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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS  

 

2.1 Kerangka Teoritis 

2.1.1 Dasar Teori Audit Delay 

1. Teori Agensi (Agency Theory) 

Teori ini berkaitan erat dengan audit delay, pada dasarnya teori agensi 

membahas tentang hubungan antara principal dengan pihak agen dalam 

menjalankan praktik bisnis perusahaan. Konflik yang timbul dapat terjadi 

karena adanya kepentingan yang berbeda diantara kedua pihak, hal ini dapat 

tercermin pada laporan keuangan yakni moral hazard dan adverse selection 

(Jensen, 1976). Dalam penelitian ini dapat dikatakan bahwa auditor berperan 

sebagai agen sedangkan perusahaan ialah principal. 

2. Teori Kepatuhan 

Ketaatan dalam menaati peraturan yang berlaku umum menjadi indikator 

moralitas bagi tiap individu maupun badan, dimana pada peraturan OJK  No. 

20/POJK.04/2016 tertuang ketetapan mengenai waktu penyampaian laporan 

keuangan sehingga terdapat isyarat untuk menyampaikan laporan tersebut 

pada pihak yang terlibat di pasar modal Indonesia (Saleh, 2004). Didasari oleh 

ketentuan tersebut teori ini bermaksud agar para agen patuh pada prinsipalnya, 

sehingga tujuan dari principal dapat didelegasikan dengan baik 

 

2.2 Penjelasan Variabel 

2.2.1 Penjelasan Audit Delay 

Aisyah, Menne dan Chahyono (2017) dalam penelitiannya mereka mengutip 

Arens et al (2010) membagikan jenis audit ke dalam 3 tipe sebagai berikut: 

1. Audit operasional atau operational audit yaitu mengulas secara terstruktur 

kegiatan suatu organisasi. Hasil audit operasional akan diserahkan kepada pihak 

yang membutuhkan. Pihak yang mengadakan audit tersebut biasanya ialah 

manajemen perusahaan itu sendiri ataupun pihak ketiga. 

2. Audit kepatuhan atau compliance audit, tujuannya yaitu untuk mengkonfirmasi 

bahwa peraturan yang berlaku telah diikuti oleh perusahaan. Umumnya hasil audit 
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ini diberitahukan pada unit yang berwenang membuat standar dalam perusahaan 

tersebut. 

3. Audit laporan keuangan atau yang disebut financial statement audit, biasanya 

auditor independen akan melakukan evaluasi pada laporan keuangan yang 

disuguhkan kliennya agar mendapatkan pernyataan menyangkut kewajaran 

laporan keuangan tahunan yang disusun klien. Auditor independen wajib 

menyampaikan pernyataan menyangkut kewajaran laporan berdasarkan pedoman 

akuntansi yang sah secara umum. 

 Laporan audit dapat disebut sebagai alat komunikasi antara perusahaan ke 

masyarakat yang dapat menjadi investor perusahaan atau pihak berkepentingan lainnya 

karena auditor akan mengemukakan opininya berkenaan dengan kewajaran dari laporan 

keuangan suatu perusahaan. Penelitian Kartika (2011) menyebutkan bahwa laporan 

tertulis akan menjadi tempat dimana auditor mengemukakan opininya terkait kewajaran 

dari laporan yang dievaluasi, umumnya laporan tertulis ini bermodel paparan baku yang 

tersusun atas 3 paragraf yakni:   

1. Introductory paragraph (paragraf pendahuluan) 

Terdapat informasi aktual yang akan disajikan oleh auditor di dalam paragraf 

pendahuluan yakni: 

a. Jenis jasa auditor 

b. Laporan keuangan klien ialah objek yang di evaluasi auditor dan setelah 

proses evaluasi auditor akan mengutarakan opininya terkait laporan 

keuangan perusahaan. 

2. Scope paragraph (paragraf cakupan) 

Paragaf cakupan memuat afirmasi auditor jika setiap evaluasinya dikerjakan 

berdasarkan peraturan audit yang berlaku, yang diterapkan oleh perkumpulan 

profesi akuntan publik, tambahan pembahasan mengenai peraturan audit, adanya 

hakikat yang cukup untuk auditor mengeluarkan pendapat di laporan keuangan 

auditor, dan juga pengungkapan tanggung jawab dari manajemen dan auditor.  

