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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Keterlambatan Laporan Audit 

Keterlambatan laporan audit didefinisikan sebagai lamanya durasi yang 

diperlukan auditor untuk menuntaskan prosedur audit, dihitung sejak tanggal 

pengakhiran tahun fiskal hingga tanggal penerbitan laporan audit (Kurniawan & 

Laksito, 2015; dan Abernathy, Barnes, Stefaniak, & Weisbarth, 2016). Semakin 

pendek durasi penyelesaian pekerjaan audit, maka proses publikasi laporan 

keuangan tahunan perusahaan yang diaudit akan semakin cepat, sehingga 

relevansinya dapat dipertahankan (Tinumbia & Djamhuri, 2018).  

Mutiara, Zakaria, dan Anggraini (2018) membagi jeda pelaporan audit 

menjadi tiga jenis, diantaranya: (1) scheduling lag, yaitu perbedaan periode antara 

pengakhiran tahun buku entitas dan awal kerja lapangan auditor; (2) fieldwork lag, 

yang merupakan perbedaan periode antara awal dan akhir pekerjaan lapangan; dan 

(3) reporting lag, yang merupakan perbedaan periode antara akhir kerja lapangan 

dan tanggal penerbitan laporan audit. Peraturan pemerintah mewajibkan 

perusahaan untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan untuk membangun 

kinerja yang lebih sehat. Perusahaan-perusahaan menerapkan prinsip ini 

mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan oportunitas penanaman 

modal dari investor. Penerapan prinsip tata kelola perusahaan mendorong 

perusahaan untuk dapat menunjukkan dan bertanggung jawab atas performanya 

yang disampaikan secara tertulis dalam laporan keuangan. Entitas yang 

mempraktikkan tata kelola perusahaan diyakini mempunyai mutu yang lebih 

tinggi dalam pandangan pihak interal maupun eksternal (Bemby et al., 2013). 

Tata kelola perusahaan mencakup beberapa karakteristik yang dijadikan 

penelitian terhadap keterlambatan laporan audit, diantaranya yang sering 

dilibatkan oleh peneliti terdahulu adalah karakteristik dewan direksi dan komite 

audit. Alasannya adalah dewan direksi perusahaan memegang kewajiban untuk 

menjamin mutu dari hasil olahan data keuangan sebelum dikomunikasikan kepada 

publik (Ilaboya & Christian, 2014). Tanggung jawab tersebut dapat didelegasikan 

kepada komite audit, dimana pihak internal ini memiliki status yang lebih 
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independen, sehingga bisa diandalkan dalam memastikan tingkat efisiensi dan 

efektivitas perusahaan untuk meningkatkan kepentingan pengamanan di 

perusahaan khususnya dan pemegang saham pada umumnya (Apadore & Noor, 

2013). 

Abdillah, Mardijuwono, dan Habiburrochman (2019) memilih faktor atau 

variabel yang mempengaruhi keterlambatan laporan audit dengan melihat dari sisi 

karakteristik auditor dan karakteristik perusahaan. Setiap KAP menyandang sifat 

dan kualitas tersendiri, sehingga risiko yang dihadapi dan prosedur yang 

digunakan oleh auditor juga akan berbeda, sedangkan auditor sebagai pelaksana 

juga memiliki keterampilan dan keahlian yang berbeda dalam melakukan audit 

perusahaan. Auditor dalam memberikan opini wajar tanpa pengecualian harus 

mempertimbangkan beberapa syarat sebelum menerbitkan laporan audit, sehingga 

ketika suatu perusahaan belum memenuhi syarat tersebut, auditor perlu 

menjalankan proses audit yang lebih rinci untuk menemukan bukti pendukung 

agar yakin dalam memberikan opini wajar tanpa pengecualian (Lestari & 

Nuryatno, 2018).  

Karakteristik perusahaan mempengaruhi durasi keterlambatan laporan 

audit atas dasar tanggung jawab auditor dan prosedur pengujian yang harus 

dilakukan auditor selama penugasan audit (Abdillah et al., 2019). Pernyataan ini 

didukung oleh Rubianto (2017) yang menjelaskan bahwa auditor akan memakan 

waktu yang lebih banyak ketika menjalankan proses audit pada entitas yang 

mempunyai anak perusahaan. Al-Tahat (2015) menambahkan bahwa perusahaan 

besar cenderung melampaui sumber daya, tenaga kerja, serta sistem informasi 

akuntansi yang lebih maju ketimbang perusahaan kecil. Perusahaan besar juga 

sering dituntut untuk memberikan informasi terbaru tepat waktu, sehingga para 

analis dapat mengkonfirmasi dan merevisi harapannya. Semua atribut dan tekanan 

yang diperoleh mendorong perusahaan besar mengirimkan laporan keuangannya 

tepat waktu supaya tidak terlibat dalam perdagangan saham spekulatif. Suryanto 

(2016) menegaskan bahwa keterlambatan laporan audit sering terjadi pada entitas 

yang mengalami kerugian. Alasannya yaitu entitas yang ingin menunda kabar 

buruknya mempunyai kemungkinan besar mengajukan permintaan kepada auditor 

untuk mengulangi proses auditnya. Auditor yang memeriksa ulang bukti audit 
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juga akan meningkatkan ketelitian dan kewaspadaannya dengan memegang 

asumsi bahwa kerugian tersebut bisa terjadi karena kegagalan finansial ataupun 

adanya unsur manipulasi dalam manajemen perusahaan. 

Muchran (2016) menjadikan rasio keuangan berupa profitabilitas dan 

solvabilitas sebagai variabel bebas yang dapat memberikan pegaruh kepada 

keterlambatan laporan audit.  Laporan keuangan yang disajikan perusahaan terdiri 

atas beberapa komponen, untuk dapat membandingkan komponennya harus 

menggunakan rasio keuangan yang telah ditetapkan. Rasio keuangan berfungsi 

sebagai teknik penilaian yang merumuskan nominal pada laporan keuangan, 

sehingga pengguna laporan bisa mengetahui perkembangan atau penurunan 

perusahaan dalam periode tertentu. 

