
BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Keterlambatan Audit 

 Keterlambatan audit atau yang biasa dikenal sebagai audit delay 

didefinisikan sebagai jangka waktu dari tanggal akhir penutupan tahun buku hingga 

tanggal dilirisnya laporan audit (Ng & Tai, 1994). Menurut Davies dan Whittred 

(1980) dibagi menjadi 2 pengertian, yaitu lamanya waktu proses pelaporan 

keuangan dan adanya lintang masa waktu antara akhir tahun periode sampai hari 

dipublikasinya laporan keuangan. Keterlambatan audit dapat mempengaruhi 

ketepatan waktu pengumuman informasi akuntansi, dimana ketepatan waktu ini 

berkaitan dengan reaksi pasar terhadap informasi yang dipublikasikan (Ashton, 

Willingham, & Elliott, 1987). 

 Abdulla (1996) mengusulkan, lebih singkatnya masa waktu antara akhir 

tahun buku dan tanggal penerbitan laporan keuangan, mendatangkan lebih banyak 

keuntungan yang bisa diperoleh dari laporan keuangan. Nilai informasi laporan 

keuangan auditan tersebut diyakini ikut merosot seiring bertambahnya lama waktu 

penyampaian laporan keuangan karena para pengguna informasi akan memperoleh 

sumber informasi lain yang lebih berpotensial dan membutuhkan biaya lebih 

(Knechel & Payne, 2001). 

 Terlebih lagi, keterlambatan dalam pengumuman informasi juga 

mempengaruhi tingkat ketidakpastian terkait keputusan yang telah dibuat oleh 

pengguna informasi dan pengembalian yang diharapkan (Feltham, 1972). 

Keterlambatan audit, juga dihubungkan dengan informasi yang diperoleh pasar 

untuk menetapkan harga sekuritas, dimana adanya keterlambatan pengumuman 

laba sering dikaitkan dengan pengembalian yang lebih rendah dibandingkan dengan 

pengumuman laba yang lebih awal (Chambers & Penman, 1984). 

 Menurut studi yang dilakukan oleh Courtis (1976) di New Zealand, beliau 

menemukan bahwa perusahaan-perusahaan yang diteliti menghabiskan waktu 

selama empat setengah bulan setelah akhir tahun periode untuk mempublikasikan 

laporan keuangan kepada pemegang saham. Terjadinya penyampaian laporan 

keuangan yang melebihi batas waktu tiga bulan yang ditetapkan, rata-rata   
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disebabkan oleh lamanya waktu auditor untuk menilai dan memastikan akun-akun 

perusahaan. Gilling (1977) menanggapi hasil penelitian Courtis (1976) dan 

berpendapat bahwa, ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan bergantung pada 

manajemen perusahaan yang menyiapkan akun-akun dan auditor yang menyatakan 

pendapat terhadap akun-akun laporan keuangan tersebut.  

 

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

 Pilar dasar penelitian ini berkaitan erat dengan teori agensi atau agency 

theory yang dipaparkan oleh Jensen dan Meckling (1976) tentang permasalahan 

yang muncul dalam agensi umumnya disebabkan oleh pertentangan kepentingan 

antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan, dimana manajemen 

perusahaan tidak selalu bekerja dengan semestinya atau memiliki kepentingan 

sendiri seperti mencari kesempatan untuk memaksimalkan kekayaan individu 

melalui penyediaan informasi keuangan yang berbeda dengan inti transaksi 

keuangan yang sebenarnya terjadi (Daoud, Ismail, & Lode, 2014). Hal ini 

menyebabkan seringnya muncul ketidaksinambungan informasi mengenai 

pengelolaan perusahaan antara manajemen dan pemilik perusahaan (Hastuti & 

Meiranto, 2017).  

 Terkait dengan teori ini, perusahaan mengembangkan mekanisme tata 

kelola perusahaan salah satunya komite audit guna mengurangi konflik agensi 

(Yunos, 2011). Selain itu, sistem tata kelola perusahaan akan menambah 

pengawasan manajemen dan mengurangi kadar kesalahan dalam melaporkan, 

mengelola maupun penundaan proses pelaporan keuangan (Nelson & Shukeri, 

2011) yang sekaligus juga bertindak sebagai alat pengamanan yang menentang 

prilaku manajemen yang tidak pantas (Hashim & Rahman, 2011). Dengan 

demikian, isu pokok yang dikembangkan oleh teori ini yakni memastikan para 

manajemen perusahaan telah bekerja demi kepentingan perusahaan, bukan 

kepentingan pribadi (Habbash, 2010). 