3. Opinion paragraph (paragraf tanggapan) 

Paragraf tanggapan adalah paragraf yang berisi opini dari auditor yang 

menerangkan apakah kewajaran laporan tersebut telah berdasarkan standar audit 

atau belum. 
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 Penelitian Ashton et al. (1987) mengatakan audit delay ialah jarak waktu pada 

perampungan pengauditan dimulai sejak penghabisan tahun fiskal perusahaan sampai 

laporan audit diterbitkan. Pada umumnya yang disebut dengan audit delay ialah rentang 

waktu atau lamanya penyeleasaian evaluasi laporan audit yang diukur dari tanggal tutup 

buku tahunan hingga munculnya laporan audit.  

 Kualitas informasi laporan audit ditentukan dari panjangnya waktu audit delay 

yang dapat dikatakan jika semakin lama diberikan maka informasi tersebut akan out of 

date dan dapat menunjukkan bahwa laporan keuangan memiliki kualitas yang buruk. 

Pendapat lainnya juga datang dari Hossain dan Taylor (1998) yang menyampaikan jika 

penundaan audit telah dianggap sebagai selisih masa dari penutupan tahun akuntansi 

entitas menuju tanggal dari laporan auditor sehingga dengan kata lain dapat dikatakan 

keterlambatan audit akan semakin lama bila pengerjaan audit laporan keuangan di 

sebuah perusahaan oleh auditor yang lambat dalam menuntaskan evaluasi laporan 

keuangannya. 

Berdasarkan ketetapan Bapepam No. X.K.2 Lampiran No. Kep- 346/BL/2011 

perihal Penyampaian Informasi Wajib, menyatakan terlambatnya penyampaian laporan 

keuangan akan melewati tahapan sanksi, yakni:   

1. Teguran tertulis I  

2. Teguran tertulis 2 dan sanksi senilai Rp. 50.000.000,-  

3. Teguran tertulis 3 dan tambahan sanksi senilai Rp. 150.000.000,- 

4. Suspensi 

Ukuran dari audit delay yaitu dalam jumlah hari dan secara kuantitatif yang 

artinya lama waktu penyesuaian atau jangka waktu dimulai sejak tanggal tahun tutup 

buku sampai tanggal laporan hasil audit dari auditor independen. Contohnya sebuah 

laporan keuangan perusahaan di periode 2018 tutup buku di 31 Desember 2018 

sedangkan di laporan audit terisi tanggal 24 Maret 2019 maka dapat dikatakan 

perusahaan ini memiliki audit delay sebanyak 83 hari 

Audit Delay = Tanggal Laporan Audit – Tanggal Laporan Keuangan  

 

Keterlambatan laporan audit di penelitian Dyer dan McHugh (1975) dibagi 

menjadi 3 yakni: 
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1. Preliminary lag, ialah jarak selang tanggal akhir tahun fiskal buku atas tanggal 

diperolehnya laporan keuangan pendahuluan bagi pasar modal. 

2. Auditor’s signature ialah jarak selang akhir tahun fiskal hingga tanggal yang 

termuat pada laporan auditor independen. 

3. Total lag merupakan jarak atas habisnya tanggal tahun fiskal sampai disajikannya 

publikasi laporan tahunan di pasar modal. 

   

2.2.2 Pengaruh Variabel Profitablitas Terhadap Audit Delay 

 Profitabilitas adalah kapabilitas entitas dalam periode tertentu untuk mendapatkan 

keuntungan atas sumber kegiatan seperti perdagangan, jumlah karyawan, jumlah 

kekayaan maupun modal itu sendiri (Sartono, 2010). Investor mempunyai kepentingan 

terhadap analisis profitabilitas karena ulasan rasio tersebut bisa menjelaskan tingkat 

keefektifan dari segenap tata usaha dalam menghasilkan laba untuk perusahaan. 

 Ratio profitabilitas adalah perbandingan nalar untuk mengukur kemampuan 

entitas dalam mendapatkan keuntungan (Kasmir, 2014). Rasio profitabilitas ini akan 

menghasilkan ukuran mengenai tingkat efektivitas manajemen suatu entitas. 

Profitabilitas bisa diukur melalui berbagai metode yakni return on equity (ROE), return 

on Sales (ROS), margin laba kotor (gross profit margin), return on capital empoleyed 

(ROCE), return on investment (ROI), earning per share (EPS), margin laba bersih (net 

profit margin), serta return on asset (ROA).   