 

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

Peneliti dari berbagai negara telah mendalami aspek-aspek yang 

berpengaruh terhadap keterlambatan laporan audit. Para peneliti diantaranya 

berasal dari dari Nigeria (Ayemere & Elijah, 2015; Azubike & Aggreh, 2014; 

Dibia & Onweuchekwa, 2010; Ilaboya & Christian, 2014; Modugu et al., 2012; 

Safinaz et al., 2018; Super & Shil, 2019), Eropa (Vuko & Cular, 2014), Perancis 

(Khoufi & Khoufi, 2017), Korea (Bae & Woo, 2016), Eropa (Vuko & Cular, 

2014), Turki (Ocak & Ozden, 2018; Türel & Tuncay, 2016), Arab Saudi (Al-

Tahat, 2015; Aljaaidi et al., 2015; Alkhatib & Marji, 2012; Basuony et al., 2016; 

Elshawarby, 2018; Raweh et al., 2019; Warrad, 2018), Kuwait (Alfraih, 2016), 

Iran (Fathi & Gerayli, 2017; Sarraf et al., 2015), Inggris (Baldacchino et al., 2017; 

Meckfessel & Sellers, 2017; Nehme et al., 2015; Pham et al., 2014), Australia 

(Sultana et al., 2014), China (Hsu, 2016; Li et al., 2014), Tunisia (Sakka & 

Jarboui, 2016), serta Palestina (Hassan, 2016). 

Variabel dependen sejenis juga diteliti oleh peneliti yang berasal dari 

Negara ASEAN, seperti Indonesia dan Malaysia. Peneliti yang berasal dari 

Indonesia, diantaranya Bemby et al. (2013), Tiono dan Jogi (2013), Setiawan dan 

Nahumury (2014), Kurniawan dan Laksito (2015), Lestari dan Misdiyono (2015), 

Mukhtaruddin et al. (2015), Hapsari et al. (2016), Muchran (2016), Suginam 

(2016), Suryanto (2016), Handayani dan Yustikasari (2017), Mahendra dan 

Viza Oktarina. Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Karakteristik Auditor dan Perusahaan 
Terhadap Keterlambatan Laporan Audit di Indonesia. 
UIB Repository©2020



11 

Universitas Internasional Batam 

Widhiyani (2017), Mannan et al. (2017), Mawardi (2017), Mazkiyani dan 

Handoyo (2017), Rubianto (2017), Rusmin dan Evans (2017), Karlina et al. 

(2018), Lestari dan Nuryatno (2018), Mutiara et al. (2018), Syachrudin dan Nurlis 

(2018), Wiyantoro dan Usman (2018), Yendrawati dan Mahendra (2018), 

Abdillah et al. 2019, Handoyo dan Maulana 2019, dan Tikollah dan Samsinar 

(2019), sedangkan peneliti yang berkedudukan di Malaysia adalah Mohamad-Nor 

et al. (2010), Hashim dan Rahman (2011), Indriyani dan Supriyati (2012), Shukeri 

dan Islam (2012), Apadore dan Noor (2013), Aziz et al. (2014), Nelson dan 

Shukeri (2015), Ram dan Hassan (2017), dan Salleh et al. (2017).  

Mohamad-Nor et al. (2010) melakukan pengkajian determinan 

keterlambatan laporan audit atas 180 entitas Bursa Malaysia. Penelitian ini 

menerapkan analisis regresi dalam membuktikan empiris variabel mana yang 

memiliki ikatan kuat dengan keterlambatan laporan audit. Faktor-faktor yang 

diteliti berupa kategori dari mekanisme tata kelola perusahaan, salah satu 

diantaranya adalah independensi dewan direksi. Hashim dan Rahman (2011), 

Shukeri dan Islam (2012), Hashim dan Rahman (2012), Apadore dan Noor 

(2013), Ilaboya dan Christian (2014), Sultana et al. (2014), Azubike dan Aggreh 

(2014), Daoud et al. (2015), Nelson dan Shukeri (2015), Nehme et al. 2015, 

Sakka dan Jarboui (2016), Hassan, (2016), Alfraih (2016), Basuony et al. (2016), 

Samaha dan Khlif (2017), Elshawarby (2018), Ishaq dan Che-ahmad (2018), 

Handoyo dan Maulana (2019), dan Raweh et al. (2019) juga menggunakan 

variabel ini sebagai faktor karakteristik dewan direksi dalam melakukan penelitian 

terhadap keterlambatan laporan audit. 

Azubike dan Aggreh (2014) menguji dampak dari ukuran dewan direksi 

terhadap keterlambatan laporan audit. Variabel ini juga ditemukan dalam 

penelitian yang dijalankan oleh Mohamad-Nor et al. (2010), Sultana et al. (2014), 

Ilaboya dan Christian (2014), Daoud et al. (2015), Nehme et al. (2015), Hassan 

(2016), Samaha dan Khlif (2017), Ishaq dan Che-ahmad (2018), Elshawarby 

(2018), Raweh et al. (2019), dan Handoyo dan Maulana (2019).  

Shukeri dan Islam (2012) menguji pengaruh salah satu aspek tata kelola 

perusahaan terhadap keterlambatan laporan audit, yaitu ukuran komite audit. 

Mohamad-Nor et al. (2010), Apadore dan Noor (2013), Setiawan dan Nahumury 
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(2014), Ilaboya dan Christian (2014), Hashim dan Rahman (2012), Nehme et al. 

(2015), Nelson dan Shukeri (2015), Alfraih (2016), Mahendra dan Widhiyani 

(2017), Samaha dan Khlif (2017), Ishaq dan Che-ahmad (2018), Wan-hussin et al. 

(2018), Warrad (2018), Frischanita (2018), dan Raweh et al. (2019) juga 

menggunakan variabel ini dalam penelitiannya. 

Gambar 2.1 Model penelitian pengaruh tata kelola perusahaan, karakteristik 

auditor, dan karakteristik perusahaan terhadap keterlambatan laporan audit, 

sumber: Shukeri dan Islam (2012). 

Nehme et al. (2015) membangun model empiris untuk menilai hubungan 

teoritis dan statistik antara keterlambatan laporan audit dan karakteristik tata 

kelola perusahaan selama empat tahun terhadap 350 entitas Bursa Saham London 

(FTSE). Model penelitian ini melibatkan rapat dan keahlian komite audit. Raweh 

et al. (2019) mengembangkan penelitian sejenis di Oman dengan menjadikan 

karakteristik komite audit berupa ukuran, independensi, keahlian, dan frekuensi 

rapat yang diselenggarakan sebagai variabel independen dalam model 

penelitiannya pada 255 entitas yang terdaftar di pasar sekuritas Muscat periode 

2013 hingga 2017.  

