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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
 

2.1 Penundaaan Audit 

 Penundaan audit merupakan variabel dependen yang dimanfaatkan dalam 

topik pengkajian ini. Menurut Swanson & Zhang (2018), penundaan audit disebut 

sebagai periode dari akhir tahun pembukuan hingga waktu dimana proses audit 

selesai. Ketepatan waktu pengungkapan laporan keuangan merupakan komponen 

utama penentuan kualitas informasi akuntansi. Hal ini telah dinyatakan oleh 

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (FASB) dalam Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan No.8, ketepatan waktu dianggap sebagai salah satu 

karakteristik kualitatif mendasar dari kualitas dan kegunaan informasi keuangan 

(FASB, 2017). 

Ketepatan penyajian laporan dapat mencerminkan akan kualitas dan 

keandalan informasi keuangan yang transparansi (Ram & Hassan, 2017), 

penjelasan kesetaraan pemegang saham untuk mengakses informasi keuangan 

tanpa perolehan informasi dari pihak lain (Owusu-Ansah, 2000). Beberapa 

penelitian menunjukkan bahwa penundaan laporan audit sangat penting karena 

dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap laporan keuangan yang diaudit 

(Salleh, Baatwah, dan Ahmad, 2017; Sultana, Singh, dan Van der Zahn, 2015). 

Tata kelola perusahaan adalah faktor entitas yang penting dalam 

penetapan proses akan lingkungan kontrol secara keseluruhan yang memiliki 

implikasi signifikan untuk penilaian risiko auditor. Dampak dari tata kelola 

perusahaan yang kuat akan mengurangi risiko terkait klien dan selanjutnya 

mengurangi waktu dan tingkat pengujian substantif. Hal ini membuat proses audit 

menjadi lebih baik pada penerbitan laporan tahunan kepada penggunanya. 

Pelaporan tepat waktu juga akan memengaruhi regulator dan pembuat kebijakan 

yang berperan dalam memastikan pelaporan keuangan yang efisien (Nelson & 

Shukeri, 2011). 

 Menurut Afify (2009), penundaan audit merupakan salah satu indeks 

dasar efisiensi audit sehingga harus disajikan tepat pada waktunya. Semakin 

pendek jangka waktu pengauditan, semakin relevan pula informasi yang 

terkandung. Salah satu penyebab penundaan dikarenakan perusahaan tidak 
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memberikan laporan tahunannya tepat waktu sehingga proses pengauditan tidak 

dapat dilakukan tepat pada waktunya. 

 Pengenaan sanksi atas keterlambatan penyajian laporan sebagaimana 

disampaikan dalam keputusan direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-

307/BEJ/07-2004, Peraturan Nomor 1-H. Jenis sanksi yang dikenakan terhadap 

pelanggaran waktu penyajian berupa peringatan tertulis I, II dan III. Denda 

administrasi maksimal mencapai nominal 500 juta rupiah hingga penghentian 

sementara perdagangan efek perusahaan. 

 

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

 Putra, Sutrisno, dan Mardiati (2017) melakukan determinasi penundaan 

audit dari 130 entitas terdaftar di BEI tahun 2013-2015. Variabel yang diuji 

berupa komite audit, auditor internal dan auditor independen. Hasil menjelaskan 

bahwa penundaan laporan audit terlama mencapai 179 hari atau melebihi jangka 

waktu penyajian yang ditentukan yaitu 90 hari setelah proses tutup buku entitas. 

Dengan adanya pertambahan komite audit maupun auditor internal dapat 

mengurangi jangka waktu penundaan tetapi tidak ditemukan pengaruh yang 

signifikan akan auditor independen terhadap penundaan audit. 

 Ahmed & Che-Ahmad (2016) mengkaji pengaruh ukuran dewan, 

karakteristik dewan komite dan kualitas audit terhadap penundaan audit pada 14 

bank Nigeria tahun 2008-2012. Pengkajian yang dilakukan memperoleh informasi 

adanya pengaruh yang signifikan pada ukuran dewan, rapat dewan, total aset serta 

jender dewan terhadap penundaan audit. Salah satu hasil menyatakan bahwa 

dengan adanya kenaikan dalam anggota dewan maupun rapat dapat mengurangi 

jangka waktu penundaan. 

