlambatan audit. Hal ini dikarenakan suatu kriteria auditor tidak

memberi dampak terhadap keterlambatan. auditor sehingga tidak memerlukan tipe

apapun utnuk mendukung argumen yang disampaikan. Hasil penelitian ini

konsisten dengan  Banimahd et al. (2012) dan Dibia dan Onwuchekwa (2013).

Beberapa penelitian yang menemukan tipe auditor berpengaruh signifikan positif

terhadap keterlambatan audit adalah Ahmed dan Hossain (2010), Ahmad dan
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Abidin (2008) dan Pham, Dao dan Brown (2014), menemukan bahwa pergantian

auditor berpengaruh signifikan negatif terhadap keterlambatan audit.

2.3.6 Pengaruh Opini Audit terhadap Keterlambatan Audit

Opini dimanfaatin pihak perusahaan baik itu pihak internal dan pihak

eksternal untuk mengoreksi kinerja perusahaan selama masa waktu periode

tertentu dalam pengambilan keputusan dan tindakan yang terbaik bagi perusaahan

tersebut. Opini audit merupakan argumen seseorang yang digunakan untuk

mendukung suatu tindakan pelaporan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap

keterlambatan laporan keuangan jika para auditor tidak saling memberikan

pendapatnya sehingga menghasilkan laporan yang  tidak konsisten. Biasanya opini

dihasilkan dari kesimpulan yang dikeluarkan oleh para auditor berdasarkan

pembuatan laporan keuangan yang mereka lakukan.

Opini wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas, wajar tanpa

pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar dan tidak memberikan opini

merupakan kategori pengelompokan opini audit menurut Mulaayadi (2012). Opini

audit bisa menimbukan kekacauan jika salah memberikan argumen dimana

sebelum memberikan argumen mereka membutuhkan waktu panjang untuk

menyimpulkan argumen mereka apakah layak untuk diberikan atau tidak karena

jika salah memberikan argumen bisa berimpas pada kekacauan laporan keuangan

dalam hal ini pasti auditorlah yang harus bertanggung jawab atau kekacauan

perusahaan yang bisa menimbukan kerugian bahkan kebangkrutan.

Hashim dan Rahman (2011) melakukan penelitian dengan menggunakan

variabel opini audit dengan hasil penelitian berpengaruh signifikan positif
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terhadap keterlambatan laporan audit. Hasil penelitian ini konsisten dengan

penelitian Willingham dan Elliott (1987), Carslaw dan Kaplan (1991), McLelland

dan Giroux (2000), Ashton, Ahmad, dan Kamarudin (2003), Wang dan Song

(2006).

Lee dan Jahng (2008), Turel (2010), Rahmawati, Sofocleous, dan

Wickremasinghe (2012), Shukeri dan Islam (2012), Nelson dan Shukeri (2011)

mengemukakan bahwa opini audit berpengaruh signifikan negatif terhadap

keterlambatan audit. Hal ini menunjukkan bahwa keterlambatan audit menurun

pada saat perusahaan menerima opini audit wajar tanpa pengecualian (Turel,

2010).

2.3.7 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Keterlambatan Audit

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar

kecil perusahaan menurut beberapa cara, antara lain: total aset, penjualan bersih

dan kapitalisasi pasar (Yusniarwati et al. 2017). Untuk menentukan indeks  ukuran

perusahaan apakah layak atau tidak layak dapat disimpulkan berdasarkan kategori

yang terdapat jumlah keseluruhan aset perusahaan yang dilihat pada neraca

.Ukuran suatu perusahaan juga menentukan hasil besar atau kecil pengaruh oleh

variabel dan intensitas transaksi yang terdapat pada perusahaan. Perusahaan

cenderung berskala luas mengalami banyak desakan ekternal dari pada perusahaan

tidak berskala luas.

Menurut Dyer Mc Hugh (1975) manajemen perusahaan besar pendapatan

lebih bisa mengurangi resiko keterlambatan pelaporan karena didampingin secara
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ketat oleh investor, dan badan pengatur. Tekanan ekternal lebih besar ini secara

tidak langsung memaksa mereka untuk melaporkan secara tepat waktu.