Hashim dan Rahman (2012), Sultana et al. (2014), Setiawan dan 

Nahumury (2014), Nelson dan Shukeri (2015), Handayani dan Yustikasari (2017), 

Wan-hussin et al. (2018), dan Harindahyani (2018) menggunakan keahlian komite 

Viza Oktarina. Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Karakteristik Auditor dan Perusahaan 
Terhadap Keterlambatan Laporan Audit di Indonesia. 
UIB Repository©2020



13 

Universitas Internasional Batam 

Ukuran Komite Audit 

Independensi Komite Audit 

Keahlian Komite Audit 

 

Rapat Komite Audit 
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audit dalam penelitian yang sejenis. Rapat komite audit turut dijadikan variabel 

independen model penelitian Mohamad-Nor et al. (2010), Shukeri dan Islam 

(2012), Hashim dan Rahman (2012), Apadore dan Noor (2013), Nelson dan 

Shukeri (2015), Mahendra dan Widhiyani (2017), dan Wan-hussin et al., (2018). 

 

Gambar 2.2 Model penelitian pengaruh karakteristik komite audit terhadap 

keterlambatan laporan audit, sumber: Raweh et al. (2019). 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ilaboya dan Christian (2014) yang 

menggunakan analisis regresi dalam meneliti determinan keterlambatan laporan 

audit. Tipe auditor yang merepresentasikan karakteristik auditor dijadikan variabel 

independen dalam penelitiannya. Peneliti yang turut menggunakan variabel tipe 

auditor dalam model penelitiannya, antara lain Dibia dan Onweuchekwa (2010), 

Alkhatib dan Marji (2012), Lestari dan Misdiyono (2013), Walker dan Hay 

(2013), Setiawan dan Nahumury (2014), Azubike dan Aggreh (2014), Vuko dan 

Cular (2014), Pham et al. (2014), Kurniawan dan Laksito (2015), Suginam 

(2016), Hapsari et al. (2016), Hsu (2016), Basuony et al. (2016), Baldacchino et 

al. (2017), Rubianto (2017), Fathi dan Gerayli (2017), Rusmin dan Evans (2017), 

Mazkiyani dan Handoyo (2017), Mawardi (2017), Khoufi dan Khoufi (2017), 

Wiyantoro dan Usman (2018), Safinaz et al. (2018), Ishaq dan Che-ahmad (2018), 

Mutiara et al. (2018), Syachrudin dan Nurlis (2018), Lestari dan Nuryatno (2018), 

Yendrawati dan Mahendra (2018), Tikollah dan Samsinar (2019), Raweh et al. 

(2019), dan Abdillah et al. (2019). 

Nelson dan Shukeri (2015) menelaah kasus keterlambatan laporan audit 

di Malaysia. Penelitiannya telah menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi 

lama keterlambatan laporan audit terkait dengan karakteristik auditor seperti opini 

audit. Peneliti yang model penelitiannya juga mencantumkan variabel opini audit 

adalah Walker dan Hay (2013), Ayemere dan Elijah (2015), Mukhtaruddin et al. 
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(2015), Kurniawan dan Laksito (2015), Harindahyani (2018), Alfraih (2016), 

Hassan (2016), Rusmin dan Evans (2017), Rubianto (2017), Baldacchino et al. 

(2017), Mannan et al. (2017), Mahendra dan Widhiyani (2017), Samaha dan Khlif 

(2017), Lestari dan Nuryatno (2018), Wan-hussin et al. (2018), Abdillah et al. 

(2019), dan Handoyo dan Maulana (2019). 

Gambar 2.3 Model penelitian pengaruh tata kelola perusahaan, karakteristik 

auditor dan perusahaan terhadap keterlambatan laporan audit, sumber: Nelson dan 

Shukeri (2015). 

Harindahyani (2018) melanjutkan penelitian karakteristik perusahaan 

dengan menggunakan variabel kinerja perusahaan sebagai aspek yang 

mempengaruhi keterlambatan laporan audit. Penelitian atas kinerja perusahaan 

diterapkan pada entitas manufaktur yang tercatat di BEI khususnya yang bergerak 

dibidang industri barang konsumsi. Peneliti yang turut mencantumkan variabel 

kinerja perusahaan dalam model penelitian adalah Indriyani dan Supriyati (2012), 

Nelson dan Shukeri (2015), Suryanto (2016), Mutiara et al. (2018), dan Tikollah 

dan Samsinar (2019). 
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Gambar 2.4 Model penelitian pengaruh karakteristik komite audit, perusahaan, 

dan auditor terhadap keterlambatan laporan audit, sumber: Harindahyani, (2018). 

Rubianto (2017) melakukan penelitian analisis efek yang diberikan 

karakteristik perusahaan yang direpresentasikan oleh kompleksitas perusahaan. 

Variabel kompleksitas juga ditemukan dalam model penelitian Modugu et al. 

(2012), Walker dan Hay (2013), Ayemere dan Elijah (2015), Mukhtaruddin et al. 

(2015), Hassan (2016), Alfraih (2016), Rusmin dan Evans (2017), Handoyo dan 

Maulana (2019), dan Abdillah et al. (2019). 

 

Gambar 2.5 Model penelitian pengaruh karakteristik auditor dan perusahaan 

terhadap keterlambatan laporan audit, sumber: Rubianto, (2017). 

Penelitian mengenai keterlambatan laporan audit dilanjutkan oleh 

Syachrudin dan Nurlis (2018). Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis lebih 

lanjut hubungan antara indikator internal dan eksternal dengan ketepatan waktu 

laporan audit atas entitas publik di Indonesia. Ukuran perusahaan merupakan 

salah satu variabel independen dalam pengkajiannya. Peneliti yang turut 

menjadikan variabel ini dalam model penelitiannya adalah Dibia dan 
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Onweuchekwa (2010), Hashim dan Rahman (2011), Modugu et al. (2012), 

Shukeri dan Islam (2012), Alkhatib dan Marji (2012), Indriyani dan Supriyati 

(2012), Apadore dan Noor 2013, Walker dan Hay (2013), Tiono dan Jogi (2013), 

Setiawan dan Nahumury (2014), Vuko dan Cular (2014), Ilaboya dan Christian 

(2014), Pham et al. (2014), Kurniawan dan Laksito (2015), Ayemere dan Elijah 

(2015), Al-Tahat (2015),  Hsu (2016), Basuony et al. (2016), Suginam (2016), 

Hassan (2016), Suryanto (2016), Alfraih (2016), Muchran (2016), Mannan et al. 

