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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Keterlambatan Laporan Audit 

Keterlambatan laporan audit didefiniskan sebagai lamanya waktu dan 

periode tanggal akhir perusahaan sampai dengan tanggal laporan audit (Asthon, 

Willington, &Elliot, 1987; Carslaw & Kaplan, 1994). Nor, Shafie, dan Husein 

(2010) mendefinisikan keterlambatan pelaporan audit adalah periode waktu antara 

akhir tahun fiskal dan tanggal laporan audit perusahaan. 

 Dyer dan McHugh (1975) menerangkan bahwa keterlambatan waktu 

pelaporan keuangan menjadi tiga kategori, yaitu: 

a. Preleminary lag, yaitu interval antara tanggal berakhirnya tahun buku 

sampai dengan tanggal terimanya laporan keuangan pendahuluan oleh 

pasar modal. 

b. Auditor’s Signature lag, yaitu interval tanggal berakhirnya tahun buku 

sampai dengan tanggal yang tercantum dalam laporan auditor. 

c. Total lag, yaitu interval antara tanggal berakhirnya tahun buku sampai 

dengan tanggal yang tercantum dalam laporan auditor. 

Berdasarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan 

standar akuntansi keuangan, laporan keuangan harus memenuhi empat 

karakteristik kualitatif yaitu laporan keuangan tersebut harus dapat dipahami, 

relevan, andal dan dapat diperbandingkan. Untuk mendapatkan informasi yang 

relevan maka laporan keuangan harus disajikan tepat waktu. Berdasarkan 

peraturan BAPEPAM-LK No.KEP 36/PM/2003 dan peraturan BEI No.KEP 
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307/BEJ/70-2004 mewajibkan laporan keuangan disertai dengan laporan audit 

harus disajikan selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah 

tanggal laporan keuangan tahunan. 

 Beberapa penelitian terdahulu baik diluar maupun didalam negeri 

menunjukkan variasi rata-rata keterlambatan laporan audit yang terjadi. Hal ini 

dikarenakan adanya peraturan dan kebijakan pasar modal yang berbeda di setiap 

negara. Hasil penelitian Ashtonet al. (1987) di Kanada menunjukkan lamanya 

keterlambatan laporan audit sebesar 62.5 hari, Carslaw dan Kaplan (1991) di New 

Zealand pada pengujian di tahun 1987 selama 88 hari sedangkan pada tahun 1988 

selama 95 hari. Halim (2000) di Indonesia menunjukkan rata-rata keterlambatan 

laporan audit adalah 84,45 hari sedangkan Hossain dan Taylor (1998) di Pakistan 

menunjukkan rata-rata keterlambatan laporan audit yang lebih panjang yaitu 143 

hari. 

 

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

 Asthonet al. (1987) melakukan penelitian mengenai audit delay di 

Amerika Serikat. Penelitian tersebut dilakukan untuk menentukan faktor-faktor 

yang mempengaruhi audit delay dengan menggunakan variabel independen 

ukuran perusahaan, klasifikasi industri, tahun tutup buku perusahaan, dan jenis 

opini audit. 
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Gambar 1Model penelitian analisis audit delay, bukti empiris dari Amerika 

Serikat, sumber: Asthon et al.(1987). 

 Husaain dan Taylor (1998) melakukan penelitian pada tahun 1993 

terhadap 103 perusahaan Pakistan yang terdaftar di Karachi Stock Exchange. 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti hubungan audit delay dengan beberapa 

karakteristik perusahaan di negara berkembang. Variabel independen yang 

digunakan adalah ukuran perusahaan, ratio debt to equity, profitabilitas, anak 

perusahaan multinasional, ukuran kantor audit, audit fees dan international link of 

auditing firm. 
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Gambar 2Model penelitian analisis pengaruh karakteristik perusahaan terhadap 

audit delay pada perusahaan di Bursa Efek Karachi, sumber: Hossain dan Taylor 

(1998). 