 Mohamad Nor, Shafie, dan Wan-Hussin (2010) melakukan pengkajian 

terhadap 628 perusahaan publik Malaysia. Variabel yang digunakan ke dalam 

pengkajian berupa ukuran dewan, independensi dewan, dualitas peran dan ukuran 

komite, kemandirian, kualifikasi dan ketekunan komite terhadap penundaan audit. 

Hasil pengkajian menunjukkan apabila seseorang menjabat sebagai ketua 

sekaligus anggota dewan maka akan menimbulkan jangka waktu penundaan yang 
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lebih panjang atau berpengaruh positif terhadap variabel yang dikaji dan pengaruh 

negatif terjadi pada variabel yang dikaji lainnya. 

 Salehi, Lari Dasht Bayaz, dan Naemi (2018) meneliti pengaruh masa 

jabatan dewan pada ketepatan waktu pelaporan perusahaan Iran. Pengkajian ini 

mengambil sampel data yang dikumpulkan dari Bursa Efek Tehran tahun 2013-

2016. Keahlian keuangan dan masa jabatan dewan merupakan variabel yang 

digunakan dalam proses pengkajian ini, dengan hasil bahwa dewan yang memiliki 

keahlian dalam bidang keuangan dapat membantu mengurangi jangka penundaan 

dimana dewan tersebut dinilai akan lebih mahir dalam manajemen suatu entitas. 

Sebaliknya tidak ditemukannya pengaruh yang signifikan antara masa jabatan 

dewan terhadap penundaan audit. 

 Alfraih (2016) mengkaji pengaruh prosedur tata kelola entitas pada 

penundaan audit yang tercantum di KSE periode 2013. Variabel pengkajian yang 

ditelusuri berupa kombinasi auditor, ukuran dewan, dewan independensi, 

kepemilikan institusional, dualitas peran dan kepemilikan pemerintah. Hasil 

menunjukkan adanya pengaruh negatif kombinasi auditor, independensi dewan 

dan peran kepemilikan institusional terhadap penundaan audit. Disisi lainnya 

ukuran dewan, dualitas peran, dan kepemilikan pemerintah memiliki pengaruh 

signifikan positif terhadap penundaan audit. 

 Fakhfakh Sakka & Jarboui (2016) melakukan pengkajian terkait 

pengaruh antara tata kelola, indeks karakteristik auditor eksternal, dan ketepatan 

waktu dalam terang amendemen baru-baru ini terhadap Undang-Undang 

Keamanan Keuangan (2005) di Tunisia dengan sampel pengkajian berupa 28 

perusahaan Tunisia yang tercantum di Bursa Saham Tunisia tahun 2006-2013. 

Variabel yang dimanfaatkan berupa karakteristik auditor eksternal, ukuran dewan, 

independensi dewan, dualitas peran, konsentrasi kepemilikan, dan kepemilikan 

institusional. Penelitian ini menyimpulkan hanya dualitas peran yang memiliki 

pengaruh positif terhadap penundaan laporan audit dan variabel lainnya memiliki 

pengaruh negatif terhadap penundaan laporan audit.  

 Ika & Mohd Ghazali (2012) melakukan pengkajian terkait relasi antara 

kemanjuran komite dan ketepatan waktu pelaporan. Informasi yang dikaji berupa 

211 entitas non-keuangan Indonesia. Variabel independen dalam riset ini berupa 
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kemanjuran komite audit. Dari hasil menunjukkan efektivitas komite berpengaruh 

negatif terhadap penundaan audit. 

 Samaha & Khlif (2017) melakukan penelitian mengenai dampak atribut 

terkait audit dan reformasi regulasi pada pengungkapan tepat waktu sebagaimana 

yang ditunjukkan oleh penundaan laporan audit dalam pengaturan pasar yang 

sedang berkembang, yaitu Mesir. Sampel yang digunakan dalam pengkajian ini 

berupa 372 perusahaan di Mesir tahun 2007-2010. Pengkajian mendeskripsikan 

bahwa aktivitas komite audit dan jenis auditor eksternal berkontribusi secara 

signifikan terkait pengurangan penundaan laporan audit dan meningkatkan 

ketepatan waktu pengungkapan. 