(2017), Baldacchino et al. (2017), Fathi dan Gerayli (2017), Khoufi dan Khoufi 

(2017), Rusmin dan Evans (2017), Mazkiyani dan Handoyo (2017), Mawardi 

(2017), Rubianto (2017), Lestari dan Nuryatno (2018), Yendrawati dan Mahendra 

(2018), Wiyantoro dan Usman (2018), Syachrudin dan Nurlis (2018), Ishaq dan 

Che-ahmad (2018), Mutiara et al. (2018), Safinaz et al. (2018), Raweh et al. 

(2019), dan Tikollah dan Samsinar (2019). 

Modugu et al. (2012) meneliti karakteristik perusahaan di Nigaria 

terhadap keterlambatan laporan audit. Profitabilitas digunakan sebagai variabel 

independen untuk mengukur karakteristik perusahaan. Variabel profitabilitas juga 

terdapat dalam model penelitian yang dibentuk oleh Hashim dan Rahman (2011), 

Indriyani dan Supriyati (2012), Alkhatib dan Marji (2012), Modugu et al. (2012), 

Lestari dan Misdiyono (2013), Tiono dan Jogi (2013), Apadore dan Noor (2013), 

Vuko dan Cular (2014), Setiawan dan Nahumury (2014), Kurniawan dan Laksito 

(2015), Al-Tahat (2015), Suginam (2016), Hapsari et al. (2016), Hsu (2016), 

Alfraih (2016), Muchran (2016), Mannan et al. (2017), Baldacchino et al. (2017), 

Mazkiyani dan Handoyo (2017), Mawardi (2017), Khoufi dan Khoufi (2017), 

Rubianto (2017), Lestari dan Nuryatno (2018), Syachrudin dan Nurlis (2018), 

Yendrawati dan Mahendra (2018), Handoyo dan Maulana (2019), Raweh et al. 

(2019), dan Abdillah et al. (2019). 

Mutiara et al. (2018) membentuk sebuah model penelitian untuk 

menganalisis hubungan antara keterlambatan laporan audit dengan karakteristik 

perusahaan. Solvabilitas merupakan variabel independen yang digunakan sebagai 

perwakilan dalam mengukur seberapa besar efek karakteristik perusahaan 

terhadap keterlambatan laporan audit. Modugu et al. (2012), Indriyani dan 

Supriyati (2012), Lestari dan Misdiyono (2013), Kurniawan dan Laksito (2015), 
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Hapsari et al. (2016), Suginam (2016), Muchran (2016), Mawardi (2017), 

Rubianto (2017), Rusmin dan Evans (2017), Mazkiyani dan Handoyo (2017), 

Syachrudin dan Nurlis (2018), dan Yendrawati dan Mahendra (2018) turut 

menggunakan variabel solvabilitas sebagai determinan keterlambatan laporan 

audit dalam model penelitiannya.  

 

2.3  Pengaruh Variable Independen terhadap Variable Dependen 

2.3.1 Independensi Dewan Direksi  

Independensi dewan direksi mengacu kepada pimpinan perusahaan 

dalam sebuah perseroan yang secara mayoritas terdiri dari direktur non-eksekutif 

(Nehme et al., 2015). Pemimpin berstatus independen harus memastikan 

kehadiran dan kinerjanya tidak terpengaruh oleh orang dalam atau manajemen 

(Elshawarby, 2018). Direktur non-eksekutif merupakan pribadi yang netral dan 

tidak mempunyai ikatan lainnya yang akan menghalangi keberlangsungan 

evaluasi tingkat independensi atau kapabilitas dalam bertindak demi kepentingan 

terbaik pemegang saham. Hal ini menunjukkan bahwa direktur non-eksekutif 

dapat dipercayakan dalam memantau  perilaku manajemen (Mohamad-Nor et al., 

2010). 

Direktur independen berproporsi tinggi dapat meningkatkan persentase 

kemungkinan dalam mengundang auditor andalan untuk memeriksa laporan 

keuangannya daripada dewan direksi dengan proporsi direktur independen yang 

lebih rendah (Ilaboya & Christian, 2014). Menurut Elshawarby (2018), dewan 

direksi bertindak sebagai mekanisme penting yang memonitor pengelolaan 

perusahaan dan mempertahankan kesejahteraan investor. Mekanisme tersebut 

memberikan efek dalam penentuan tingkat risiko yang dinilai, dengan demikian 

dapat mencerminkan durasi, kebijakan, dan prosedur audit yang dikerjakan. 

Tingkat independensi dewan yang tinggi diyakinkan mampu meminimalisasi 

keterlambatan laporan audit, hal ini dikarenakan sikap independensi dapat 

mendorong dewan direksi untuk maksimal dan fokus dalam menjalankan 

pengawasan internalnya, sehingga memperkecil risiko audit dan mengurangi bukti 

audit yang harus dikumpulkan.  
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Hasil penelitian Azubike dan Aggreh (2014) membuktikan bahwa 

independensi dewan direksi memberikan efek signifikan positif terhadap 

keterlambatan laporan audit. Daoud et al. (2015), Basuony et al. (2016), Alfraih 

(2016), dan Elshawarby (2018) mempunyai hasil yang selaras dengan penelitian 

ini bahwa independensi dewan direksi berdampak signifikan yang berkorelasi 

negatif terhadap topik penelitian. Nelson dan Shukeri (2015) dan Nehme et al. 

(2015) mengungkapkan hasil yang menyatakan variabel ini tidak membawa 

dampak yang signifikan. 

2.3.2 Ukuran Dewan Direksi  

Ukuran dewan direksi adalah jumlah dari badan pengurus yang harus 

bekerja untuk memaksimumkan kekayaan pemegang saham (Elshawarby, 2018). 

Dewan direksi berkewajiban dalam meyakinkan reliabilitas informasi yang diolah 

untuk dipublikasikan kepada publik (Ilaboya & Christian, 2014). 

Menurut Nehme et al. (2015), tingginya ukuran dewan direksi dapat 

mendorong fungsi dewan direksi terbagi rata diantara anggotanya dan tidak hanya 

konsentrasi pada beberapa saja. Distribusi tugas yang luas dapat menyebabkan 

dewan direksi menjadi lebih fokus pada keuangan perusahaan, maka keakuratan 

atas laporan keuangan yang dihasilkan dapat mengurangi proses audit, sehingga 

memperpendek keterlambatan laporan audit. Jumlah besar dari dewan mampu 

menyatukan direksi yang lebih terspesialisasi dari keanekaragaman bidang yang 

lebih luas, selain itu direksi juga akan memperoleh kesempatan untuk 

mencurahkan lebih banyak waktu dan upaya dalam memastikan kualitas serta 

ketepatan waktunya, dengan demikian pengawasan kinerja dan kualitas pelaporan 

keuangan dapat ditingkatkan seoptimal mungkin (Alfraih, 2016). 