 Owusu-Ansah (2000) melakukan penelitian untuk menentukan faktor-

faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu laporan tahunan pada 47 perusahaan 

nonfinansial dari 64 perusahaan yang terdaftar di Zimbabwe Stock Exchange pada 

tahun 1994. Peneliti menggunakan variabel independen ukuran perusahaan, 

profitabilitas, gearing ratio, extraordinary item, tahun tutup buku perusahaan, 

kompleksitas operasi dan umur perusahaan untuk menguji pengaruhnya terhadap 

audit delay sebagai variabel dependen. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3Model penelitian analisis faktor-faktor penentu keterlambatan laporan 

tahunan pada perusahaan di Bursa Efek Zimbabwe, sumber: Owusu-Ansah, 

(2000). 
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 Ahmad dan Kamarudin (2003), Bean dan Bernardi (2003), dan Caramanis, 

Leventis, dan Weetman (2005) melakukan penelitian terhadap keterlambatan audit 

dengan menggunakan variabel ukuran perusahaan, extra ordinary item, dan tipe 

industri. Caramaniset al. (2005) menambahkan variabel tipe auditor, penilaian 

auditor sebagai variabel independen serta variabel konsentrasi kepemilikan, 

profitabilitas, jumlah subsidiari dan ketidakpastian laporan audit sebagai variabel 

kontrol. 

 Variabel yang sering digunakan pada penelitian sebelumnya adalah rasio 

hutang, tipe auditor, opini audit, ukuran perusahaan yang diteliti oleh Ratnawati 

dan Sugiharto (2005), Karim dan Ahmed (2005) dan Owusu-Ansah dan Laventis 

(2006). Ratnawati dan Sugiharto (2006) menambahkan jumlah aset, total asset 

turn over ratio, profitabilitas sebagai variabel independen seperti perubahan 

regulasi, audit fees, kompleksitas audit, return on equity (ROE), kategori pasar, 

audit subsidiari. Owusu-Ansah dan Leventis (2006) menambahkan variabel 

jumlah pemegang saham dan tipe industri. 

 Utami (2006) dan Rachmawati (2008) melakukan penelitian terhadap 

keterlambatan audit dengan menggunakan variabel ukuran perusahaan, 

profitabilitas, dan rasio hutang. Utami (2006) menambahkan variabel jenis 

industri, lamanya perusahaan menjadi klien sebuah kantor akuntan publik, opini 

audit, reputasi audit. Rachmawati (2008) juga menambahkan variabel internal 

audit dan ukuran KAP. 

 Wu, Wu, dan Liu (2008) menggunakan variabel independen ukuran 

dewan, ultimate owner, dan independensi dewan. Variabel kontrol yang 
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digunakan adalah perubahan teknologi, volume, kepemilikan institusional, 

proporsi hutang, perubahan laba bersih, penyesuaian perumbuhan penjualan, dan 

ukuran perusahaan auditor. 

 Ezat dan El-Masry (2008), Ahmad dan Abidin (2008), dan Alkhatib dan 

Marji (2012) melakukan penelitian terhadap keterlambatan audit dengan 

menggunakan variabel ukuran perusahaan, jenis industri, profitabilitas, dan 

leverage. Selain itu peneliti-peneliti tersebut juga menambah variabel lain, seperti 

ukuran perusahaan audit (Ahmad & Abidin, 2008; Alkhatib & Marji, 2012), opini 

audit dan perubahan auditor (Ahmad & Abidin, 2008), likuiditas, struktur 

kepemilikan, independensi dewan, peran dualitas, dan ukuran dewan (Ezat & El-

Masry, 2008), jumlah subsidiari, kompleksitas, kepemilikan direktur, dan 

kesibukan auditor (Ahmad & Abidin, 2008). 