Keminatan berbagai akademisi penelitian semakin meningkat dalam 

meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan audit. Penelitian-

penelitian terdahulu juga menginvestigasi sejumlah faktor yang berkaitan dengan 

lamanya waktu auditor independen dalam mempublikasikan laporan audit. 
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 Dyer dan Mchugh (1975) melakukan penelitian terhadap keterlambatan 

audit di Australia dengan menggunakan model penelitian dibawah ini. 

 

Gambar 2.1 Model Penelitian variabel ukuran perusahaan, akhir penutupan tahun 

buku, dan profitabilitas terhadap keterlambatan audit, sumber: Dyer dan Mchugh 

(1975). 

 Carslaw dan Kaplan (1991) melakukan penelitian pada variabel dependen 

yang serupa di New Zealand dengan menambahkan beberapa variabel lainnya. 

Sampel penelitian yang digunakan berjumlah 245 perusahaan pada tahun 1987 dan 

206 perusahaan pada tahun 1988. Dengan demikian, sampel tahun 1987 dan tahun 

1988 mewakili 93% dan 86% dari total perusahaan yang tercatat di New Zealand 

Stock Exchange. Berikut merupakan model penelitiannya. 

 

Gambar 2.2 Model penelitian variabel ukuran perusahaan, klasifikasi industri, 

kerugian, pos luar biasa, opini audit, tipe auditor, akhir penutupan tahun buku, 

kepemilikan perusahaan, dan proporsi hutang terhadap keterlambatan audit, 

sumber: Carslaw dan Kaplan (1991). 

 Berbagai penelitian sebelumnya sudah banyak melakukan penelitian 

tentang keterlambatan audit sejak lama dari tahun ke tahun di berbagai benua, 

seperti Amerika (Ashton, Graul, & Newton, 1989) dan (Cunha, Pletsch, & Silva, 

2015), Australia (Davies & Whittred, 1980), (Dyer & Mchugh, 1975), (Sultana et 
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al., 2015), Eropa (Khasharmeh & Aljifri, 2010), (Aubert, 2009), (Khoufi & Khoufi, 

2018), (Owusu-Ansah & Leventis, 2006), (Güleç, 2017), (Turel, 2010), (Türel & 

Tuncey, 2016), Afrika (Samaha & Khlif, 2017), (Owusu-Ansah, 2000), (Afify, 

2009), (Adebayo & Adebiyi, 2016), (Dabor & Mohammed, 2015), (Enofe, 

Chijioke, Mgbame, Henry, & Abadua, 2013), (Modugu, Eragbhe, & Ikhatua, 2012), 

(Dibia & Onwuchekwa, 2013), (Iyoha, 2012), (Yadirichukwu & Ebimobowei, 

2013) dan Asia (Chan, Luo, & Mo, 2015), (Wang & Song, 2006), (Jaggi & Tsui, 

1999), (Ng & Tai, 1994), (Wu, Wu, & Liu, 2008), (Lee & Jahng, 2008), (Aditya & 

Anisykurlillah, 2014), (Akbar & Kiswara, 2014), (Bambang, Abukosim, 

Mukhtaruddin, & Mursidi, 2013), (Evans & Rusmin, 2017), (Handayani & 

Yustikasari, 2017), (Hastuti & Meiranto, 2017), (Ika & Ghazali, 2012), (Nugroho 

& Rahadian, 2013), (Hashim & Rahman, 2011), dan (Yaacob, 2012).  

 Kajian penelitian mengenai unsur yang menyebabkan keterlambatan audit 

telah banyak dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya, hanya saja terdapat 

penggunaan variabel independen yang beragam dan berbeda oleh para peneliti. 

Ashton et al. (1989) dalam penelitiannya menggunakan variabel ukuran 

perusahaan. Variabel ini juga diteliti oleh Owusu-Ansah (2000), Ika dan Ghazali 

(2012), Dibia dan Onwuchekwa (2013), Al-tahat (2015), Okalesa (2018), 

Baldacchino, Grech, Farrugia, dan Tabone (2016), Pourali et al. (2013), Al-

Ghanem dan Hegazy (2011), Eghliaow (2013), Chan et al. (2015), Ahmed dan Che-

ahmad (2016), Abernathy, Beyer, Masli, dan Stefaniak (2014), Wardhani dan 

Raharja (2013), Samaha dan Khlif (2017), dan Sakka dan Jarboui (2015). 

 Peneliti lain yang menggunakan profitabilitas dalam penelitiannya yaitu 

Akingunola, Soyemi, dan Okunuga (2018), Al-Ajmi (2008), Apriyana (2017), 

Saemargani (2015), Gunarsa dan Putri (2017), Carbaja dan Yadnyana (2015), Ocak 

dan Özden (2018), Akbar dan Kiswara (2014), dan Rahadianto (2012). Abernathy 

et al. (2014), Cunha et al. (2015), Ghafran dan Yasmin (2017), Handayani dan 

Yustikasari (2017), dan Wijaya (2012) melakukan penelitian mengenai 

keterlambatan audit dimana terdapat variabel keahlian keuangan komite audit.  