Hassan (2016), Ishaq dan Che-ahmad (2018), dan Handoyo dan Maulana 

(2019) mengungkapkan bahwa keterlambatan laporan audit terpengaruh secara 

signifikan positif oleh variabel ini. Ilaboya dan Christian (2014), Nehme et al. 

(2015), Elshawarby (2018), dan Raweh et al. (2019) membuktikan hasil yang 

sejalan dengan penelitian ini yaitu ukuran perusahaan membawa dampak negatif 

bagi keterlambatan laporan audit. Mohamad-Nor et al. (2010), Sultana et al. 

(2014), serta Basuony et al. (2016) tidak menemukan efek signifikan dari ukuran 

dewan direksi terhadap topik penelitian ini. 
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2.3.3 Ukuran Komite Audit  

Ukuran komite audit sebagai proporsi dari anggota komite yang 

menentukan efektivitas kemampuan komite untuk melaksanakan tanggung 

jawabnya (Al-Matari et al., 2012). Kontribusi yang diberikan komite audit adalah 

membantu dewan dalam menyelesaikan kewajibannya untuk mengendalikan 

proses akuntansi dan pengolahan informasi keuangan (Warrad, 2018). Komite 

audit dengan ukuran besar diyakinkan mampu mengumpulkan potensi yang 

memadai melalui beragam kualitas yang terdapat dalam anggota tersebut (Sultana 

et al., 2014). 

Menurut Mohamad-Nor et al. (2010), anggota komite yang kerap 

melaksanakan pengendalian dapat mendorong tingkat efektivitas dan efisiensi dari 

kontrol internal perusahaan, dengan demikian dapat meminimalisir terjadinya 

penyajian kembali keuangan ketika perusahaan diaudit oleh auditor independen. 

Entitas yang mempekerjakan lebih banyak komite audit dapat memberikan lebih 

banyak waktu dan upaya untuk memastikan keakuratan informasi keuangan yang 

akan diungkapkan kepada publik, mampu secara efektif meningkatkan kualitas 

pelaporan keuangan, serta memberi tekanan pada aktivitas manajemen (Apadore 

& Noor, 2013). Hal tersebut mempengaruhi penilaian risiko audit, pengendalian 

internal yang teratur memungkinkan auditor tidak memerlukan bukti audit yang 

banyak, dengan demikian keterlambatan laporan audit dapat dipersingkat.  

Hasil yang membenarkan bahwa variabel ini membawa dampak 

signifikan positif terhadap penundaan laporan audit terdapat dalam penelitian 

Mahendra dan Widhiyani (2017) dan Raweh et al. (2019). Mohamad-Nor et al. 

(2010), Shukeri dan Islam (2012), Nelson dan Shukeri (2015), Alfraih (2016), dan 

Samaha dan Khlif (2017) menemukan hasil yang konsisten, sedangkan penelitian 

atas Ishaq dan Che-ahmad (2018) dan Frischanita (2018) menyatakan variabel ini 

tidak membawa dampak yang signifikan. 

2.3.4 Rapat Komite Audit  

Rapat komite audit adalah ruangan bagi pihak internal perusahaan untuk 

mendiskusikan dan mengkaji prosedur yang dijalankan selama menciptakan 

catatan informasi keuangan (Mohamad-Nor et al., 2010). Rapat yang 

diselenggarakan komite audit menjadi platform yang tepat untuk memastikan 
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bahwa semua prinsip dan aturan dipatuhi dalam melaksanakan semua komitmen 

keuangan oleh masing-masing organisasi (Apadore & Noor, 2013). 

Rapat komite audit bermanfaat untuk memperbarui informasi dan 

pemahaman yang menyangkut isu akuntansi, sehingga mampu mengarahkan 

anggotanya untuk mengatasi permasalahan tepat waktu (Mahendra & Widhiyani, 

2017). Menurut Mohamad-Nor et al. (2010), pertemuan yang diadakan digunakan 

komite audit untuk mendiskusikan segala kesulitan yang ditemukan selama proses 

pembuatan hingga mempublikasikan laporan keuangan. Pertemuan yang kerap 

diadakan memungkinkan komite audit untuk mendapat informasi tentang prosedur 

audit serta melakukan tugasnya dengan lebih penuh perhatian, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa rutinitas rapat memudahkan pemeriksaan laporan keuangan 

dan mempersingkat kelambatan laporan audit (Nehme et al., 2015).  

Nehme et al. (2015) menemukan variabel ini membawa dampak 

signifikan positif terhadap variabel dependen. Hasil yang konsisten dengan 

penelitian ini ditemukan dalam penelitian Mohamad-Nor et al. (2010), Shukeri 

dan Islam (2012), Faishal dan Hadiprajitno (2015), sedangkan Apadore dan Noor 

(2013) menunjukkan keterlambatan laporan audit tidak dipengaruhi oleh frekuensi 

rapat komite audit. 

2.3.5 Keahlian Komite Audit  

Keahlian komite audit adalah pendidikan dan profesionalisme dalam 

audit atau akuntansi yang dikuasai anggota komite audit. Pengetahuan akan 

konsep akuntansi dan proses audit wajib dimiliki oleh anggota komite untuk 

menambah pemahamannya tentang proses pelaporan keuangan, mengenali 

masalah, mengajukan pertanyaan untuk menggali jawaban lebih lanjut dari 

manajemen dan auditor, serta memberikan kontribusi kepemimpinan (Abernathy 

et al., 2014). 

Komite audit yang mahir dalam mempraktikkan tugasnya cenderung 

mudah dalam mengenali posisi timbulnya kesalahan, sehingga lancar dalam 

mendiskusikan hal tersebut dengan auditor eksternal (Apadore & Noor, 2013). 

Teori agensi mendukung bahwa kehadiran anggota dengan keahlian keuangan 

meningkatkan kemampuan komite audit untuk memastikan pekerjaan auditor 

eksternal dilakukan secara kompeten, memahami penilaian audit, serta memahami 
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dan memediasi selama ketidaksepakatan antara auditor dengan manajemen 

perusahaan, sehingga pada akhirnya mengurangi keterlambatan laporan audit 

(Sultana et al., 2014). Kualitas anggota komite audit dapat menjaminkan kontrol 

internal dan standar operasional prosedur yang sesuai, sehingga membantu dalam 

mempersingkat kerjaan auditor (Nelson & Shukeri, 2015). 