 Pemilihan profitabilitas sebagai salah satu variabel ialah karena dapat digunakan 

sebagai: 

1. Fungsi perencanaan dan kontrol 

2. Alat ukur efisiensi kinerja dari setiap divisi 

3. Alat ukur tingkat profitabilitas atas suatu produk yang dibuat perusahaan 

4. Dapat digunakan sebagai alat pembanding ratio industri dengan perusahaan lain 

5. Dengan sifatnya yang menyeluruh, efesiensi penjualan, efisiensi produk dan 

efisiensi penggunaan modal pun dapat diukur 

 Profitabilitas yang tinggi akan ditandai dengan kemampuan menghasilkan laba 

perusahaan yang semakin tinggi untuk perusahaannya. Menurut McHugh (1980)  

perusahaan yang mengalami keuntungan biasanya akan lebih awal saat melaporkan 

laporan keuangannya untuk dievaluasi dikarenakan entitas tersebut menginginkan kabar 
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baik dapat diterima lebih cepat oleh para penguna laporan keuangan, sedangkan kondisi 

ini bertolak belakang untuk perusahaan dengan kondisi rugi.  

 Seandainya perusahaan percaya adanya informasi tidak baik dalam laporan 

keuangan yang akan berhubungan dengan kualitas laba maka perusahaan cenderung 

menunda pelaporan laporan keuangan (Ahmad & Abidin, 2009). Pengumuman rugi 

akan membuat perusahaan lebih berpikir mengenai dampak yang akan timbul dari 

pengumuman tersebut dan auditor publik akan meningkatkan kehati-hatiannya.  

 Situasi tersebut menunjukkan perusahaan pada tingkat keuntungan yang baik 

akan menghasilkan audit delay yang cenderung singkat apabila dibandingkan 

perusahaan dengan kondisi rugi karena setiap perusahaan tentu saja menghindari 

penundaan untuk pemberitahuan informasi dengan isi berita baik sehingga para investor 

dan pihak berkepentingan akan semakin yakin pada perusahaan tersebut karena profit 

menjadi salah satu indikator yang menandakan kesuksesan efektivitas perusahaan. 

Kondisi ini tentunya memiliki keterkaitan dengan hasil akhir untuk pengambilan 

keputusan di berbagai kebijakan di periode berjalan. 

Di sisi lain ditemukan juga bahwa profitabilitas tidak mempunyai hubungan yang 

istimewa pada audit delay yaitu seperti hasil yang ada dalam penelitian Izedonmi dan 

Ibadin (2012) yang dilakukan pada perusahaan Nigeria termasuk juga penelitian Iyoha 

(2012), Ibadin et al. (2012), Moradi, Salehi dan Mareshk (2013), dan Al-Juaidi dan Al-

Afifi (2016).  

Hasil penelitian yang menampilkan adanya hubungan profitabilitas dan audit 

delay dilakukan oleh McHugh (1980), Leventis & Weetman (2004), Al-Ajmi (2008), 

Afify (2009), Hussein (2010), Mouna (2013), Efobi dan Okougbo (2014), Kallamu, 

Saat, Ashikin dan Saat (2015), Ahmad, Mohamed dan Nelson (2016), Hamidi dan 

Rasouli (2016) dan Kamarudin, Ismail, Yaacob dan Abu Bakar (2018). 

 

2.2.3 Pengaruh Variabel Solvabilitas Terhadap Audit Delay 

Menurut Sunyoto (2014) solvabilitas atau leverage ratio ialah kesanggupan suatu 

entitas agar semua kewajiban entitas baik jangka panjang atau pendek dapat terlunasi 

baik pada saat perusahaan berada dalam keadaan dilikuidasi maupun perusahaan sedang 

berjalan normal. Salah satu rasio saat pengukuran solvabilitas yaitu rasio debt to equity 

(DER). Rasio DER akan bergerak lurus dengan tingkat risiko keuangan perusahaan 

Fitri. Faktor-faktor yang memengaruhi Audit Delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. UIB Repository©2020



12 
 

  Universitas Internasional Batam 

artinya apabila risiko keuangan suatu perusahaan tinggi maka rasio DER juga akan 

tinggi. Selain rasio debt to equity, solvabilitas bisa diukur juga mengunakan rasio debt 

to asset, tangible assets debt coverage, debt ratio, times interest earned ratio. 