 Aubert (2009), Afify (2009), Kartika (2009), Muhammad-Nor,Shafie, dan 

Wan-Hussin (2010), Wijaya dan Raharja (2010) dan Lestari (2010) melakukan 

penelitian keterlambatan audit dengan menggunakan variabel ukuran perusahaan. 

Aubert (2009) menggunakan variabel volume perdagangan, litigasi, proprietary 

cost, kompleksitas audit, dan kondisi keuangan sebagai variabel independen. 

Pengembangan penelitian oleh Afify (2009) dan Muhammad-Noret al. (2010) 

menambahkan variabel dewan independensi, dualitas chief executive 

officer(CEO), dan tipe auditor. Afify (2009) menggunakan konsentrasi 

kepemilikan dan eksistensi komite audit sebagai variabel independen dan akhir 

tutup buku, subsidiari sebagai variabel kontrol. Afify (2009), Kartika (2009), dan 

Lestari (2010) mengembangkan penelitian dengan menambahkan variabel 

profitalibitas. Variabel laba rugi operasional dan reputasi auditor (Kartika, 2009). 
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Leverage dan kualitas auditor (Lestari, 2010). Muhammad-Nor et al. (2010) dan 

Wijaya dan Raharja (2010) mengembangkan penelitian dengan menambahkan 

variabel ukuran komite audit, independensi komite audit, rapat komite 

audit,Wijaya dan Raharja (2010) menggunakan variabel ukuran KAP sebagai 

variabel kontrol. 

 Ahmad dan Hossain (2010) meneliti mengenai keterlambatan audit di 

Bangladesh. Variabel independen yang digunakan adalah ukuran perusahaan 

auditor, perubahan auditor, opini audit, jenis industri, profitabilitas, proporsi 

hutang, pos-pos luar biasa, dan ukuran perusahaan klien. 

 Penggunaan variabel ukuran perusahaan, ukuran KAP, dan jenis industri 

dalam mengukur keterlambatan audit juga dilakukan oleh Khasharmeh dan Aljifri 

(2010) dan Turel (2010). Khasharmeh dan Aljifri (2010) menambah variabel rasio 

hutang, profitabilitas, price earning ratio, dan dividend payout ratio sebagai 

variabel independen, sedangkan Turel (2010) menambah variabel opini audit dan 

pendapatan. 

 Vivek dan Son (2010) dan Iskandar dan Trisnawati (2010) melakukan 

penelitian dengan variabel opini audit, profitabilitas, leverage. Vivek dan Son 

(2010) menggunakan variabel modifikasi opini audit, tenur, extraordinary item, 

audit fees, persentase perubahan aset, discretionary accrual, dan ukuran 

perusahaan. Iskandar dan Trisnawaty (2010) menggunakan variabel klasifikasi 

industri, laba atau rugi tahun berjalan, dan jenis KAP. 

 Hashim dan Rahman (2010) meliputi mengenai keterlambatan audit di 

Malaysia. Variabel yang digunakan adalah independensi dewan, board diligence, 
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dan keahlian dewan sebagai variabel independen serta ukuran perusahaan, jenis 

auditor, dan profitabilitas sebagai variabel kontrol. 

 Penelitian terhadap keterlambatan audit dilakukan oleh beberapa peneliti 

dengan menggunakan ukuran perusahaan, profitabilitas, dan jenis auditor sebagai 

variabel independen (Oladipupo, 2011; Faghemi & Uadiale, 2011; & Iyoha 2012). 

Peneliti-peneliti tersebut menambahkan variabel lain, seperti kompleksitas operasi 

(Oladipupo, 2011; Fagbeni & Uadile, 2011; & Iyoha, 2012), total hutang, biaya 

audit, dan total ekuitas (Oladipupo, 2011), leverage dan struktur kepemilikan 

(Fagbeni & Uadiale, 2011), umur perusahaan dan akhir tahun fiskal (Iyoha, 2012), 

Sukmawati (2011) meneliti mengenai keterlambatan audit dengan variabel jumlah 

aset, profitabilitas, leverage, dan jenis KAP. 