Penelitian mengenai keterlambatan laporan audit yang dipengaruhi 

keahlian komite audit yang dijalankan oleh Nehme et al. (2015) menunjukkan 

pengaruh signifikan positif. Hashim dan Rahman (2012), Hashim dan Rahman 

(2012), Sultana et al. (2014), Handayani dan Yustikasari (2017), dan Raweh et al. 

(2019) menyatakan bahwa keterlambatan laporan audit memperoleh dampak 

signifikan negatif dari variabel ini. Penelitian atas Setiawan dan Nahumury (2014) 

dan Nelson dan Shukeri (2015) membuktikan variabel ini tidak memberikan 

pengaruh signifikan kepada keterlambatan laporan audit. 

2.3.6 Tipe Auditor 

Tipe auditor adalah kelas dari organisasi akuntan publik yang telah 

memperoleh persetujuan untuk memberikan fasilitas dan mengoperasikan 

praktiknya atas dasar Undang-Undang (Mutiara et al., 2018). Setiap tipe auditor 

mempunyai keterampilan dan keahlian yang berbeda-beda dalam menentukan 

prosedur dan cara penanganan ketika menghadapi risiko yang terdapat dalam 

perusahaan yang diaudit (Abdillah et al., 2019).  

Yendrawati dan Mahendra (2018) menegaskan bahwa KAP Big Four 

menerima pendapatan lebih tinggi ketimbang KAP Non-Big Four. Pendapatan 

yang lebih tinggi memungkinkan KAP Big Four mempekerjakan staf auditor yang 

lebih banyak untuk mengisi berbagai posisi auditor. KAP Big Four juga diduga 

lebih mengikuti peraturan terkini, dengan demikian kredibilitas KAP dapat 

ditingkatkan. KAP Big Four cenderung memiliki kepedulian yang lebih tinggi 

terhadap reputasi, biasanya didukung oleh lebih banyak pakar dan teknologi 

canggih, dengan demikian mampu menjaminkan kualitas jasa yang diberikan serta 

terampil dalam menuntaskan tugasnya dibandingkan KAP Non-Big Four (Hassan, 

2016).  

Ilaboya dan Christian (2014), Ayemere dan Elijah (2015), Al-Tahat 

(2015), dan Hassan (2016) memberikan kesimpulan bahwa tipe auditor membawa 
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dampak signifikan positif bagi keterlambatan laporan audit. Shukeri dan Islam 

(2012), Walker dan Hay (2013), Pham et al. (2014), Nelson dan Shukeri (2015), 

Mukhtaruddin et al. (2015), Kurniawan dan Laksito (2015), Hapsari et al. (2016), 

Hsu (2016), Basuony et al. (2016), Rusmin dan Evans (2017), Ishaq dan Che-

ahmad (2018), Mazkiyani dan Handoyo (2017), Mawardi (2017), Khoufi dan 

Khoufi (2017), Wiyantoro dan Usman (2018), dan Safinaz et al. (2018) dalam 

penelitiannya menyatakan hasil sebaliknya, sedangkan Rubianto (2017), Fathi dan 

Gerayli (2017), Baldacchino et al. (2017), Mutiara et al. (2018), dan Lestari dan 

Nuryatno (2018) menyatakan ukuran KAP tidak mempengaruhi keterlambatan 

laporan audit.  

2.3.7 Opini Audit  

Opini audit adalah sebuah pengakuan auditor yang merepresentasikan 

tingkat kenetralan atas informasi keuangan yang diolah (Syachrudin & Nurlis, 

2018). Opini audit yang baik akan diberikan pada entitas yang telah memenuhi 

standar akuntansi selama penyajian laporan keuangannya dan tidak ditemukan 

adanya hal menyimpang yang dapat meragukan pihak pengambil keputusan 

(Mannan et al., 2017). 

Nelson dan Shukeri (2015) berpendapat bahwa waktu yang dihabiskan 

auditor ketika mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian lebih sedikit 

ketimbang opini lainnya. Laporan keuangan yang diberi opini tersebut umumnya 

diterbitkan lebih awal, hal ini dikarenakan auditor yakin bahwa entitas tersebut 

menjalankan prosedur yang sesuai, sehingga tidak ada keperluan untuk melakukan 

pengecekan audit secara keseluruhan untuk meyakinkan pendapatnya. Shukeri dan 

Islam (2012) menegaskan bahwa auditor akan menempuh prosedur audit yang 

lebih kompleks sebelum memberikan opini wajar dengan pengecualian, 

sedangkan entitas yang akan menerima opini ini cenderung sengaja untuk 

menunda dalam menyediakan permintaan auditor dengan tujuan ingin 

menghambat informasi ini sampai ke pihak pengguna laporan. Seluruh proses 

audit cenderung melambat karena adanya halangan dalam penyelesaian audit di 

akhir tahun (Baldacchino et al., 2017). 

Hasil pengujian Walker dan Hay (2013), Mukhtaruddin et al. (2015), dan 

Baldacchino et al. (2017) menyatakan opini audit membawa dampak signifikan 
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positif bagi keterlambatan laporan audit. Hasil yang berbeda ditemukan oleh 

Shukeri dan Islam (2012), Kurniawan dan Laksito (2015), Nelson dan Shukeri 

(2015), dan Handoyo dan Maulana (2019) yaitu kesimpulan bahwa opini auditor 

mempengaruhi keterlambatan laporan audit secara signifikan negatif, sedangkan 

Samaha dan Khlif (2017), Karlina et al. (2018), dan Syachrudin dan Nurlis (2018) 

menunjukkan variabel ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan. 

2.3.8 Kinerja Perusahaan 

Kinerja perusahaan merupakan hasil pencapaian dari performa entitas di 

masa sekarang yang mencerminkan latar belakang kesehatan dan prospek entitas 

di masa depan (Mutiara et al., 2018). Laporan laba rugi digunakan sebagai standar 

penilaian variabel ini. Kinerja perusahaan yang baik ditunjukkan dari kondisi 

perusahaan yang mengalami laba dan sebaliknya (Zakaria et al., 2018).  

Keterlambatan laporan audit jarang terjadi pada entitas yang mengalami 

peningkatan laba. Entitas yang mengalami laba cenderung ingin mempublikasikan 

berita baik secepatnya, sehingga segala permintaan auditor akan dipenuhi untuk 

mendukung singkatnya periode audit (Harindahyani, 2018; Mutiara et al., 2018). 