Perusahaan yang tidak mampu melunasi kewajibannya baik itu hutang bunga atau 

pokok kemungkinan akan menunjukkan tingkat risiko yang tinggi.  Tingkat risiko tinggi 

tersebut bisa mengindikasikan perusahaan mengalami kesulitan finansial, situasi ini 

akan mempengaruhi kondisi perusahaan terhadap pandangan masyarakat (Kristianus, 

2004) 

Kesulitan keuangan merupakan hal yang buruk yang bisa memberikan dampak 

terhadap reputasi perusahaan dilingkungan masyarakat. Kecenderungan pihak 

manajemen dalam menunda waktu pelaporan keuangan yang berisikan pemberitahuan 

yang buruk. Auditor juga akan memerlukan masa yang makin panjang saat 

mengevaluasi laporan keuangan dengan rasio solvabilitas yang tinggi.  

Penelitian dari Ahmad dan Kamarudin (2003), Lee dan Jahng (2008), Kartika, 

(2009), Ahmad dan Abidin (2009), dan Lianto dan Kusuma (2010) memperlihatkan jika 

solvabilitas mempunyai hubungan signifikan positif pada audit delay. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan Ezat dan El-masry (2008),  Khasharmeh (2010), Al-Ghanem 

dan Hegazy (2011) dalam penelitiannya mendapati hasil signifikan negatif untuk 

pengaruh audit delay. 

Beberapa penelitian menunjukkan hasil yang tidak sejalan pada hasil penelitian 

seperti yang disebutkan diatas diantaranya penelitian oleh Hossain et al. (1998), Owusu-

Ansah (2000), Leventis, Weetman dan Caramanis (2005), Bean dan Bernardi (2011), 

Owusu dan Leventis (2006), Ahmad dan Abidin (2009), Rachmawati (2015), Fagbemi 

dan Uadiale (2011), Oladipupo (2011),  Moradzadehfard (2012), Modugu (2012), 

Shulthoni (2012), Ibadin et al. (2012),  Mouna (2013), dan juga Güleç (2017). 

Penelitian-penelitian tersebut menyebutkan bahwa solvabilitas tidak memberikan 

pengaruh pada audit delay.  

 

2.2.4 Pengaruh Variabel Reputasi Kantor Akuntan Publik Terhadap Audit Delay  

 Jasa KAP dibutuhkan untuk menyampaikan informasi kinerja perusahaan atau 

laporan keuangan yang disampaikan secara cermat dan bisa diyakini serta kredibilitas/ 

integritas dari laporan tersebut dapat ditingkatkan. Dengan reputasi dan nama yang baik 
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KAP akan meningkatkan keterandalan dari laporan yang diaudit. Contohnya KAP yang 

berada dalam afliansi KAP yang besar dan universal yang memiliki sebutan popular 

yakni The Big Four, keadaan tersebut diperkirakan karena KAP yang besar umumnya 

punya jumlah pegawai yang lebih banyak, alhasil prosedur pengevaluasiaan berjalan 

lebih efisien dan efektif.  

 Ketepatan waktu cenderung mungkin terjadi disebabkan karena mempunyai 

jadwal yang lebih elastis atau fleksibel serta memiliki motivasi menjaga nama baik 

dengan menuntaskan proses pengauditan yang lebih singkat. Kondisi ini mendukung 

semakin besar KAP akan semakin mampu menerbitkan mutu audit yang lebih bagus. 

Penelitian pada umumnya akan mengunakan variabel dummy sebagai pengukurannya 

namun ada juga yang mengunakan pangsa pasar berdasarkan skala ordinal yaitu 

penelitian dari Suseno (2015). 

 Penelitian Iskandar dan Trisnawati (2010) mendapatkan hasil jika reputasi KAP 

memiliki dampak negatif pada audit delay, dengan artian audit delay yang terjadi di 

perusahaan yang menyerahkan laporan keuangannya untuk ditinjau KAP besar 

memperoleh audit delay lebih singkat dibanding perusahaan yang ditinjau KAP selain 

afliansi The Big Four. Dibandingkan dengan KAP non Big Four, KAP The Big Four 

dikatakan lebih kompeten (Yuliyanti, 2011).  

 Berbeda pada hasil penelitian yang dilakukan Weetman dan Caramanis (2005), 

Shukeri dan Nelson (2012), Lee dan Jahng (2008), Aljaaidi, Bagulaidah, Ismail dan 

Fadzil (2015), Hashim dan Rahman (2011) yang menghasilkan reputasi KAP tidak 

berdampak kepada audit delay.  

 Pada penelitian Ahmad dan Kamarudin (2003), Leventis et al. (2005), Che-

Ahmad dan Abidin (2009), Shukeri dan Nelson (2012) yang memperlihatkan adanya 

pengaruh signifikan negatif dalam penelitian mereka dan juga oleh S Sohn dan K Chung 

(2011), Ilaboya (2014), Al-tahat (2015), dan Ayemere dan Elijah (2015) yang dalam 

penelitian menampilkan adanya pengaruh signifikan positif antara reputasi KAP dan 

audit delay. 