 Hashim dan Rahman (2011) dan Banimahd, Moradzadehfard, dan Zeynali 

(2012) melakukan penelitian keterlambatan audit dengan menggunakan beberapa 

variabel kontrol yang digunakan yaitu, ukuran perusahaan dan profitabilitas. 

Peneliti-peneliti juga menambahkan variabel independen yaitu, independensi 

komite audit, rapat komite audit dan keahlian komite audit dan variabel kontrol 

ukuran perusahaan audit (Hashim & Rahman, 2011). Banimahd et al. (2012) 

menambahkan pergantian auditor sebagai variabel independen dan variabel 

kontrol seperti rasio hutang dan jenis laporan audit. 

 Ismail, Mustapha, dan Ming (2012) melakukan penelitian tentang 

keterlambatan audit di Malaysia. Variabel yang digunakan sebagai variabel 

independen adalah opini audit, audit komite independen, rapat audit komite dan 

kualifikasi audit komite. 
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 Shukeri dan Nelson (2012) meneliti mengenai ketepatan waktu dalam 

pelaporan laporan auditan di Malaysia dengan menggunakan variabel independen 

yaitu independensi dewan, ukuran komite audit, rapat komite audit, dan keahlian 

komite audit. Variabel kontrol ukuran perusahaan audit, opini auditor, dan kinerja 

perusahaan. 

 Shukeri dan Islam (2012) meneliti mengenai keterlambatan audit dengan 

menggunakan variabel independen seperti dewan independensi, ukuran komite 

audit, keahlian komite audit, rapat komite audit, jenis komite audit, opini audit, 

ukuran perusahaan, dan profitabilitas.  

 Modugu, Eragbhe, dan Ikhatua (2012) menganalisis tentang keterlambatan 

audit di Nigeria. Variabel independen yang digunakan adalah ukuran perusahaan 

klien, proporsi hutang, profitabilitas, anak perusahaan multinasional, ukuran 

perusahaan auditor, biaya audit, dan jenis industri. 

 Santoso (2012), Shultoni (2012) dan Yaacob dan Ahmad (2012) 

melakukan penelitian terhadap keterlambatan audit dengan variabel ukuran 

perusahaan, leverage, ukuran KAP, dan opini audit. Profitabilitas dan pengaruh 

kontijensi (Santoso, 2012). Jenis industri dan kinerja keuangan (Shultoni, 2012). 

Yaacob dan Ahmad (2012) menambahkan variabel laba atau rugi operasional, 

subsidiari, bulan tutup buku tahunan, dampak industri, dual CEO, dan persentase 

pemegang saham. Alkhatib dan Marji (2012) melakukan penelitian tentang 

keterlambatan dengan variabel ukuran KAP, ukuran perusahaan, jenis industri, 

profitabilitas, dan leverage. 
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 Penelitian mengenai keterlambatan audit yang dilakukan oleh Apadore dan 

Noor (2013) menggunakan variabel independensi dewan dan ukuran komite audit. 

Apadore dan Noor (2013) menambahkan variabel independensi komite audit, 

rapat komite audit, keahlian komite audit, investasi internal audit, dan konsentrasi 

kepemilikan sebagai variabel independen serta ukuran perusahaan, jenis auditor 

dan profitabilitas sebagai variabel kontrol. Yadirichukwu dan Ebinohowel (2013) 

melakukan penelitian mengenai keterlambatan audit dengan variabel independensi 

komite audit, rapat komite audit, keahlian komite audit, dan ukuran komite audit. 

 Swarni dan Latrini (2013) melakukan penelitian mengenai keterlambatan 

audit di Indonesia dengan menggunakan variabel independen kepemilikan 

manajerial, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, dan 

keberadaan komite audit. Variabel kontrol yang digunakan adalah ukuran 

perusahaan dan reputasi auditor. 