 Reheul, Van Caneghem, dan Verbruggen (2014) melakukan peneliltian 

mengenai penundaan laporan audit di antara sampel besar organisasi non-profit 

Belgia (NPO). Beberapa variabel yang digunakan seperti ukuran klien, tingkat 

ketergantungan pada sumbangan, keahlian industri auditor. Dari hasil 

membuktikan ukuran klien, tingkat ketergantungan pada sumbangan, keahlian 

industri auditor memiliki pengaruh negatif terhadap penundaan audit. 

 Nehme, Assaker, dan Khalife (2015) mengkaji terkait pengaruh prosedur 

tata kelola, dewan direksi dan komite audit dengan penundaan laporan audit. 

Spesimen yang dikaji berupa FTSE 350 entitas tidak termasuk lembaga keuangan 

antara 2007-2010. Variabel independen observasi berupa dualitas peran dewan, 

ukuran dewan, independensi dewan, dan frekuensi rapat dewan. Hasil observasi 

menunjukkan semua variabel independen berpengaruh negatif terhadap 

penundaan laporan audit kecuali kualifikasi finansial komite audit yang memiliki 

pengaruh positif dengan penundaan laporan audit. 

 Bakare, Taofiq, dan Jimoh (2018) melakukan penelitian pengaruh 

karakteristik dewan pada keakuratan waktu pelaporan entitas asuransi tercantum 

di Nigeria 2011-2016. Populasi penelitian terdiri dari 28 perusahaan asuransi yang 

terdaftar. Ukuran sampel adalah 15 perusahaan asuransi terdaftar di Nigeria. Hasil 

dari efek acak menggambarkan ukuran dewan, rapat dewan berpengaruh positif 

terhadap keakuratan waktu pelaporan entitas. 

 Handayani (2017) melakukan penelitian terkait hasil dewan komisaris 

independen, kompetensi anggota komite audit terhadap penundaan laporan. 
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Pengkajian ini melakukan telusuran terhadap informasi minor yang berasal dari 

laporan yang tercantum di BEI 2013-2015. Sampel entitas manufaktur di sektor 

industri barang konsumsi terpilih sebagai sampel penelitian yang berkaitan dengan 

kompleksitas penyajian informasi akhir entitas. Hasil pengkajian mendeskripsikan 

bahwa dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terkait 

keterlambatan audit, sebaliknya kompetensi anggota komite audit dapat secara 

signifikan mempengaruhi keterlambatan audit. 

 Hashim (2017) menguji pengaruh antara prosedur tata kelola perseroan 

terkait penundaan laporan dari 288 entitas yang tercantum di Bursa Malaysia 

selama tiga tahun yakni 2007-2009. Tiga karakteristik dewan direksi yang 

diobservasi yaitu, independensi dewan, ketekunan dewan dan keahlian dewan. 

Hasil pengkajian menunjukkan adanya pengaruh negatif antara ketekunan dewan 

terhadap penundaan audit, semakin tekunnya dewan dalam mengontrol suatu 

entitas dapat mencegah terjadinya masalah sehingga penyajian dapat dilakukan 

tepat pada waktunya. 

 Salleh, Baatwah, dan Ahmad (2017) melakukan riset terkait pengaruh 

kualifikasi finansial komite audit Malaysia relevan untuk keakuratan waktu 

pelaporan. Dalam pengkajian ini digunakannya informasi keuangan pada tahun 

2005-2011. Variabel yang diobservasi berupa kemahiran finansial komite dan 

independensi komite audit. Dari pengkajian tersebut menyebutkan bahwa 

kemahiran keuangan komite audit tidak terkait secara signifikan dengan proksi 

penundaan laporan audit. Selanjutnya mengenai masalah dengan premis dasar 

dimana independensi komite audit meningkatkan peran kompetensi keuangan 

komite audit. Namun, interaksi antara mekanisme ini menunjukkan pengaruh yang 

tidak signifikan.  

