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BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
 

2.1 Keterlambatan Audit 

Secara umum, keterlambatan audit sangat mempengaruhi informasi dan 

keputusan yang diambil dari dalam laporan keuangan. Keterlambatan audit 

merupakan lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal 

berakhirnya tahun laporan keuangan sampai dengan tanggal pelaporan laporan 

audit. Laporan keuangan diatur dalam Keputusan BABEPAM Nomor 

Kep/36/PM/2003 yang berisi pernyataan bahwa laporan keuangan tahunan harus 

disertai laporan audit dengan pendapat dan disampaikan kepada Bapepam 

selambat-lambatnya pada hari akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan 

tahunan. 

Penelitian Hosain dan Taylor (1998) menemukan bahwa rata-rata 

keterlambatan audit di negara Pakistan adalah 143 hari dan waktu paling cepat 

yang dibutuhkan adalah 30 hari. Ketepatan waktu pelaporan akan berpengaruh 

terhadap kinerja efisiensi dari pasar saham. Ketepatan dalam pelaporan akan 

mengurangi insider trading dan kebocoran rumor di pasar saham. Sehingga 

kebanyakan bursa saham di dunia mengharuskan perusahaan yang terdaftar di 

bursa saham untuk menyajikan laporannya tepat waktu (Ansah, 2000). 

Menurut penelitian Dibia dan Onwucheckwa (2013), keterlambatan audit 

merupakan jumlah waktu antara penutupan buku tahun fiskal perusahaan hingga 

tanggal pelaporan audit. Definisi ini juga disebut oleh Leventis, Weetman dan 

Caramanis (2005), Almosa dan Alabbas (2008), Hossain dan Taylor (2008), Lee 
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dan Jahng (2008), Afify (2009), Hajiha dan Rafiee (2011), Tanyi (2011), dan 

Aziz, Isa, dan Abu (2014). 

 Keterlambatan audit pada suatu negara dapat dipengaruhi oleh berbagai 

faktor dan salah satunya adalah kebijakan dan peraturan yang mengatur batas 

toleransi pengumpulan laporan keuangan audit. Batas keterlambatan audit di 

Singapura adalah akhir bulan keempat setelah tanggal laporan keuangan sesuai 

dengan ketentuan dari Singapore Stock Exchange. 

 

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan 

audit telah banyak diteliti oleh peneliti terdahulu. Ashton et al. (1987) melakukan 

penelitian antara keterlambatan audit dengan beberapa karakteristik perusahaan di 

Amerika Serikat  yang mempengaruhi keterlambatan audit dalam 488 perusahaan. 

Penelitian tersebut menggunakan variabel independen, yaitu jumlah pendapatan, 

klasifikasi industri, perusahaan publik dan non-publik, bulan berakhir tahun fiskal, 

kualitas pengendalian internal, kompleksitas operasional, kompleksitas keuangan, 

kompleksitas data elektronik, kompleksitas pelaporan, laporan keuangan interim 

dan tahunan, ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), pendapatan tahun berjalan, 

pendapatan atau kerugian tahun berjalan dibagi total aset dan opini audit. 

Owusu-Ansah (2000) melakukan penelitian tentang keterlambatan laporan 

audit di Bursa Efek Zimbabwe dengan mengunakan sampel 47 perusahaan non-

keuangan dari 64 perusahaan yang terdaftar pada periode 31 Desember 1994. 

Penelitian tersebut menggunakan variabel independen, yaitu ukuran perusahaan, 

profitabilitas, gearing, pos luar biasa, bulan berakhir tahun fiskal, kompleksitas 
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dan umur perusahaan. Penelitian tentang keterlambatan laporan audit ini juga 

dilakukan McLelland dan Giroux (2000) di Amerika Serikat. Penelitian tersebut 

menggunakan variabel independen, yaitu sinyal keuangan, teknologi informasi, 

ukuran perusahaan, dan kompleksitas, karakteristik audit dan pelaporan. 

Ahmad dan Kamarudin (2003) melakukan penelitian untuk 

menginvestigasi determinan-determinan keterlambatan audit. Sampel yang 

digunakan adalah 100 perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Kuala 

Lumpur. Variabel independen dalam penelitian tersebut meliputi jenis industri, 

laba (rugi), pos luar biasa, opini audit, perusahaan audit, bulan berakhir tahun 

fiskal dan rasio hutang pada aset terhadap keterlambatan audit. Leventis, 

Weetman dan Caramanis (2005) juga melakukan penelitian tentang determinan 

dari keterlambatan audit. Sampel yang digunakan adalah 171 perusahaan yang di 

pilih dari 342 perusahaan pada akhir tahun 31 desember 2000 di Bursa Efek 

Athens. Variabal independen dalam penelitian tersebut meliputi ukuran KAP, 

number of remarks, biaya audit per jam, pos luar biasa, ukuran perusahaan, 

ownership concentration, profitabilitas, gearing, number of subsidiaries, 

klasifikasi industri, uncertainty in the audit report, auditor lain, dan pengantian 

auditor. 