 Model penelitian yang dilakukan oleh Yadirichukwu dan Ebimobowei 

(2013), Purwati (2006), Hashim dan Rahman (2011), Sultana et al. (2015),  dan 

Widyaswari dan Suardana (2014) menggunakan komite audit independen. Variabel 
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ukuran komite audit juga diteliti oleh beberapa penelitian yaitu dalam penelitian 

Hastuti dan Meiranto (2017), Ozoanigbo, Orjinta, dan Ofor (2016), Nugroho dan 

Rahadian (2013), Oussii dan Taktak (2018), dan Kusuma (2014). Mohamad-Nor et 

al. (2010), Rianti dan Sari (2014), Sultana et al. (2015), dan Purbasari dan Rahardja 

(2014) meneliti keterlambatan penyampaian laporan audit dengan menggunakan 

variabel serupa, yakni rapat komite audit. Variabel piagam komite audit juga diteliti 

oleh Akbar dan Kiswara (2014), Hastuti dan Meiranto (2017), Oussii dan Taktak 

(2018), dan Kusuma (2014). Penggunaan variabel opini auditor diuji dalam 

penelitian Karlina, Lindrianasari, dan Gamayuni (2018), Kusuma (2016), Lee dan 

Jahng (2008), Lucyanda (2013), Simanjorang (2018), Nelson dan Shukeri (2011), 

dan Ocak dan Özden (2018). Peneliti lain seperti Rustiarini dan Sugiarti (2013), Al-

Juaidi dan Ahmed (2016), Leventis et al. (2005), Listiana dan Susilo (2012), Dao 

dan Pham (2014) juga memakai variabel pergantian auditor dalam penelitiannya. 

 

2.3 Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen 

2.3.1 Pengaruh Keahlian Keuangan Komite Audit terhadap Keterlambatan 

 Audit 

 Berkaitan dengan peran komite audit yang melaksanakan peninjauan atas 

laporan keuangan, sebuah komite audit sudah seharusnya memiliki dasar dalam 

pelaporan keuangan (Nugroho & Rahadian, 2013). Komite audit bertanggungjawab 

atas banyak kewajiban yang mengharuskan sebuah komite audit memiliki 

pengetahuan akuntansi yang luas, seperti memahami isu dan resiko audit, prosedur 

audit yang ditujukan, serta penilaian audit (Mohamad-Nor et al., 2010).  

 DeZoort dan Salterio (2001) menuturkan, seorang tokoh komite audit lebih 

baik mempunyai pengetahuan maupun pengalaman sebelumnya dalam memeriksa 

kegiatan pelaporan keuangan karena lebih bisa memberikan penilaian yang lebih 

ahli, dimana bisa mencegah dan mendeteksi kemungkinan kesalahsajian yang 

material (Wardhani & Raharja, 2013). Dengan kehadiran paling kurang satu tokoh 

ahli keuangan, khususnya akuntansi dalam struktur komite audit bisa meningkatkan 

kinerja dalam mengawasi jalannya pelaporan keuangan, yang demikian berdampak 

pada pencapaian laporan keuangan yang berprestasi baik ataupun berkualitas, 

termasuk ketepatwaktuan penerbitan laporan (Nugroho & Rahadian, 2013). Hal ini 
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dibuktikan oleh Handayani dan Yustikasari (2017), Hashim dan Rahman (2011), 

Yaputro dan Rudiawarni (2012), Kusuma (2014), dan Wijaya (2012) yang 

menemukan dampak signifikan negatif keahlian keuangan komite audit pada 

keterlambatan audit.  

2.3.2 Pengaruh Independensi Komite Audit terhadap Keterlambatan Audit 

 Elemen komite audit tidak dapat berfungsi secara efektif ketika tokoh 

anggota yang terkandung didalamnya juga merupakan bagian dari pelaksana 

perusahaan itu sendiri (Afify, 2009). Komite audit harus independen dari 

manajemen atau dengan kata lain tidak mempunyai kaitan khusus dengan 

perusahaan agar supaya dapat menyalurkan pemantauan yang efektif, yang mana 

dapat mengurangi prilaku buruk manajemen. Kualitas dan kredibilitas dalam 

pelaporan keuangan akan sangat berdampak buruk jika struktur komite audit tidak 

independen (Habbash, 2010). 