 Haryani (2013), Wardhani dan Raharja (2013), dan Behrouzi, Banimahd, 

dan Soleymani (2013) melakukan penelitian mengenai keterlambatan audit 

dengan menggunakan variabel ukuran perusahaan. Wardhani dan Raharja (2013) 

menambahkan variabel ukuran komite audit, independensi komite audit, rapat 

komite audit, keahlian komite audit, ukuran dewan, dan independensi dewan 

sebagai variabel independen serta jenis KAP, dan anak perusahaan sebagai 

variabel kontrol. Behrouziet al. (2013) menambahkan variabel jenis auditor, audit 

tenure, loss report, leverage, perubahan auditor, institusional kepemilikan, opini 

audit, dan biaya audit. 
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 Arifa (2013), Mantik dan Sujana (2013), dan Sutapa dan Wirakusuma 

(2013) melakukan penelitian tentang keterlambatan audit dengan variabel opini 

audit. Arifa (2013) melakukan pengembangan penelitian dengan variabel ukuran 

KAP dan ukuran komite audit. Sutapa dan Wirakusuma (2013) dan Mantik dan 

Sujana (2013), menggunakan variabel ukuran perusahaan dan leverage. 

Profitabilitas, reputasi KAP (Sutapa & Wirakusuma, 2013). Mantik dan Sujana 

(2013) menambahkan reputasi auditor. 

 Dibia dan Onwuchekwa (2013), Puasa, Salleh, dan Ahmad (2014), 

Widyaswari dan Suardana (2014), dan Rianti dan Sari (2014) melakukan 

penelitian tentang keterlambatan audit dengan menggunakan variabel ukuran 

perusahaan. Puasaet al. (2014), dan Widyaswari dan Suardana (2014) 

menambahkan penelitian dengan variabel independensi komite audit, ukuran 

komite audit, keahlian komite audit, dan rapat komite audit. Opini audit (Puasaet 

al., 2014). Jenis auditor (Dibia & Onwuchekwa, 2013; Puasaet al., 2014). Umur 

perusahaan dan firm switch (Dibia & Onwucheckwa, 2013). Keahlian komite 

audit (Puasa et al., 2014; & Rianti & Sari, 2014). Komposisi komite audit, 

profitabilitas, kepemilikan manajerial, dan keuangan perusahaan diakhir tahun 

(Puasaet al., 2014). Widyaswari dan Suardana (2014) menambahkan variabel 

kualitas auditor dan jenis auditor. Gender (Rianti & Sari, 2014).  

 Daoud, Ismail, dan Lode (2014) melakukan penelitian tentang 

keterlambatan audit di Jordan. Variabel independen yang digunakan adalah dewan 

independen, ukuran dewan, opini audit, perusahaan profitabilitas, dan sektor. 
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 Vuko dan Cular (2014) melakukan penelitian tentang keterlambatan audit 

di Croatia. Variabel independen yang digunakan adalah jenis auditor, opini audit, 

profitabilitas, leverage, audit effort, absolute level of total accruals, ukuran 

perusahaan, dan komite audit. Hal ini berbeda dengan penelitian yang 

dikembangkan dengan menambah variabel solvabilitas, profitabilitas, dan reputasi 

KAP oleh Prameswari dan Yustrianthe (2015). 

 

2.3 Hubungan antar Variabel 

2.3.1 Pengaruh Kualitas Audit terhadap Keterlambatan Laporan Audit 

 Kualitas audit merupakan variabel untuk menjelaskan perbedaan potensial 

dalam ukuran perusahaan audit terhadap audit delay. Kualitas audit dinilai dari 

badan usaha jasa yang mendapatkan izin dari kementrian keuangan yang sah 

dalam praktik akuntansi publik. Variabel kualitas audit dalam penelitian ini diukur 

dengan Big 4 Auditor. Nama Big 4 Auditor adalah KPMO, PWC, Erns and Young, 

dan Deloitte and Touche. Menurut Ahmad dan Kamarudin (2003) bahwa 

perusahaan yang diaudit oleh auditor terkemuka atau yang sekarang kenal dengan 

sebutan Big 4 Auditor akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih cepat. Hal 

ini dikarenakan Big 4 Auditor merupakan perusahaan audit yang besar dan 

mempunyai banyak auditor yang ahli dalam bidang auditing sehingga cenderung 

dapat melakukan audit dengan lebih efisien dan efektif yang mempercepat 

penyelesaian auditing laporan keuangan. 