Informasi tersebut dapat digunakan sebagai ukuran pencapaian manajemen, 

efisiensi perusahaan dalam menggunakan dana yang ditanam, dan merealisasikan 

imbalan yang dihasilkan (Suryanto, 2016). Profitabilitas yang rendah dapat 

dikaitkan dengan tekanan keuangan, yang mungkin memerlukan peningkatan 

audit untuk melakukan verifikasi nilai aset bersih dan mengkonfirmasi bahwa 

perusahaan tersebut merupakan kelangsungan usaha (going concern) 

(Baldacchino et al., 2017). 

Tikollah dan Samsinar (2019) menyimpulkan bahwa kinerja perusahaan 

membawa dampak signifikan positif bagi penundaan laporan audit. Pengkajian 

Shukeri dan Islam (2012), Nelson dan Shukeri (2015), Suryanto (2016), 

Harindahyani (2018), dan Mutiara et al. (2018) membuktikan variabel ini 

memberikan efek yang signifikan negatif, sedangkan Indriyani dan Supriyati 

(2012) menyimpulkan bahwa kinerja perusahaan tidak membawa dampak yang 

signifikan.  
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2.3.9 Kompleksitas Perusahaan 

Kompleksitas perusahaan adalah komplikasi proses akuntansi yang 

terjadi dalam suatu perusahaan dan disebabkan oleh perusahaan sendiri karena 

memiliki beberapa segmen atau anak perusahaan yang beroperasi (Abdillah et al., 

2019). Kompleksitas bisnis dapat berupa jumlah dan lokasi anak perusahaannya, 

serta diversifikasi lini produk dalam pasarnya (Mukhtaruddin et al., 2015). 

Auditor yang menangani entitas dengan anak perusahaannya cenderung 

menempuh durasi proses audit yang lebih panjang. Jumlah anak perusahaan yang 

dimiliki adalah informasi bahwa bahan pemeriksaan semakin banyak yang 

meliputi setiap transaksi perusahaan maupun konsolidasi, sehingga mengharuskan 

auditor untuk melakukan proses yang lebih lama dalam audit (Rubianto, 2017). 

Hal ini mendorong auditor berupaya untuk menelusuri cara untuk menghindari 

maupun menghadapi kewaspadaan terhadap konsekuensi yang akan terjadi 

(Mukhtaruddin et al., 2015).  

Modugu et al. (2012), Rusmin dan Evans (2017), dan Handoyo dan 

Maulana (2019) menemukan kompleksitas perusahaan memberikan efek 

signifikan terhadap keterlambatan laporan audit yang berkorelasi positif, 

sedangkan Hassan (2016) menemukan hasil yang sebaliknya. Walker dan Hay 

(2013), Ayemere dan Elijah (2015), dan Alfraih (2016) menyatakan variabel ini 

tidak membawa dampak yang signifikan. 

2.3.10 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan mengacu pada skala di mana perusahaan 

diklasifikasikan berdasarkan berbagai aspek, seperti total aset, ukuran log, dan 

nilai sahamnya di pasar (Suryanto, 2016). Syachrudin dan Nurlis (2018) 

mengusulkan bahwa total aset yang digambarkan dalam ukuran perusahaan akan 

menunjukkan seberapa besar perusahaan itu. 

Al-Tahat (2015) menegaskan bahwa perusahaan besar sering 

diimbangkan dengan kepemilikan akan sumber daya yang banyak, staf akuntansi 

unggul, serta sistem informasi akuntansi terstruktur, sehingga memungkinkan 

perusahaan untuk menyediakan laporan secara tepat waktu. Tikollah dan Samsinar 

(2019) menambahkan bahwa kepemilikan tersebut membantu kelancaran 

perusahaan menjalankan sistem pengendalian internal yang benar, dengan 
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demikian dapat menghindari kesalahan yang material dan memberikan 

kemudahan auditor untuk mempraktikkan auditnya. Investor, modal regulator, dan 

pemerintah umumnya mengharapkan penerbitan laporan keuangan dari entitas 

berskala besar secara tepat waktu untuk mengimbangi keaktualan informasi, 

tekanan yang diberikan tersebut ikut serta dalam mendorong perusahaan untuk 

meminimalisasi keterlambatan laporan auditnya (Suryanto, 2016).  

Penelitian mengenai ukuran perusahaan dengan hasil signifikan positif 

ditemukan oleh Indriyani dan Supriyati (2012), Muchran (2016), Mannan et al. 

(2017), Safinaz et al. (2018), dan Raweh et al. (2019). Penelitian Dibia dan 

Onweuchekwa (2010), Hashim dan Rahman (2011), Shukeri dan Islam (2012), 

Modugu et al. (2012), Apadore dan Noor (2013), Lestari dan Misdiyono (2013), 

Ilaboya dan Christian (2014), Pham et al. (2014), Kurniawan dan Laksito (2015), 

Hassan (2016), Suryanto (2016), Alfraih (2016), Baldacchino et al. (2017), 

Khoufi dan Khoufi (2017), Tikollah dan Samsinar (2019), Fathi dan Gerayli 

(2017), dan Mutiara et al. (2018) menyatakan variabel ini membawa dampak 

signifikan negatif, sedangkan Ayemere dan Elijah (2015), Al-Tahat (2015),  Hsu 

(2016), Basuony et al. (2016), Suginam (2016), Rusmin dan Evans (2017), Ishaq 

dan Che-ahmad (2018), Mazkiyani dan Handoyo (2017), dan Mawardi (2017) 

menyatakan hasil yang tidak signifikan dari variabel ini. 

2.3.11 Profitabilitas 

Profitabilitas adalah penilaian atas keberhasilan perusahaan dalam 

memanfaatkan sumber daya dan modal yang ditanam investor untuk 

menghasilkan tingkat pengembalian yang diharapkan (Abdillah et al., 2019). 

Informasi profitabilitas bersangkutan dengan potensi perubahan kondisi kesehatan 

perusahaan, sehingga pihak internal membutuhkan informasi ini untuk 

mengendalikan keberlangsungan perusahaan di masa mendatang yang akan 

mempengaruhi pihak eksternal dalam menentukan keputusan terkait penanaman 

modal (Mazkiyani & Handoyo, 2017). 