 Hashim dan Rahman (2011) menambahkan, independensi komite audit 

berkaitan dengan teori agensi, dimana semakin tingginya proporsi anggota 

independen dalam komite audit, dapat meningkatkan kualitas terhadap pengawasan 

pengungkapan laporan keuangan sehingga bisa mengurangi ketidaksinambungan 

informasi. Dengan demikian, kemandirian ataupun independensinya tokoh komite 

audit lebih bisa diandalkan oleh pemegang saham dibandingkan dengan anggota 

yang non independen. Pendapat tersebut terbukti dengan penelitiannya dimana 

independensi tokoh komite audit ditemukan bisa mengurangi keterlambatan 

laporan audit. Hasil ini sejalan dengan penemuan peneliti Ismail et al. (2012), 

Wardhani dan Raharja (2013), dan Mohamad-Nor et al. (2010), namun 

bertentangan dengan hasil pengujian oleh Ozoanigbo et al. (2016) dimana dalam 

penelitiannya independensi struktur komite audit mempengaruhi keterlambatan 

audit secara signifikan yang positif. 

2.3.3 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Keterlambatan Audit 

 Kepaduan dan dinamika kelompok akan membesar dengan pembentukan 

komponen komite audit yang lebih kecil terusul dalam teori keagenan (Sultana et 

al., 2015). Seiring bertambah besarnya ukuran struktur komite audit akan 

memperlemah fungsi pemeriksaan dan pemantauan. Selain itu, komite audit yang 

besar menyebabkan kemungkinan adanya anggota yang terluangkan yang mana 
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terjadinya kekurangan partisipasi aktif oleh beberapa anggota. Hal ini bisa merusak 

kepaduan kelompok yang akhirnya mengurangi kemampuan sebuah komite audit 

untuk mencapai mufakat penting pada pengawasan dan pemantauan yang 

dilaksanakan (Evans & Dion, 1991). 

 Sebaliknya menurut Sultana et al. (2015), komite audit yang berjumlah 

besar bisa menyanggupi penunjukan tokoh dengan batasan kualitas yang lebih luas 

seperti pengalaman, keahlian, pengetahuan, dan relasi dimana memudahkan 

keanggotaan komite audit untuk mempunyai pandangan yang lebih lebar dalam 

mengevaluasi dan mengawasi kinerja, tanggung jawab, serta pekerjaan yang 

dilakukan auditor eksternal. Ulasan tersebut dibuktikan oleh penelitian Nelson dan 

Shukeri (2011) dan Puasa et al. (2014) dimana keterlambatan laporan audit dapat 

dipengaruhi oleh besar kecilnya komponen komite audit yang terbentuk karena 

banyaknya tokoh komite audit membuka kesempatan berdiskusi dengan sesama 

anggota sehingga masalah yang muncul bisa lebih cepat teratasi. 

 Hasil yang bertolak belakang dipaparkan oleh Akbar dan Kiswara (2014) 

bahwa ukuran komite audit yang besar tidak menyebabkan kurangnya 

keterlambatan audit, karena kurang tepatnya dalam distribusi tugas dapat 

mengakibatkan turunnya pencapaian efektifitas dalam pengawasan kinerja 

manajemen. Pembentukan komponen komite audit sebaiknya dengan jumlah tokoh 

yang sesuai dengan ukuran sebuah perusahaan. 

2.3.4 Pengaruh Pertemuan Komite Audit terhadap Keterlambatan Audit 

 Perlu adanya sebuah rapat atau perkumpulan bagi tokoh komite audit 

sebagai forum kebutuhan penilaian dalam meyakinkan kualitas laporan keuangan 

yang akan disampaikan, dimana dalam pertemuan yang diadakan menjadi 

kesempatan dalam pencarian solusi atas munculnya masalah ataupun pemberian 

saran yang diharapkan bisa mendorong ketepatwaktuan penerbitan laporan (Akbar 

& Kiswara, 2014).  

Ika dan Ghazali (2012) berpendapat bahwa adanya kewenangan, 

independen, sumber daya, dan keahlian yang merupakan sifat komite audit tidak 

akan membuahkan hasil efektivitas, terkecuali jika komite audit tersebut aktif 

berpartisipasi. Arti aktif atau ketekunan mengacu pada kemauan tokoh-tokoh dalam 

komite audit untuk bekerja sama menyiapkan dan memberi pertanyaan untuk 
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mengejar jawaban dari manajemen, auditor internal, auditor eksternal, dan pihak 

lainnya (DeZoort et al., 2002). Komite audit yang rajin melakukan perkumpulan 

juga lebih mudah mendeteksi dan mencegah kecurangan maupun kesalahan 

pernyataan dalam laporan, manajemen laba, dan kelemahan pengendalian internal 

(Oussii & Taktak, 2018). 