 

2.3  Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen 

2.3.1 Ukuran Dewan Direksi 

 Direksi merupakan posisi yang penting dalam tata kelola entitas pada 

umumnya (Salihi & Jibril, 2015). Direksi dalam suatu perusahaan bertanggung 

jawab atas pemantauan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan 

keuangan, sehingga dapat mengontrol perilaku manajer senior untuk memastikan 
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bahwa tindakan yang dilakukannya selaras dengan kepentingan pemegang saham, 

investor, debitur, dan pihak lain yang terkait ke perusahaan (Dimitropoulos & 

Asteriou, 2010). Beberapa penelitian empiris dalam literatur akuntansi 

berpendapat bahwa besar kecilnya ukuran dewan direksi dapat secara efektif 

meningkatkan kualitas tanggung jawab manajemen (Akhtaruddin, Hossain, 

Hossain, dan Yao, 2009; Hassan, 2016). Sebaliknya menurut Dimitropoulos & 

Asteriou (2010), semakin besar ukuran direksi semakin besar pula masalah yang 

akan dihadapi suatu entitas seperti masalah dalam komunikasi untuk 

menghasilkan suatu kesepakatan bersama. Hal tersebut dapat memicu terjadinya 

penurunan kinerja kerja dan konflik diantara sesama. 

 

2.3.2 Independensi Direksi 

Direktur independen non eksekutif yakni seseorang yang memiliki 

keahlian yang tepat atau tidak memiliki bisnis maupun hubungan lain yang dapat 

mempengaruhi proses penilaian secara independen demi kepentingan pemegang 

saham dalam memantau kinerja manajemen (Mohamad-Nor et al., 2010). Direksi 

independen memiliki tingkat netralitas yang tinggi, sehingga diyakini bersedia 

untuk membela kebenaran untuk melindungi kepentingan pemegang saham 

(Duchin, Matsusaka, dan Ozbas, 2010). 

Proporsi direktur luar yang menduduki kursi di dewan terbukti memiliki 

pengaruh positif yang signifikan secara statistik dengan keinformatifan 

pendapatan tahunan (Dimitropoulos & Asteriou, 2010). Selain itu, independensi 

direktur ditemukan memiliki pengaruh positif untuk pemahaman pelaporan 

internet perusahaan di UK (Abdelsalam & El‐Masry, 2008). Afify (2009) 

menemukan bahwa independensi dewan berpengaruh negatif terhadap penundaan 

audit. 

 

2.3.3 Ukuran Komite Audit 

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris, 

memiliki peran penting dalam mendukung tugas dewan komisaris yang bertugas 

memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan telah disajikan secara wajar 

sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, sistem pengendalian internal 
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dilaksanakan dengan baik, dan menindaklanjuti temuan audit oleh manajemen 

(KNKG, 2006). 

Mohamad-Nor et al., (2010) menjelaskan bahwa adanya pengaruh ukuran 

komite audit terhadap penundaan audit. Semakin besar ukuran komite audit yang 

melakukan pengawasan akan menjadikan internal control yang lebih baik, 

sehingga dapat meminimalkan terjadinya penundaan penyajian. 

Ukuran komite audit yang besar mempunyai sumber daya yang cukup, 

dapat mengatasi masalah yang dihadapi oleh perusahaan secara efektif (Nelson & 

Shukeri, 2011), sehingga dapat mengurangi masalah keagenan secara tepat waktu.  

 

2.3.4 Rapat Komite Audit 

Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan dimana 

yang disyaratkan dalam Peraturan Jasa Otoriras Keuangan Nomor 55/ 

POJK.04/2015 yaitu adanya pertemuan setidaknya satu kali setiap tiga bulan dan 

dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota komite audit. Rapat merupakan 

cara untuk menilai tingkat keahliannya dan suatu proses dimana saat para dewan 

akan membahas proses pelaporan keuangan dan proses pemantauannya. Komite 

audit yang lebih sering mengadakan pertemuan akan semakin memahami akan 

kemajuan dan masalah akuntansi dan audit yang dihadapi oleh perusahaan bahwa 

dapat ditangani dengan lebih cepat (Mohamad Nor, Shafie, dan Wan-Hussin, 

2010).  