 

2.2.5 Pengaruh Variabel Komite Audit Terhadap Audit Delay 

 Kredibilitas dan integritas dari suatu laporan keuangan mampu ditingkatkan 

dengan keberadaan komite audit. Posisi komite audit di perusahaan diprediksi mampu 
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mempermudah pekerjaan auditor independen karena adanya pengendalian internal 

perusahaan yang baik seperti memperkecil tingkat tindakan kecurangan manajemen, 

mengurangi pengungkapan akuntansi yang salah, mengurangi pengukuran akuntansi 

yang salah, dan aktivitas ilegal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemungkinan 

audit delay dapat diperkecil dengan adanya komite audit. 

 Berdasarkan peraturan pemerintah yang dikeluarkan yaitu BAPEPAM-LK No. 

IX.1.5 perusahaan dalam daftar BEI harus mempunyai setidaknya 3 orang anggota 

komite audit dengan ketua komisaris independen sedangkan lainnya selaku anggota 

eksternal yang berdiri sendiri atau independen. Komite audit memiliki beberapa tugas 

yaitu untuk mengevaluasi hasil audit untuk memperhitungkan kemampuan dan 

kelayakan pengawasan internal beserta meninjau jalannya penyusunan laporan 

keuangan, dan juga memantau perencanaan tersebut.  

 Audit delay menjadi semakin pendek seiring dengan semakin banyaknya jumlah 

komite audit. Kondisi tersebut menandakan jika komite audit yang semakin banyak 

cenderung menyebabkan laporan keuangan yang dievaluasi sesuai terhadap ketentuan 

umum yang telah ditetapkan dikarenakan metode pengendalian atas pengerjaan laporan 

keuangan menjadi lebih baik 

 Pengawasan internal yang semakin baik dan waktu penyelesaian laporan audit 

akan menjadi semakin singkat bila jumlah komite audit semakin besar (Apadore, 2012). 

Hasil penelitian Mumpuni (2011), Wijaya (2012) Shukeri dan Nelson (2012) antara 

komite audit dan audit delay menunjukkan hasil yaitu adanya pengaruh negatif 

sedangkan dalam peneitian Nor, Shafie dan Hussin (2010), Oussii dan Taktak (2018), 

dan Yadirichukwu (2013) didapati hasil jika jumlah anggota audit komite tidak 

berdampak signifikan pada audit delay.   

 

2.2.6 Pengaruh Variabel Opini Audit Terhadap Audit Delay 

Auditor ialah pihak yang independen yang mengemukakan pendapat kewajaran 

dari laporan keuangan yang diperiksa pada laporan keuangan suatu entitas. Berikut lima 

jenis kemungkinan pernyataan opini laporan oleh auditor independen (Mulyadi, 2002): 

a. Pernyataan wajar tanpa pengecualian. 

b. Pernyataan wajar tanpa pengecualian di tambah bahasa penjelasan. 

c. Pernyataan wajar dengan pengecualian. 
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d. Pernyataan tidak wajar.  

e. Pernyataan tidak memberikan pendapat. 

Opini auditor adalah tanggapan mengenai kewajaran suatu laporan keuangan. 

Berdasarkan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (2009) 

tujuan utama proses audit dilakukan ialah agar laporan keuangan perusahaan yang telah 

selesai dievaluasi dapat diberikan pendapat kewajarannya. Pihak manajemen pasti 

menginginkan unqualified opinion atas laporan keuangan perusahaannya.  

Che-Ahmad dan Abidin (2009) menerangkan jika entitas mendapatkan pendapat 

selain unqualified opinion cenderung berdampak pada hari audit delay yang cenderung 

lebih lama karena secara logis akan ada waktu dan usaha yang dikorbankan ketika hasil 

audit menjadi lebih lama selesai dapat dikatakan bahwa terdapat indikasi yang 

menunjukkan gejala bahwa negosiasi terhadap klien telah terjadi. Waktu yang lama ini 

bisa juga menunjukkan bahwa auditor melakukan konsultasi pada rekan audit yang lebih 

berpengalaman ataupun pekerja teknis dengan perluasan cangkupan audit. Audit delay 

yang semakin panjang juga disebabkan perusahaan memandang opini selain wajar tanpa 

pengecualian layaknya kabar tidak baik yang akhirnya menyebabkan proses audit akan 

diperlambat. 