 Penelitian oleh Hastuti dan Meiranto (2017) terbukti dengan hasil signifikan 

negatif dimana berarti bahwa adanya rutinitas atau keseringan pengadaan 

pertemuan yang dilaksanakan oleh tokoh-tokoh komite audit bisa dengan lebih 

cepat mengetahui permasalahan yang muncul dan bersama-sama mencari solusi, 

sehingga bisa memperpendek keterlambatan audit. Namun hasil yang berbeda 

diperoleh dalam penelitian Akbar dan Kiswara (2014) dan Apadore dan Noor 

(2013) yang tidak bisa membuktikan rapat komite audit mampu mengurangi waktu 

deklarasi laporan audit. 

2.3.5 Pengaruh Piagam Komite Audit terhadap Keterlambatan Audit 

 Berhubungan dengan kewajiban dalam menjalankan pengawasan seperti 

tanya jawab dengan auditor atau mengakses dokumen yang berkaitan, suatu 

kewenangan diberikan kepada komite audit. Lingkup kerja, tugas, dan 

tanggungjawab komite audit sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bagaimana 

komite audit menjalankan tanggungjawabnya harus tertera lebih rinci dalam suatu 

pedoman atau piagam komite audit tertulis yang formal (DeZoort et al., 2002).  

Adanya piagam komite audit tidak hanya menyediakan petunjuk tugas komite audit, 

namun juga berperan sebagai sumber kewenangan atau kekuasaan bagi komite 

audit untuk mengevaluasi kinerja auditor (Bédard, Chtourou, & Courteau, 2004).  

 DeZoort et al. (2002) juga menambahkan, sebuah piagam sangat diperlukan 

karena memberikan bantuan kepada komite audit untuk berfokus atau konsentrasi 

terhadap pekerjaan mereka yang spesifik, serta mempermudahkan pihak yang 

berkepentingan dalam melakukan penilaian terhadap peran dan tanggungjawab 

komite audit. Oleh karena itu, kemunculan pedoman diharapkan dapat 

meningkatkan pekerjaan komite audit yang lebih efektif lagi, dimana bisa berujung 

pada ketepatwaktuan penyampaian laporan keuangan (Ika & Ghazali, 2012). 
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2.3.6 Pengaruh Profitabilitas terhadap Keterlambatan Audit 

 Iyoha (2012) memaparkan, sangat wajar untuk mengharapkan kemudahan 

dalam pengabaran laporan pada waktu yang tepat di periode keuangan jika 

perusahaan mendapat angka keuntungan atau yang disebut kabar baik daripada 

kerugian atau kabar buruk yang dialami, sedari pengabaran yang telat akan 

membawa pengaruh buruk pada harga saham atau indikator lainnya. Unsur 

profitabilitas menunjukkan tingkat efisiensi operasi atau seberapa besar perusahaan 

mencapai keuntungannya yang dikelola manajemen (Okalesa, 2018). Profitabilitas 

yang tinggi menunjukkan perusahaan dalam posisi keuntungan, sedangkan 

profitabilitas yang rendah menunjukkan perusahaan dalam posisi kerugian  

(Baldacchino et al., 2016).  

 Perusahaan yang sedang dalam keadaaan untung cenderung melakukan 

deklarasi laporan keuangan yang lebih cepat, namun kurang ingin menyampaikan 

kerugian dengan kecepatan waktu yang sama (Iyoha, 2012). Hal ini disebabkan 

karena perusahaan yang sedang mengalami kerugian mungkin menghendaki 

auditor untuk mulai merencanakan pelaksanaan audit pada tanggal yang lebih lama, 

yang mana akan memperpanjang penyelesaian laporan audit (Carslaw & Kaplan, 

1991) ataupun kemungkinan lainnya yakni manajemen perusahaan membutuhkan 

kelonggaran waktu untuk mengkaji ulang dan membuktikan pernyataan jika 

profitabilitas perusahaan dalam keadaan buruk (Daoud et al., 2014).  

2.3.7 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Keterlambatan Audit 

 Penelitian oleh Owusu-Ansah dan Leventis (2006) yang dilakukan di 

Yunani pada 95 perusahaan Athens Stock Exchange menemukan bahwa perusahaan 

yang besar melaporkan pendapatan mereka lebih cepat dari perusahaan-perusahaan 

yang kecil. Baldacchino et al. (2016) mengatakan bahwa pengendalian internal 

yang kuat biasanya ditemukan dalam perusahaan-perusahaan besar dan lebih bisa 

diandalkan oleh auditor. Lagi pula, perusahaan besar berada pada posisi yang lebih 

baik dimana bisa memberi tekanan pada auditor untuk dapat dengan tepat waktu 

menyelesaikan pekerjaan mereka (Carslaw & Kaplan, 1991).  

 Ungkapan penelitian oleh Akbar dan Kiswara (2014) dengan hasil positif 

yang signifikan dimana terbuktinya ukuran perusahaan dalam skala besar yang 

diukur dengan logaritma total aset tertekan lebih kuat oleh publik dan para investor 
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sehingga menjadi suatu dorongan untuk melakukan penyampaian laporan audit 

yang lebih awal. Sedangkan Lai dan Cheuk (2005) berpemikiran beda dengan 

tuturan oleh karena adanya transaksi luas dan kompleks yang terlibat dalam 

perusahaan besar, hal tersebut justru memperlama penyelesaian audit. 