 

2.3.5 Kualifikasi Komite Audit 

Komite audit adalah bagian penting dari sistem pengendalian keputusan 

untuk pengawasan internal oleh dewan direksi. Mengidentifikasi sejumlah 

tanggung jawab komite audit yang terutama berfokus pada peningkatan kinerja 

perusahaan dan kekayaan pemegang saham merupakan tugas yang harus 

dipenuhinya. Tanggung jawab komite audit tidak dapat dengan mudah 

diberhentikan kecuali komite tersebut memiliki direktur independen dengan 

keahlian yang relevan, dalam mendukung Fogarty & Kalbers (2001) yang 

mengemukakan bahwa kompetensi komite audit meningkatkan kekuatan komite 

audit, dan pada gilirannya, menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. 
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Bédard & Gendron (2010) menyebutkan bahwa proses pelaporan keuangan adalah 

tanggung jawab utama komite. 

 

2.3.6 Kepemilikan Institusional 

Hak saham yang terdapat pada entitas yang biasanya dipegang oleh 

lembaga lembaga luar (Tarjo, 2008). Kepemilikan institusional mempunyai 

pengaruh yang besar dalam proses monitor manajemen agar mempunyai hasil 

yang lebih optimal. Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional memiliki 

insentif untuk memantau manajemen perusahaan. W. Z. W. Abdullah, Ismail, dan 

Jamaluddin, (2008) menemukan bahwa perusahaan dengan pemegang saham 

institusional akan memiliki kinerja yang lebih baik. 

 

2.3.7 Ukuran Perusahaan  

Aset entitas merupakan cara untuk menilai ruang lingkup sebuah entitas. 

Dyer & McHugh (1975) menegaskan terkait perseroan yang lebih subur 

mempunyai insentif yang tinggi untuk memperkecil penundaan audit. 

Entitas besar memiliki kemampuan cenderung luas dalam menegakkan 

sistem pengendalian (Ng & Tai, 1994). Entitas memiliki SDM yang luas 

cenderung berada pada posisi yang tepat untuk menyelesaikan proses auditnya. 

Selain itu, perseroan berkembang memiliki dampak yang lebih besar untuk 

menyajikan laporan agar menghindari kritik publik (Owusu-Ansah & Yeoh, 

2005). 

Pada umumnya skala perusahaan terbagi menjadi tiga kategori, yaitu 

kecil, menengah, dan. Penentuan skala entitas ini didasarkan pada total harta 

sebuah perusahaan. Ukuran digunakan untuk menjelaskan variabilitas dalam 

penundaan audit. Meskipun perusahaan besar memiliki akun yang lebih luas dan 

kompleks dengan itu mungkin membutuhkan lebih banyak waktu dalam 

mengauditnya, penelitian empiris umumnya mendukung pengaruh negatif antara 

penundaan audit dan ukuran perusahaan. 
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2.3.8 Umur Perusahaan 

Waktu yang telah dicapai sejak awal berdiri hingga waktu yang tidak 

terbatas disebut umur entitas. Umur entitas dianggap sebagai atribut yang dapat 

berdampak pada keunggulan praktik akuntansi berkenan dengan ketepatan waktu 

(Hope & Langli, 2010). Umur entitas memiliki pengaruh signifikan positif terkait 

ketepatan waktu pelaporan (Soltani, 2002).  

Semakin tua suatu entitas, biasanya akan lebih baik dalam proses 

pengolahan informasi, karena memiliki sumber daya dan waktu yang cenderung 

lebih memadai (I. G. A. P. Putra & Wayan Ramantha, 2015). Entitas yang matang 

cenderung memiliki lingkungan pengendalian internal yang kuat. Entitas yang 

muda tidak memiliki pengalaman dengan kontrol akuntansi dan memiliki 

kemungkinan kegagalan yang lebih besar (Hope & Langli, 2010). 

 

2.3.9 Profitabilitas  

 Profitabilitas adalah kompetensi suatu entitas dalam penggunaan sumber 

dayanya untuk menghasilkan pemasukan yang melebihi pengeluarannya. Dengan 

kata lain, kemampuan entitas dalam proses memperoleh laba dari operasinya. 