Karim dan Ahmed (2005) melakukan penelitian uji empiris tentang apakah 

perubahan peraturan dapat meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan di 

negara-negara berkembang. Variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi perubahan peraturan, kompleksitas audit, pengembalian 

ekuitas, kategori pasar, ukuran KAP, multinational subsidiary, dan jenis 

perusahaan finansial. Penelitian mengenai keterlambatan audit juga diteliti oleh 
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Givoly dan Palmon (1982), Ashton, Graul dan Newton (1989), Carslaw dan 

Kaplan (1991), Ng dan Tai (1994), dan Almosa dan Alabbas (2007). 

Wang dan Song (2006) melakukan penelitian tentang ketepatan pelaporan 

laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di China, sampel yang digunakan 

adalah 8.294 laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di China dengan 

periode 1993-2003. Variabel independen dalam penelitian tersebut meliputi opini 

audit, kerugian, ukuran perusahaan, ukuran KAP, foreign shares, dan stock 

exchange. Pada tahun 2006 juga, Owusu-Ansah dan Leventis (2006) juga 

melakukan penelitian tentang ketepatan pelaporan laporan keuangan perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Athens, sampel yang digunakan adalah 95 

perusahaan non-keuangan, variabel independen dalam penelitian ini meliputi 

ukuran perusahaan, gearing, equity shareholding, klafisikasi industry, dan ukuran 

KAP. 

Lee dan Jahng (2008) melakukan penelitian tentang faktor keterlambatan 

audit. Variabel independen dalam penelitian tersebut meliputi biaya audit, biaya 

non audit, penggantian auditor, ukuran KAP, opini audit, ukuran perusahaan, 

kinerja perusahaan, solvabilitas, tahun buku, jumlah anak perusahaan, bursa 

saham, kompleksitas audit, pos luar biasa dan konsentrasi kepemilikan. Pada 

tahun 2008 juga, Ahmad dan Abidin (2008) juga melakukan penelitian tentang 

faktor keterlambatan audit, variable independen dalam penelitian ini meliputi 

ukuran perusahaan, opini audit, kompleksitas audit, leverage, shareholder equity, 

dan bursa saham. Model penelitian yang dibangun oleh peneliti dapat dilihat pada 

Gambar 1 dibawah ini: 
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Gambar 1 Audit Delay of Listed Companies: A Case of Malaysia, sumber: Ahmad 

dan Abidin (2008). 

Afify (2009) melakukan penelitian tentang pengaruh tata kelola 

perusahaan terhadap keterlambatan audit di Mesir. Penelitian ini mengambil 

sampel data 85 perusahaan yang terdaftar di Cairo and Alexandria Stock 

Exchange (CASE) dengan menggunakan variabel independen meliputi ownership 

concentration, dewan independen, dualitas CEO, komite audit, ukuran 

perusahaan, ukuran KAP, klasifikasi industri dan profitabilitas. Nelson dan 

Shukeri (2011) juga melakukan penelitian hubungan antara tata kelola perusahaan 

dan keterlambatan audit. Penelitian ini dilakukan pada 703 perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Malaysia untuk tiga tahun periode yaitu dari tahun 2007 sampai 

dengan 2009, penelitian ini menggunakan variabel indenpenden yang terdiri dari 

independensi komisaris, rapat komite audit dan keahlian komite audit. Variabel 

kontrol yang digunakan adalah ukuran KAP, opini audit dan profitabilitas. 

Hashim dan Rahman (2011) melakukan penelitian mengenai 

keterlambatan audit. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini 
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meliputi independen komite audit, rapat komite audit, ahli komite audit, ukuran 

perusahaan, tipe perusahaan audit, profitabilitas. Penelitian ini dilakukan 

bertujuan untuk menguji relasi antara karakteristik komite audit dengan 

keterlambatan audit pada 288 perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia dalam 

3 periode yaitu dari tahun 2007 hingga 2009. 

Oladipupo (2011) telah melakukan penelitian terhadap 40 sampel 

perusahaan di Nigeria pada tahun 2008. Variabel independen yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi profitabilitas, total aset, total liabilitas, total ekuitas, 

biaya audit dan klasifikasi industri terhadap keterlambatan audit sebagai variabel 

dependen. Model penelitian yang dibangun oleh peneliti dapat dilihat pada 

Gambar 2 dibawah ini:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Impact of Corporate International Linkage on the Incidence of Audit 

Delay in Nigeria, sumber: Oladipupu (2011). 
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perusahaan, profitabilitas, umur perusahaan, ukuran KAP dan bulan berakhir 

tahun fiskal terhadap keterlambatan audit sebagai variabel dependen. 