2.3.8 Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan terhadap Keterlambatan Audit 

 Pratomo (2009) memberi ulasan makna konsentrasi kepemilikan yaitu 

persentase kuantitas pemegang kepemilikan saham yang terbesar, dimana 

kepemilikan tersebut luar atau terbebas dari bagian kepemilikan publik dalam 

keseluruhan komponen kemilikan saham. 

 Menurut Wardhana (2014), ada 2 bentuk konsentrasi kepemilikan saham 

dalam perusahaan, dimana pembagian konsentrasi ada yang bersifat padu dan ada 

yang bersifat menyebar. Perbedaan yang mencolok diantara kedua sifat tersebut, 

yakni pada pihak yang menguasai saham dimana para pemilik konsentrasi saham 

yang menyebar merupakan pihak yang mempunyai sedikit saham dalam perusahaan 

atau dikenal dengan sebutan kaum minoritas, sedangkan pemilik konsentrasi saham 

yang padu ialah kaum mayoritas yang karena kepemilikannya kuat sehingga pihak 

ini bisa mengatur pergerakan manajemen dalam perusahaan, seperti penuntutan 

kepada pihak manajemen untuk tidak menunda penyampaian laporan (Swami & 

Latrini, 2013). 

 Perusahaan yang dimana kepemilikan sahamnya sangat terpencar biasanya 

akan lebih awal dalam memaparkan laporan keuangan auditannya pada publik. Hal 

ini dilakukan sebagai upaya agar menekan ketidaksinambungan informasi yang 

akan terjadi karena kaum minoritas yang mengalami keterbatasan dalam mengakses 

informasi mengenai perusahaan terkait. Di sisi lain, para kaum mayoritas dinilai 

tidak begitu bergantung pada informasi yang dipublikasikan karena mereka bisa 

mengakses langsung informasi mengenai perusahaan dari sumber internal (Marston 

& Polei, 2004). 

 Terbukti dalam penelitian Abdelsalam dan Street (2007) yang menemukan 

dimana keterlambatan audit pada perusahaan dengan konsentrasi kepemilikan yang 

tersebar lebih rendah. Sebaliknya, hasil pengujian dengan arah positif walaupun 

tidak signifikan ditemukan dalam penelitian Apadore dan Noor (2013) yang 

kemudian menuturkan bahwa semakin besar kaum mayoritas pemilik saham bisa 
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memicu keperluan atas kualitas audit yang lebih tinggi, dimana menyebabkan 

auditor harus berkerja lebih banyak dan berujung pada penyampaian laporan audit 

yang kelamaan. 

2.3.9 Pengaruh Pergantian Auditor terhadap Keterlambatan Audit 

 Pergantian auditor yaitu keputusan sebuah perusahaan untuk memutuskan 

hubungan kerja dengan auditor lama dan mengganti auditor yang baru untuk 

bertugas kepada perusahaan (Ahmed & Hossain, 2010). Beberapa penelitian 

terdahulu mengukur efisiensi auditor dengan indikator ukuran kantor akuntan 

publik (KAP). Namun efisiensi auditor bukan hanya diukur melalui ukuran KAP, 

tetapi juga dengan pengalaman auditor tersebut. Seorang auditor baru yang 

ditugaskan untuk mengaudit sebuah perusahaan tentunya belum mengenal lebih 

dalam mengenai operasi dan prosedur keuangan, serta pengendalian internal 

perusahaan (Ng & Tai, 1994). Jika seorang auditor digantikan tanpa sebuah 

penjelasan ataupun alasan yang logis, maka kemungkinan terjadinya hal tersebut 

dikarenakan klien ataupun perusahaan tidak puas terhadap kinerja auditor lama 

bersangkutan (Tambunan, 2014).  

 Auditor yang baru perlu mengadakan pertemuan atau berkenalan untuk 

berkomunikasi dengan auditor sebelumnya supaya bisa memahami alasan 

pemberhentian kerja yang dilakukan klien terhadap auditor lama, dan juga 

membicarakan sekilas mengenai gambaran perusahaan klien yang akan diteruskan 

auditor baru sehingga pada saat dimulai penugasan, auditor baru akan lebih mudah 

menyiapkan susunan perencanaan audit yang sesuai dengan klien (Arens, 2011). 