Abdillah et al. (2019) menyimpulkan bahwa tingginya nilai profitabilitas 

perusahaan mengindikasikan adanya berita baik yang terkandung dalam laporan 

keuangan tersebut. Hal ini dikarenakan perusahaan yang memperoleh 

profitabilitas tinggi menunjukkan keberhasilan kinerja perusahaan dalam 
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mengelola sumber dayanya. Kabar baik ini mendorong perusahaan untuk meminta 

auditor segera menyelesaikan proses audit, supaya kabar baik dapat dengan cepat 

disampaikan kepada pemegang saham atau investor, dengan demikian akan 

memberikan dampak positif terhadap peningkatan nilai perusahaan. Perusahaan 

yang menderita kerugian bertujuan untuk menjadwal ulang tanggal audit mereka 

untuk menghindari rumor keuangan di pasar yang pada akhirnya tidak melayani 

pihak yang berkepentingan seperti pemegang saham (Nelson & Shukeri, 2015). 

Profitabilitas berpengaruh signifikan positif berdasarkan penelitian Al-

Tahat (2015), Muchran (2016), dan Mannan et al. (2017). Hasil penelitian 

Apadore dan Noor (2013), Vuko dan Cular (2014), Hapsari et al. (2016), Hsu 

(2016), Alfraih (2016), Baldacchino et al. (2017), Mazkiyani dan Handoyo 

(2017), Mawardi (2017), Khoufi dan Khoufi (2017), Yendrawati dan Mahendra 

(2018), Handoyo dan Maulana (2019), Syachrudin dan Nurlis (2018), Rubianto 

(2017), Raweh et al. (2019), dan Abdillah et al. (2019) membuktikan variabel ini 

memberikan efek signifikan negatif terhadap lamanya laporan audit. Alkhatib dan 

Marji (2012), Tiono dan Jogi (2013), Suginam (2016), dan Lestari dan Nuryatno 

(2018) menyimpulkan profitabilitas tidak memberikan pengaruh yang signifikan.  

2.3.12 Solvabilitas 

Solvabilitas adalah utang perusahaan yang diselenggarakan untuk 

membiayai aset perusahaan dan juga digunakan sebagai pengukuran atas 

kesediaan perusahaan dalam menuntaskan kewajibannya saat jatuh tempo (Hsu, 

2016). Rasio ini menyediakan informasi seberapa besar modal yang dapat 

digunakan entitas untuk mentupi utangnya dan dijadikan sebagai indikator yang 

menggambarkan kesehatan perusahaan (Yendrawati & Mahendra, 2018). 

Mawardi (2017) menegaskan bahwa solvabilitas yang tinggi cenderung 

mencerminkan kegagalan perusahaan, hal ini mengacu pada tingginya risiko yang 

diciptakan pada saat perusahaan membiayai pertumbuhannya dengan utang. 

Pihak internal dan eksternal umumnya menggunakan rasio ini sebagai 

perkiraan kondisi kesehatan keuangan entitas, sehingga tingginya angka rasio 

justru memberikan efek negatif yang memberi pandangan bahwa adanya risiko 

menghadapi kegagalan finansial (Mawardi, 2017). Tingkat utang yang melampaui 

nilai ekuitas mengindikasikan bahwa kemungkinan besar perusahaan akan 
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terperangkap dalam kesulitan keuangan untuk mengendalikan dan memelihara 

keberlangsungan bisnisnya (Mutiara et al., 2018). Fathi dan Gerayli (2017) 

berpendapat bahwa entitas dengan tingkat solvabilitas yang tinggi cenderung 

menyembunyikan tingkat risikonya dengan menunda proses publikasi laporan 

keuangan. Auditor akan berencana untuk melakukan kontrol yang cermat dan 

merancang metode audit yang mampu memastikan keakuratan utang yang dicatat 

entitas. Hal ini dilakukan untuk mengurangi beban klaim di masa yang akan 

datang, namun mengakibatkan keterlambatan laporan audit menjadi lebih lama. 

Muchran (2016), Mawardi (2017), dan Rubianto (2017) menemukan 

bahwa solvabilitas memberikan efek positif terhadap keterlambatan laporan audit, 

namun Yendrawati dan Mahendra (2018) menyatakan hasil yang sebaliknya. 

Hasil penelitian Hapsari et al. (2016) justru menunjukkan variabel ini tidak 

memberikan efek yang signifikan. 

 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

2.4.1 Model Penelitian 

Model penelitian ini diadopsi dari  model penelitian Azubike dan Aggreh 

(2014), Nelson dan Shukeri (2015), dan Maggy dan Diana (2018). Model 

penelitian ini terdiri atas faktor tata kelola perusahaan, karakteristik auditor, dan 

karakteristik perusahaan. Struktur di bawah ini mengilustrasikan penelitian yang 

dijalankan.  
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Rapat Komite Audit 
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Kompleksitas Perusahaan 

Independensi Dewan Direksi 

Ukuran Perusahaan 

Solvabilitas 
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Gambar 2.6 Model penelitian pengaruh tata kelola perusahaan, karakteristik 

auditor dan perusahaan terhadap keterlambatan laporan audit, sumber: Peneliti, 

2019.  

2.4.2 Perumusan Hipotesis 

Kerangka model yang disertai ulasan di atas mendorong pembentukan 

perumusan hipotesis di bawah ini: 

H1: Independen dewan direksi membawa dampak signifikan negatif terhadap 

keterlambatan laporan audit. 

H2: Ukuran dewan direksi membawa dampak signifikan negatif terhadap 

keterlambatan laporan audit. 

H3: Ukuran komite audit membawa dampak signifikan negatif terhadap 

keterlambatan laporan audit. 

H4: Rapat komite audit membawa dampak signifikan negatif terhadap 

keterlambatan laporan audit. 
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H5: Keahlian komite audit membawa dampak signifikan negatif terhadap 

keterlambatan laporan audit.  

H6: Tipe auditor membawa dampak signifikan negatif terhadap 

keterlambatan laporan audit. 

H7: Opini audit membawa dampak signifikan negatif terhadap keterlambatan 

laporan audit.  

H8: Kinerja perusahaan membawa dampak signifikan negatif terhadap 

keterlambatan laporan audit. 

H9: Kompleksitas perusahaan membawa dampak signifikan positif terhadap 

keterlambatan laporan audit.  

H10: Ukuran perusahaan perusahaan membawa dampak signifikan negatif 

terhadap keterlambatan laporan audit. 

H11: Profitabilitas membawa dampak signifikan negatif terhadap 

keterlambatan laporan audit.   

H12: Solvabilitas membawa dampak signifikan positif terhadap keterlambatan 

laporan audit.  
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