 Penelitian Turel (2010) menemukan bahwa kualitas audit mempunyai 

pengaruh signifikan secara positif terhadap keterlambatan audit. Selain itu, 
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penelitian Leventis (2005), Lee dan Jahng (2008), Nelson dan Shukeri (2011) 

menemukan bahwa kualitas audit mempunyai tidak signifikan terhadap 

keterlambatan audit. 

2.3.2 Pengaruh Opini Auditor terhadap Keterlambatan Laporan Audit 

Auditor sebagai pemeriksa laporan keuangan akan memberikan opini 

berdasarkan bukti dan penemuan yang diperoleh selama proses audit. Apabila 

selama pelaksanaan pekerjaan lapangan auditor tidak menemukan masalah 

ataupun bukti yang sangat menyimpang sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku 

umum maka auditor mungkin dapat dengan cepat menyelesaikan tugasnya dan 

kemudian mengeluarkan opini audit yang sesuai dengan hasil yang diperoleh, 

tetapi jika auditor menemukan penyimpangan karena laporan keuangan tidak 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum kemungkinan auditor akan 

lebih banyak lagi mencari penyimpangan serta bukti-bukti lain yang akhirnya 

dapat mempengaruhi penyelesaian waktu audit (Yuliyanti,2011) 

 Hasil penelitian Ashtonet al. (1987), Carslaw dan Kaplan (1991), Ahmad 

dan Abidin (2008), serta Kartika (2009) signifikan terhadap keterlambatan laporan 

auditkarena membuktikan bahwa keterlambatan laporan audit akan lebih panjang 

jika perusahaan menerima pendapat qualified atau selain pendapat unqualified. 

Hal ini terjadi karena proses pemberian pendapat qualified tersebut melihatkan 

negosiasi dengan klien, konsultasi dengan partner audit yang lebih senior atau staf 

teknis lainnya dan perluasan lingkup audit. Hasil penelitian Lee dan Jahng (2008), 

Venny (2008), Turel (2010), dan Shukeri dan Islam (2012) tidak signifikan 

terhadap keterlambatan laporan audit karena menunjukkan bahwa perusahaan 

yang menerima pendapat unqualified, audit delay lebih singkat. 
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2.3.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Keterlambatan Laporan 

 Audit 

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang 

dapat dinilai berdasarkan jumlah nilai aset, total penjualan, nilai pasar saham, 

jumlah tenaga kerja, dan lain sebagainya. Ukuran perusahaan terbagi dalam tiga 

kategori yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil 

(Afify, 2009). 

Pengendalian internal perusahaan besar lebih kuat dibandingkan dengan 

perusahaan kecil. Ketika pengendalian internal yang efektif, kemungkinan 

kesalahan dan salah saji dalam laporan keuangan rendah. Karena pengendalian 

internal yang kuat, auditor akan menghabiskan lebih sedikit waktu untuk 

melakukan pengujian substantif (Carslaw & Kaplan, 1991). 

Hasil penelitian dengan salah satu variabel ukuran perusahaan sebagai 

variabel independen terhadap keterlambatan audit konsisten dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Ashtonet al. (1989), Carslaw dan Kaplan (1991), Owusu-

Ansah (2000), Owusu-Ansah, dan Leventis (2006), Aubert (2009), Kartika 

(2009), Vivek dan Son (2010), Ahmad dan Hossain (2010), Hashim dan Rahman 

(2010), Fagbemi dan Uadiale (2011), Shukeri dan Islam (2012), Modugu, 

Eragbhe, dan Ikhatus (2012), Apadore dan Noor (2013)), Swami dan Latrini 

(2013), Sutapa dan Wirakusuma (2013, dan Dibia dan Onwuchekwa (2013). 