Kurniawan & Mawardi (2017), Rasio untuk mengukur dan membandingkan 

kinerja profitabilitas adalah margin laba kotor, marjin laba operasi, margin laba 

bersih, laba atas ekuitas, dan laba atas aset. Selain itu, Susilawati (2013), 

menjelaskan untuk menguji tingkat profitabilitas dapat dengan menggunakan laba 

bersih sebelum pajak.  

 Profitabilitas tinggi mempengaruhi penyampaian laporan keuangan 

jangka panjang atau cepat. Penelitian diuji oleh Sulistyo (2010), Rachmawati 

(2008), Siwy (2012), Azizah & Kumalasari (2012) yang menyampaikan bahwa 

profitabilitas mempengaruhi penundaan audit. Profitabilitas juga merupakan alat 

yang digunakan dalam mengukur dan menganalisis kinerja selama tahun fiskal 

sebuah perusahaan dan umumnya tingkat profitabilitas akan menggambarkan 

posisi laba perushaan. Pengkajian telah menemukan pengaruh positif diantaranya 

(Carslaw & Kaplan, 1991). Sebaliknya, penelitian juga melaporkan pengaruh 

negatif antara profitabilitas dan penundaan laporan audit. Secara umum, 
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perusahaan cenderung mengumumkan hasil keuangan yang kuat dan menunda 

pengumuman hasil yang lemah (Al-Ajmi, 2008). 

 Jika perusahaan berada pada posisi yang rugi, pihak manajemen akan 

mencari alasan untuk menunda dalam merilis laporan tahunan perusahaan untuk 

menghindari kerusakan reputasi dan mengkomunikasikannya karena terdapatnya 

kerugian. Telah diperdebatkan bahwa perusahaan dengan kerugian akan meminta 

auditor mengeluarkan opini yang lebih lambat (Carslaw & Kaplan, 1991). 

 Menurut Ghozali (2014), Profitabilitas mengacu pada kemampuan entitas 

dalam menghasilkan laba. Tingkat laba yang rendah akan mempunyai pengaruh 

terhadap penundaan audit. Hal ini dikarenakan pengumuman kerugian yang 

terjadi pada perusahaan. Dalam mengukur tingkat profitabilitas sebuah perusahaan 

menggunakan rasio tingkat pengembalian aset. Semakin material tingkat 

pengembalian aset, maka semakin material keuntungan yang didapatkan oleh 

entitas tersebut dengan aset minimal perusahaan tersebut (Ratna Sari & Ghozali, 

2014).  

 

2.3.10 Solvabilitas 

 Solvabilitas adalah suatu kemungkinan dan kemampuan jangka panjang 

perusahaan untuk membayar kewajiban jangka panjang. Menurut Lianto & 

Kusuma (2010), entitas yang mempunyai jumlah hutang yang tinggi akan 

berdampak proses audit menjadi lama. Keseimbangan hutang terkait total 

kekayaan yang besar juga dapat meningkatkan ketelitian auditor. Jadi, semakin 

besar rasionya, semakin panjang waktu yang diperlukan auditor untuk dalam 

penyelesaiannya. Penelitian oleh Lianto & Kusuma (2010), menemukan bahwa 

ada pengaruh solvabilitas terhadap penundaan laporan keuangan. 

 Apabila jumlah utang meningkat, perusahaan menjadi lebih terekspos 

kepada krediturnya. Dalam hal ini, terutama kreditur institusional, perlu 

mendapatkan laporan keuangan yang diaudit untuk memantau penggunaan utang 

perusahaan (Ibadin, Izedonmi, dan Ibadin, 2018). Dengan demikian, entitas 

dengan rasio hutang yang tinggi akan berusaha memenuhi keinginan kreditur 

dengan mengungkapkan informasi yang andal dan tepat waktu untuk 
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mempertahankan kepercayaan kreditur tentang kemampuan perusahaan dalam 

melunasi hutangnya (Ezat, Masry, Ezat, dan El-masry, 2008).  