 Mumpuni (2011) juga mengatakan jika perusahaan dengan tanggapan selain 

unqualified opinion memerlukan masa pengevaluasian lebih panjang dibandingkan 

perusahaan dengan unqualified opinion. Hal ini dikarenakan apabila terdapat 

penyimpangan pada PABU (Prinsip Akuntansi Berterima Umum) yang ditemukan 

auditor maka perlu kesepakatan musyawarah antara klien dan auditor. Lain dari pada 

hal tersebut, apabila perusahaan mendapatkan opini tidak wajar maka auditor dituntut 

memberikan pembuktian atau data fakta yang bisa mendukung penemuannya.  

Hasil ini sejalan bersama hasil penelitian lain yang diteliti Ashton et al. (1987), 

Che-Ahmad dan Abidin (2009), McLelland dan Giroux (2000),  Ahmad dan Kamarudin 

(2003), Lee dan Jahng (2008), Wang dan Song (2006), Owusu-Ansah dan Leventis 

(2006), Moradzadehfard (2012), dan Abdullah (2012). Namun hasil ini bertolak 

belakang dengan penelitian Na’im (1998),  Lucyanda (2013), Vuko (2014) Damayanti, 

Ekawati dan Sugara (2015), Moghaddam, Shareki, Amani dan Kakhki (2014). 

 

 

Fitri. Faktor-faktor yang memengaruhi Audit Delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. UIB Repository©2020



16 
 

  Universitas Internasional Batam 

2.2.7 Pengaruh Variabel Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Delay 

 Ukuran perusahaan bisa dihitung mengunakan berbagai metode yaitu total aset, 

besarnya pajak terbayarkan, nilai investasi, besarnya nilai tambah, perputaran modal, 

output produksi, alat produksi, penguasaan pasar, total karyawan, keluasan jaringan 

usaha, total penjualan, kapitalisasi pasar dan seterusnya. Berdasarkan ketetapan ketua 

BAPEPAM No. Kep. 11/PM/1997 mengumumkan jika badan hukum dengan jumlah 

aktiva yang tidak melampaui seratus milyar dapat disebut sebagai perusahaan kecil dan 

menengah, sedangkan badan hukum dengan jumlah aktiva mencapai seratus milyar atau 

lebih dapat disebut sebagai perusahaan besar. Ukuran pembagian perusahaan terbagi 

menjadi beberapa jenis dalam penelitian Suwito dan Herawaty (2005), yakni: 

1. Large firm (perusahaan besar) 

2. Medium firm (perusahaan menengah) 

3. Small firm (perusahaan kecil) 

 Skala untuk menentukan perusahaan berada di kelompok besar maupun kecil 

dalam variabel ukuran perusahaan dengan ukuran jumlah kekayaan yang dipunyai 

perusahaan itu. Jumlah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan besar cenderung lebih 

banyak, dan laporan keuangannya akan semakin cepat disampaikan, yang artinya hari 

audit delay cenderung menjadi lebih singkat dibandingi perusahaan kecil. Kondisi ini 

disebabkan perusahaan berukuran besar biasanya bersumber data lebih lengkap, 

kecanggihan pada sistem informasinya yang lebih hebat, kuatnya sistem pengendalian, 

lebih banyak staf akuntansinya serta dari investor dan regulator akan melakukan 

pengawasan dan mendapat perhatian masyarakat. 

 Manajemen dalam perusahaan skala besar mempunyai motivasi yang lebih kuat 

agar tingkat keterlambatan audit perusahaan kecil. Perusahaan besar pada umumnya 

lebih diamati oleh regulator, serikat buruh dan investor. Oleh sebab itu, audit delay akan 

menjadi lebih singkat pada perusahaan besar dibandingkan dengan perusahan kecil 

(McHugh, 1980). 

 Penelitian Owusu (2000), Che-Ahmad dan Abidin (2009) dan McHugh (1980), 

mendapatkan hasil adanya hubungan signifikan antara ukuran perusahaan dan audit 

delay. Hal itu disebabkan beberapa kemungkinan, yaitu yang pertama biasanya pada 

perusahaan skala besar akan memiliki kekayaan yang lebih besar serta lebih handal 

dalam hal kemampuan, menjadikannya bisa menyelesaikan laporan keuangan yang 
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semakin singkat kepada auditor independen. Yang kedua, pada umumnya perusahaan 

memiliki pengawasan internal yang baik, bisa mencegah risiko kekeliruan pada 

penyampaian laporan keuangan, kondisi ini mempersingkat waktu pengerjaan audit 

laporan keuangan oleh auditor. 