Hossain dan Taylor (1998) menyatakan bahwa perusahaan yang

mempunyai total aset yang lebih besar akan menyelesaikan audit lebih lama

dibandingkan dengan perusahaan yang mempunyai total aset yang lebih kecil, hal

ini dikarenakan jumlah sampel yang harus diambil semakin besar dan semakin

banyak prosedur audit yang harus ditempuh. Hasil penelitian Aryati dan Theresia

(2005), Rachmawati (2008) dan Kartika (2009) menyatakan bahwa ukuran

perusahaan berpengaruh terhadap audit delay berlawanan dengan hasil penelitian

Shultoni (2012) yang menyatakan bahwa total aset sebagai proksi ukuran

perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit delay.

Menurut Iyoha (2012), sumber daya yang kuat dalam sebuah perusahaan

akan mempermudah proses audit sejumlah transaksi dalam waktu yang singkat

dan perusahaan yang besar cenderung menggunakan waktu yang lebih sedikit

dalam pelaporan keuangan mereka. Hasil penelitian menyatakan pengaruh

signifikan negatif antara kedua variabel tersebut. penelitian dengan hasil yang

serupa juga dihasilkan oleh Enofe et al. (2013).

2.3.8 Pengaruh Kinerja Perusahaan terhadap Keterlambatan Audit

Kinerja perusahaan dikategorikan keahlian sebuah perusahaan untuk

mengelolah sumber daya yang ada disekitarnya untuk dimanfaatkan seperlunya

untuk dapat memberikan nilai positif kepada sebuah perusahaan tersebut. Kinerja

perusahaan dapat berkembang jika para karyawan dan managemen berkerja sama

untuk meningkatkan nilai perusahaan, tidak adanya kebersamaan dalam
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perusahaan bisa memicu keterlambatan pelaporan. Dengan mengetahui keadaan

perusahaan kita dapat mengukur tingkat efisiensi dan produktifitas sebuah

perusahaan.

Ada beberapa alasan yang mendasari masalah kinerja perusahaan dengan

keterlambatan laporan audit. Seperti ketika sebuah perusahaan yang memiliki

kabar buruk (menimbulkan kerugian yaitu) mereka cenderung menunda laporan

keuangan. Secara tidak langsung mereka mencoba untuk menghindari melaporkan

berita buruk kepada pemegang saham dan investor mereka. Untuk perusahaan

yang mampu memberi dan menghasilkan laba sehingga menghasilkan pencapaian

yang banyak biasanya para manajemen meminta kepada para auditor untuk

secepat mungkin menyelesaikan segala laporan tahunan supaya secepatnya

menyampaikan laporan kepada pengendali saham.

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis

2.4.1 Model Penelitian

Keterlambatan audit digunakan sebagai variabel dependen. Variabel

independen yang diuji ialah dewan komisaris independen, ukuran komite audit,

kualifikasi komite audit, rapat komite audit sedangkan untuk variabel kontrol ialah

tipe auditor, opini audit, ukuran perusahaan dan kinerja perusahaan. Berikut

adalah gambar model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:
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Gambar 1 Model analisis dewan komisaris independen dan komite audit terhadap

keterlambatan  audit, sumber: Shukeri dan Islam (2012).

2.4.2 Perumusan Hipotesis

Berdasarkan telaah pustaka, teoritis yang ditampilkan gambar diatas, maka

diajukan hipotesisnya sebagai berikut:

H1: Dewan komisaris independen berpengaruh signifikan negatif pada

keterlambatan laporan audit.

H2: Ukuran komite audit berpengaruh signifikan negatif pada keterlambatan

laporan audit.

H3: Kualifikasi komite audit berpengaruh signifikan negatif pada

keterlambatan laporan audit.

H4: Rapat komite audit berpengaruh signifikan negatif pada keterlambatan

laporan audit

Dewan Komisaris Independen

Ukuran Komite Audit

Kualifikasi Komite Audit

Rapat Komite Audit
Keterlambatan Audit

Tipe Auditor

Opinion Audit

Ukuran Perusahaan

Kinerja Perusahaan
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