Beberapa peneliti yang melakukan penelitian sebelumnya memberikan 

hasil yang beragam, peneliti mengungkapkan tidak adanya pengaruh yang 

signifikan antara solvabilitas terhadap ketepatan waktu pelaporan (Ibadin, 2012; 

Mouna, 2013; Pourali, Jozi, Rostami, Taherpour, dan Niazi, 2013; Zeynali, 

Banimahd, dan Moradzadehfard, 2012). Studi lain menemukan bahwa solvabilitas 

memilki pengaruh signifikan negatif tehadap penundaan laporan audit (S. 

Abdullah, 2007; Carslaw & Kaplan, 1991). 

 

2.3.11 Tipe Auditor  

Afify (2009) menunjukkan entitas audit yang luas mempunyai motivasi 

dan ilmu yang lebih pasti dalam proses penyelesaian auditnya. Dalam 

mempertahankan reputasinya, entitas cenderung akan menyajikan laporannya 

tepat waktu. Entitas yang besar umumnya mempunyai anggota audit yang lebih 

mahir karena memiliki sumber daya yang lebih luas untuk melakukan pelatihan 

bagi staffnya dan penggunaan teknologi audit yang lebih canggih (Owusu-Ansah 

& Leventis, 2006). 

 McLelland & Giroux (2000) menemukan bahwa perusahaan audit empat 

besar mampu menyelesaikan pekerjaannya lebih awal dibandingkan perusahaan 

yang tidak, dikarenakan auditor empat besar dinilai memiliki sumber daya yang 

lebih memadai dan unggul dalam menanganinya proses audit. Mengingat alasan 

diatas, auditor empat besar harus mampu menyelesaikan tugasnya tepat waktu 

sehingga tidak akan menyebabkan terjadinya penundaan, pendapat diatas selaras 

dengan pengkajian yang dilakukan oleh Nelson & Shukeri (2011). 

 

2.3.12 Opini Audit 

Menurut Verawati & Wirakusuma (2016), Opini audit merupakan 

kesimpulan penyelesaian dari Akuntan Publik yang diperlukan sebagai evaluasi 

terhadap kebenaran sebuah laporan keuangan yang di sajikan. Pendapat yang 

diberikan merupakan bagian penting yang diwujudkan dalam laporan audit 

independen.  
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Opini yang dihasilkan merupakan sebuah bentuk/cara dalam 

menyampaikan kesimpulan dari laporan keuangan yang disajikan kepada pihak 

yang membutuhkannya (Mannan & Hasanuddin, 2017). Opini audit yang 

berstandar terdiri atas dua bagian yakni opini tanpa konversi dan opini dengan 

konversi. Opini tanpa konversi akan diterbitkan jika menurut auditor laporan 

keuangan yang disajikan telah memenuhi syarat material dan menunjukkan 

keadaan yang sebenarnya. Sedangkan opini dengan konversi akan diterbitkan jika 

kondisi diluar yang disebutkan pada opini tanpa konversi. 

 

2.4 Model Penelitian 

 Tujuan penguiian yang dimaparkan bermaksud untuk mengukur 

terdapatnya pengaruh variabel independen dengan penundaan audit. Model 

pengujian yang diterapkan dapat diperhatikan seperti berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Atribut Klien terhadap 

Penundaan Audit, Sumber: Akingunola, Soyemi, dan Okunugo (2018). 
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2.5 Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan penguraian kerangka teoritis dan model penelitian di atas 

maka penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan negatif terhadap  

    penundaan audit. 

H2 : Independensi dewan direksi berpengaruh signifikan negatif terhadap  

penundaan audit. 

H3 : Ukuran komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap penundaan 

audit. 

H4 : Rapat komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap penundaan 

audit. 

H5 : Kualifikasi komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap  

            penundaan audit. 

H6 : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penundaan  

audit. 

H7 : Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap penundaan 

audit. 

H8 : Umur perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap penundaan  

    audit. 

H9 : Profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap penundaan audit. 

H10 : Solvabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap penundaan audit. 

H11 : Tipe auditor berpengaruh signifikan negatif terhadap penundaan audit. 

H12 : Opini auditor berpengaruh signifikan negatif terhadap penundaan audit. 
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