 Beberapa penelitian membuktikan ketidakadaan hubungan antara ukuran 

perusahaan pada audit delay yaitu penelitian Al-Juaidi dan Al-Afifi (2016), Al-tahat 

(2015), Ibadin et al. (2012) dan Iyoha (2012). Penelitian berikut mengatakan hal 

sebaliknya yaitu terdapat hubungan signifikan negatif pada variabel ukuran perusahaan 

yakni pada penelitian Adebiyi (2016), Ahmad et al. (2016), Akle (2011), Al-Ajmi 

(2008), McHugh (1980), Güleç (2017),  Hung dan Phuong (2018), Oussii dan Boulila 

(2018). Hasil penelitian dengan pengaruh signifikan positif dilakukan oleh Afify (2009), 

Wang dan Song (2006). 

 

2.3 Model Penelitian Terdahulu 

 Banyak penelitian sudah dilakukan terkait faktor-faktor penyebab audit delay di 

berbagai negara. Penelitian mengunakan acuan penelitian dari Diana (2018) sebagai 

jurnal utama. McHugh (1980) dalam penelitiannya menggunakan variabel indepeden 

solvabiltas dan profitabilitas tehadap audit delay. Beberapa penelitian lain yang juga 

memakai variabel solvabilitas yaitu Sunyoto (2014), Hardika (2013), Hersugondo dan 

Kartika (2013), Wafa dan Hegazy (2011), Agustina dan Aldie (2011)，Ahmad dan 

Abidin (2009), (Trianto, 2006),  Kristianus (2004), dan Halim (2000). Sedangkan untuk 

penelitian dengan variabel profitabilitas ada dalam penelitian GAT (2015), (Modugu, 

2012), (Iyoha, 2012), Hashim dan Rahman (2011), Abdul (2011), Fagbemi dan Uadiale 

(2011), serta Oladipupo (2011).  

 Ashton, Willingham dan Elliott (1987) juga turut melakukan penelitian terkait 

audit delay dengan mengunakan variabel opini audit, penelitian lain yang mengunakan 

variabel yang sama yaitu Shultoni (2012) Helwan (2011), Turel (2010) Iskandar dan 

Trisnawati (2010), (Kartika, 2009), Wang dan Song (2006), dan Subekti (2005). 

Sedangkan untuk penelitian dengan variabel reputasi auditor ada dalam penelitian 

Hersugondo dan Kartika (2013), Al-Ghanem dan Mohamed (2011), Turel (2010), 

Iskandar dan Trisnawati, (2010), Ahmad dan Abidin (2009), Subekti (2005), Iyoha 

(2012), Al-Ajmi (2008), Utami (2000), dan Owusu dan Leventis (2006). 
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  Whittred (2012) pada penelitiannya membuktikan perusahaan dengan opini 

qualified opinion yang diterima akan mendapatkan audit report lag lebih panjang 

disebabkan untuk opini qualified opinion akan bersangkutan dengan komunikasi dan 

negosiasi antara perusahaan dan klien, perluasan lingkup audit dan kemungkinan 

terjadinya konsultasi bersama partner audit berpengalaman. 

 Variabel independen terhadap audit delay seperti tingkat proftabilitas, jenis opini, 

besarnya laba atau rugi, campuran relatif antara masa pemeriksaan saat interim dan akhir 

tahun, bulan penutupan tahun buku, umur perusahaan menjadi klien KAP, EDP, 

kompleksitas pelaporan keuangan, kompleksitas keuangan, kompleksitas perusahaan, 

kompleksitas operasional, kualitas sistem pengendalian internal, status perusahaan non 

publik maupun publik, klasifikasi industri, total pendapatan merupakan variabel yang 

diteliti oleh Ashton et al. (1987) 

 Penelitian Carslaw dan Kaplan (1991), dilakukan terkait audit delay terhadap 

perusahaan terbuka di New Zealand. Dengan variabel auditor, ukuran perusahaan, jenis 

industri, tahun tutup buku perusahaan, opini akuntan publik, extraordinary item, 

kepemilikan perusahaan, pelaporan kerugian oleh perusahaan dan persentase kewajiban 

pada jumlah aset. Hasilnya variabel pelaporan kerugian oleh perusahaan dan ukuran 

perusahaan memengaruhi audit delay. 

 Hossain (1998), meneliti perusahaan terbuka yang berada di negara Pakistan, 

memakai 103 sampel entitas yang berada dalam daftar Karachi Stock Exchange 1993. 