Hal demikianlah yang menyebabkan adanya pergantian auditor baru bisa 

mengakibatkan keterlambatan audit menjadi tinggi (Tambunan, 2014). Kesesuaian 

pendapat tersebut sehaluan dengan hasil yang didapatkan Verawati dan 

Wirakusuma (2016) dan Behrouzi et al. (2013) dimana pergantian auditor baru 

membawa pengaruh positif yang bersignifikan pada keterlambatan penyampaian 

laporan auditan. 

2.3.10 Pengaruh Opini Audit terhadap Keterlambatan Audit 

 Sebuah hasil pernyataan pemikiran yang dipertimbangkan sebagai wujud 

akhir dari penilaian pelaksanaan audit atas kelayakan laporan keuangan perusahaan 
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sesuai peraturan yang diberlakukan diketahui dengan sebutan opini ataupun 

pendapat dari auditor (Verawati & Wirakusuma, 2016). 

 Menurut Mulyadi (2002) terdapat 5 opini audit yakni:  

1. Unqualified opinion atau pemberian pendapat wajar tanpa adanya 

 pengecualian apapun. 

2. Unqualified opinion with an explanatory language atau pemberian pendapat 

 wajar tanpa pengecualian namun dengan adanya penambahan paragraf 

 ataupun bahasa penjelasan. 

3. Qualified opinion atau pemberian pendapat wajar dengan adanya 

 pengecualian. 

4. Adverse opinion atau pemberian pendapat tidak wajar. 

5. Disclaimer opinion atau pernyataan untuk tidak memberikan pendapat 

 apapun. 

 Craswell, Francis, dan Taylor (1995) menyebutkan bahwa opini wajar 

dengan pengecualian dilihat sebagai kabar tidak baik dan memperlambat proses 

audit, dimana perusahaan yang tidak menerima unqualified opinion dinilai 

keterlambatan audit yang terjadi akan lebih tinggi daripada perusahaan yang 

menerima unqualified opinion. Menurut Nelson dan Shukeri (2011), kemilikan 

pengelolaan yang bagus dan pengendalian internal yang baik oleh sebuah 

perusahaan yang menyebabkan proses audit yang dibutuhkan menjadi tidak lama, 

akan memungkinkan perusahaan menerima unqualified opinion. 

 Penelitian yang dilaksanakan oleh Sutikno dan Hadiprajitno (2015), Aditya 

dan Anisykurlillah (2014), Kartika (2009), dan Yaacob dan Che-ahmad (2012) 

menemukan kesimpulan adanya dampak negatif yang berpengaruh dari opini 

auditor pada keterlambatan audit. 

2.3.11 Pengaruh Koneksi Politik terhadap Keterlambatan Audit 

 Perusahaan dikatakan terkoneksi politik ataupun mempunyai relasi politik 

apabila seminimalnya terdapat satu dari pemilik saham terbesar dalam perusahaan 

tersebut memiliki pengendalian atas sekurang-kurangnya 10% saham bersuara atau 

paling tidak satu dari pejabat perusahaan merupakan bagian anggota dari menteri, 

parlemen, atau berkaitan erat dengan tokoh politikus maupun partai terkenal 

(Faccio, 2006). Jika meninjau dari pihak politikus, pemerintah membutuhkan 
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dukungan dari para pebisnis untuk membantu pencapaian atas tujuan politik 

maupun tujuan sosial-ekonomi, seperti contohnya keperluan sumber untuk 

mendukung kampanye atau penggalangan dana pada masa-masa pemilihan umum. 

Begitu sebaliknya jika melihat dari pihak perusahaan, beberapa manfaat khusus 

yang diperoleh perusahaan terkoneksi politik diantaranya perlakuan pajak yang 

lebih rendah, kecilnya biaya hutang sebagai keringanan dalam mengakses sejumlah 

pinjaman kapital, pemberian hak istimewa dalam pengimporan dan lisensi lainnya, 

dan rendahnya tingkat kebangkrutan karena adanya bantuan dana talangan oleh 

pemerintah (Utamaningsi, 2019).  

 Terlepas dari pemerolehan manfaat tersebut, hubungan politik justru dinilai 

buruk karena dapat merugikan kaum minoritas pemegang saham seperti 

menyebabkan tingginya biaya agensi, munculnya rent-seeking maupun tunneling. 

Hal ini menyebabkan perusahaan yang terkoneksi politik lebih diawasi dan 

diperhatikan oleh publik daripada perusahaan yang tidak terkoneksi politik 

(Chaney, Faccio, & Parsley, 2011). Kurangnya transparansi dalam penyajian 

laporan keuangan cenderung terjadi pada perusahaan yang terkoneksi politik, hal 

sedemikian dilakukan untuk menutupi aktivitas transaksi ataupun biaya yang 

muncul berkaitan dengan hubungan politik yang ada (Utamaningsi, 2019).  