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan terhadap 

keterlambatan audit adalah signifikan positif yang konsisten dengan yang diteliti 

oleh Karim dan Ahmad (2005), Rachmawati (2008), Afify (2009), Banimahdet al. 
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(2012), Yaacob dan Ahmad (2012), Haryani (2013), dan Behrouzi, Banimahd, dan 

Soleymani (2013). 

Penelitian yang dilakukan oleh Hassan dan Taylor (1998) dengan 

menggunakan ukuran perusahaan sebagai salah satu variabel untuk mengukur 

keterlambatan audit menunjukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara 

tidak signifikan terhadap keterlambatan audit. Hasil penelitian ini konsisten 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad dan Kamarudin (2003), Bean 

Bernardi (2003), Caramnis et al. (2005), Utami (2006), Ezat dan El-Masry (2008), 

Ahmad dan Abidin (2008), Mohamad-Noret al. (2010), Lestari (2010), Turel 

(2010), Khasharmeh dan Aljifri (2010), Iyoha (2012), Santoso (2012), Shultomi 

(2012), Wijaya dan Raharja (2010), Alkhatib dan Marji (2012), Wardhani dan 

Raharja (2013), Mantik dan Sujana (2013), Puasaet al. (2014), Widyaswari dan 

Suardana (2014), Yuko dan Cular (2014), dan Pameswari dan Yusrianthe (2015). 

2.3.4 Pengaruh Kompleksitas Bisnis terhadap Keterlambatan Laporan 

 Audit 

Kompleksitas Bisnis merupakan salah satu variabel yang paling sering 

diteliti dalam mencari determinan keterlambatan laporan audit. Kompleksitas 

bisnis dapat diukur dari beberapa segi yaitu total anak perusahaan. Semakin besar 

jumlah anak perusahaan maka semakin banyaknya jumlah sampel yang harus 

diambil dan semakin luasnya prosedur audit yang harus dilakukan.  

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan terhadap 

keterlambatan audit adalah signifikan positif yang konsisten dengan yang diteliti 

oleh Husaain dan Taylor (1998), Owusu-Ansah (2000). 
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Penelitian yang dilakukan oleh  Moduguet al. (2012), Wardhani dan 

Raharja (2013) dengan menggunakan kompleksitas bisnis sebagai salah satu 

variabel untuk mengukur keterlambatan audit menunjukan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh secara tidak signifikan terhadap keterlambatan audit.  

 

2.4 Model Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan untuk mengukur pengaruh karakteristik 

perusahaan (ukuran perusahaan dan kompleksitas bisnis) dan karakteristik auditor 

(kualitas audit dan opini audit) terhadap keterlambatan laporan audit. Berdasarkan 

kajian literatur yang telah dibahas sebelumnya, berikut model penelitian yang 

diadopsi: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4Karakteristik perusahaan dan auditor, serta keterlambatan laporan audit 

pada perusahaan manufaktur, sumber: Mukhtaruddin, Oktarina, Relasari, dan 

Abukosim (2015). 
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Ukuran perusahaan 
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2.4.1 Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan uraian dan kerangka model diatas maka dapat dirumuskan 

hipotesis untuk penelitian ini sebagai berikut: 

H1: Kualitas auditor yang memiliki dampak yang signifikan terhadap 

keterlambatan laporan audit 

H2: Opini audit tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap 

keterlambatan laporan audit 

H3: Ukuran perusahaan yang mengukur intensitas yang cukup memiliki 

dampak yang signifikan terhadap keterlambatan laporan audit 

H4: Kompleksitas bisnis memiliki dampak signifikan terhadap keterlambatan 

laporan audit  
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