Penerapan variabel untuk diuji diantaranya yaitu debt equity ratio, ukuran perusahaan, 

pelaporan laba rugi perusahaan, auditor dan keberadaan cabang usaha untuk perusahaan 

multinasional. Hasilnya terdapat hubungan yang tinggi antara variabel cabang usaha 

untuk perusahaan multinasional dan auditor dibanding variabel lain.   

 Halim (2000), turut melakukan penelitiannya mengenai audit delay di negara 

Indonesia dan memakai 287 sampel entitas dalam daftar BEJ 1997. Penelitian tersebut 

mengunakan variabel independen tingkat profitabilitas, jumlah pendapatan, tipe 

industri, bulan tutup buku tahunan, jangka waktu sebagai klien KAP, laba rugi 

operasional, dan jenis pendapat auditor atas laporan keuangan. Penelitian multivariate 

tersebut menunjukkan hasil yaitu secara bersamaan faktor-faktor tersebut berpengaruh 

kuat pada audit delay, serta pada pelaporan kerugian dan tahun buku memiliki pengaruh 

yang konsisten. 
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 Penelitian yang dilakukan Hanipah (2001) menguji mengenai rata-rata 

keterlambatan audit terhadap perusahaan manufaktur yang berada dalam daftar BEJ 

1999. Di antaranya yang digunakan sebagai variabel yaitu jenis pendapat akuntan 

publik, ukuran perusahaan, laporan laba rugi, tingkat profitabilitas, serta auditor. Hasil 

penelitian menampilkan waktu penyelesaian audit dianggap mengarah ke waktu yang 

lebih lama bila semakin besar ukuran perusahaan, dalam kondisi rugi dan rendahnya 

tingkat profitabilitas akan mendapatkan opini unqualified opinion. 

 Penelitian Subekti dan Widiyanti (2004) pada perusahaan non finansial 

menunjukkan audit delay akan semakin lama pada entitas yang tingkat profitabilitas 

lebih tinggi, perusahaan yang termasuk dalam kategori besar, opini selain wajar tanpa 

pengecualian dan KAP dengan afiliansi The Big Four.  

 Terdapat jumlah perbedaan hasil yang besar dari sekian banyak penelitian pada 

perusahaan terbuka yang berada dalam daftar BEI. Hasil yang beragam tersebut dapat 

pula di karenakan perbedaan sifat-sifat variabel yang diteliti, perbedaan metodologi 

statistik dan periode pengamatan juga ikut menjadi faktor yang membedakan hasil 

penelitian.  

 Profitabilitas, solvabilitas, reputasi KAP, komite audit, opini audit dan ukuran 

perusahaan ialah uraian yang dapat dirumuskan menjadi masalah penelitian dalam 

penelitian mengenai audit delay ini. Target penelitian ialah diketahuinya bagaimana 

dampak profitabilitas, solvabilitas, reputasi KAP, komite audit, opini audit dan ukuran 

perusahaan pada audit delay. 

 

2.4 Model Penelitian  

Dengan dasar uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-

faktor yang mengakibatkan audit delay. Model penelitian digambarkan dibawah: 
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Gambar 2.1 Model penelitian analisa faktor penyebab audit delay di perusahaan 

manufaktur di daftar BEI. 

 

2.5 Perumusan Hipotesis 

Dengan didasari model penelitian yang diuraikan diatas, maka berikut rumusan 

hipotesisnya: 

H1:  Terdapat pengaruh yang signifikan antara profitabilitas dan audit delay 

H2:  Terdapat pengaruh yang signifikan antara solvabilitas dan audit delay 

H3:  Terdapat pengaruh yang signifikan antara reputasi kantor akuntan publik dan audit 

delay 

H4:  Terdapat pengaruh yang signifikan antara komite audit dan audit delay 

H5:  Terdapat pengaruh yang signifikan antara opini audit dan audit delay 

H6:  Terdapat pengaruh yang signifikan antara ukuran perusahaan dan audit delay 

H7:  Terdapat pengaruh yang signifikan antara profitabilitas, solvabilitas, reputasi 

kantor akuntan publik, komite audit, opini audit,dan ukuran perusahaan secara 

simultan terhadap audit delay 

 

Komite audit (CA) 

Solvabilitas (DER) 

Profitabilitas (ROA) 

Reputasi KAP (AR)  

Opini audit (AO) 

Audit Delay 

 

Ukuran Perusahaan 
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