 Usaha dalam melindungi perampasan atas hak kaum minoritas dalam 

perusahaan bisa dilakukan melalui proses pengauditan yang dilaksanakan pihak 

independen dimana auditor eksternal bisa membantu mengurangi biaya agensi dan 

memastikan kredibilitas manajemen dalam menyediakan laporan (Khan, Mihret, & 

Muttakin, 2016). Chaney et al. (2011) berargumen, perusahaan yang terkoneksi 

politik akan mencoba menekan keterlambatan audit. Hal ini berkaitan dengan 

signalling theory, dimana kegiatan pengauditan yang lebih awal terselesaikan 

menandai suatu signal kepada publik bahwa kualitas laporan keuangan perusahaan 

tersebut wajar saja sehingga tambahan waktu untuk pengauditan tidak diperlukan 

auditor eksternal. Pendapat yang berbanding terbalik dituturkan oleh Haryawan dan 

Nowland (2016) bahwa kecurigaan auditor eksternal terhadap kemungkinan 

terjadinya praktek tunneling oleh perusahaan terkoneksi politik akan menyebabkan 

lebih banyak kerja audit yang dilakukan, sehingga memicu tingginya keterlambatan 

audit. 
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2.3.12 Pengaruh Auditor Spesialis Industri terhadap Keterlambatan Audit 

 Kecakapan khusus seorang auditor yang dapat mengerjakan pengauditan 

dalam suatu bidang industri tertentu tentu saja dinilai memiliki ilmu dan 

kesanggupan bekerja yang lebih baik dibandingkan auditor yang bukan merupakan 

ahli dalam pengauditan industri bersangkutan (Putri & Januarti, 2014). Tersedianya 

praktek audit yang sesungguhnya semakin meluas, menembus peran auditor untuk 

memiliki pengetahuan terkhusus untuk perusahaan dibidang industri tertentu, 

dimana pengadopsian ilmu dalam bidang industri terlaksana dengan cara yang tidak 

langsung contohnya pelatihan, yang diimbangi dengan cara langsung seperti 

bekerja melakukan pengauditan semata-mata hanya untuk industri terpilih saja. 

Inilah yang disebut sebagai auditor spesialisasi industri (Solomon, Shields, & 

Whittington, 1999).  

 Pengalaman yang banyak bagi seorang auditor khusus akan mudah 

mendapati kekeliruan dan juga lebih bisa memahami ciri dan sifat perusahaan 

dalam industri terkait secara spesifik dan menyeluruh, sehingga penyelesaian audit 

akan lebih awal terpenuhi (Owhoso, Messier, & Lynch, 2002). Hal ini terbukti 

sesuai dengan penemuan oleh Rustiarini dan Sugiarti (2013), Oussii dan Taktak 

(2018), dan Putri dan Januarti (2014) dimana adanya dampak negatif yang 

signifikan mengenai auditor spesialis dalam meminimalisir penundaan selesainya 

laporan audit. 
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2.4 Model Penelitian 

 Fokus penelitian menggunakan 12 variabel bebas yang berpengaruh pada 

keterlambatan audit diliputi dalam tabel dibawah ini. Model penelitian yang muncul 

yakni sebagai berikut. 

 

 

Gambar 2.3 Model penelitian analisis pengaruh karakteristik komite audit terhadap 

keterlambatan audit pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 

2.5 Perumusan Hipotesis 

 Sehubungan dengan ulasan yang sebelumnya dipaparkan, maka perumusan 

dugaan sementara penelitian seperti berikut: 

H1: Keahlian keuangan komite audit membawa pengaruh negatif yang 

 signifikan pada keterlambatan audit. 

H2: Independensi komite audit membawa pengaruh negatif yang signifikan pada 

 keterlambatan audit. 

H3: Ukuran komite audit membawa pengaruh negatif yang signifikan pada 

 keterlambatan  audit. 

H4: Pertemuan komite audit membawa pengaruh negatif yang signifikan pada

 keterlambatan  audit. 

H5: Piagam komite audit membawa pengaruh negatif yang signifikan pada 

 keterlambatan  audit. 

H6: Profitabilitas membawa pengaruh negatif yang signifikan pada 

 keterlambatan audit. 
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H7: Ukuran perusahaan membawa pengaruh negatif yang signifikan pada 

 keterlambatan  audit. 

H8: Konsentrasi kepemilikan membawa pengaruh positif yang signifikan pada 

 keterlambatan audit. 

H9: Pergantian auditor membawa pengaruh positif yang signifikan pada 

 keterlambatan  audit. 

H10: Opini audit membawa pengaruh positif yang signifikan pada keterlambatan 

 audit. 

H11: Koneksi politik membawa pengaruh positif yang signifikan pada 

 keterlambatan audit. 

H12: Auditor spesialis industri membawa pengaruh negatif yang signifikan pada

 keterlambatan audit. 
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