Azis, Isa, dan Abu (2014) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor 

penentu laporan audit lag untuk Badan Hukum Federal di Malaysia. Penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara masing-masing 

independen dan audit report lag. Variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, dan komentar 

auditor untuk menentukan audit report lag. 

Aljaaidi, Bagulaidah, Ismail dan Fadzil (2015) juga melakukan penelitian 

tentang determinan-determinan yang berpengaruh pada keterlambatan audit di 

Jordan. Penelitian ini menguji ketergantungan auditor eksternal pada fungsi audit 

internal dan karakteristik komite audit akan berpengaruh terhadap keterlambatan 

laporan audit. Variabel yang digunakan adalah keterlambatan audit sebagai 

variabel dependen, dan ukuran perusahaan, tipe audit, pos-pos luar biasa, tipe 

opini audit, laba rugi, klasifikasi industri klien, rasio utang sebagai variabel 

independennya. 

Ayemere dan Elijah (2015) juga melakukan penelitian tentang faktor-

faktor pada biaya audit, data itu bersumber dari laporan tahunan dari semua 

perusahaan keuangan yang dikutip di Bursa Nigeria. Variabel independen tersebut 

meliputi audit jenis perusahaan, leverage, return on equity, ukuran perusahaan, 

anak perusahaan dan tahun akhir. 
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2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Audit 

2.3.1 Pengaruh Ukuran KAP terhadap Keterlambatan Audit 

Ukuran KAP merupakan variabel untuk menjelaskan perbedaan potensial 

dalam ukuran perusahaan audit terhadap audit delay. Ukuran KAP juga 

merupakan badan usaha jasa yang telah mendapatkan izin dari kementerian 

keuangan yang sah dalam praktik akuntan publik. Variabel ukuran KAP dalam 

penelitian ini diukur dengan Big 4 Auditor. Nama Big 4 Auditor adalah KPMG, 

PWC, Ernst and Young, dan Deloitte and Touche. Menurut Ahmad dan 

Kamarudin (2003) bahwa perusahaan yang diaudit oleh auditor terkemuka atau 

yang sekarang kenal dengan sebutan Big 4 Auditor akan menghasilkan laporan 

keuangan yang lebih cepat. Hal ini dikarenakan Big 4 Auditor merupakan 

perusahaan audit yang besar dan mempunyai banyak auditor yang ahli dalam 

bidang auditing sehingga cenderung dapat melakukan audit dengan lebih efisien 

dan efektif yang mempercepat penyelesaian auditing laporan keuangan. 

  Penelitian Turel (2010) menemukan bahwa ukuran kantor akuntan publik 

mempunyai pengaruh signifikan secara positif terhadap keterlambatan audit. 

Selain itu, penelitian Leventis et al. (2005), Lee dan Jahng (2008), Nelson dan 

Shukeri (2011) menemukan bahwa ukuran kantor akuntan publik mempunyai 

pengaruh signifikan secara negatif terhadap keterlambatan audit. 

H1: Ukuran KAP berpengaruh signifikan negatif terhadap keterlambatan   

audit. 
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2.3.2 Pengaruh Opini Audit terhadap Keterlambatan Audit 

Opini audit merupakan sebuah pendapat yang dikeluarkan oleh auditor 

independen atas hasil audit laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. 

Auditor menyatakan pendapatnya berdasarkan pada audit yang dilaksanakan dan 

standar auditing serta temuan-temuannya. Opini audit sebuah media bagi auditor 

untuk mengungkapkan pendapat atas laporan keuangan kepada investor 

menyangkut keadaan laporan keuangan. Ketika auditor memberikan opini selain 

unqualified opinion terhadap laporan keuangan yang diauditnya, maka 

keterlambatan audit yang dilakukan akan terindikasi semakin panjang (Carslaw & 

Kaplan, 1991). 

Pada umumnya, ada lima jenis opini audit menurut Standar Profesional 

Akuntan Publik (SPAP) yaitu antara lain: 

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (Unqualified Opinion) 

Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor jika tidak terjadi 

pembatasan dalam lingkup audit dan terdapat pengecualian yang signifikan 

mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum di 

Indonesia digunakan untuk dalam penyusunan laporan keuangan dan informasi 

dalam catatan-catatan yang konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam laporan 

keuangan yang berlaku umum. 

2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan 

 (Unqualified Opinion report with Explanatory Language) 

 Pendapat ini diberikan apabila audit telah dilaksanakan atau telah sesuai 

standar auditing. Penyajian laporan keuangan sesuai prinsip akuntansi yang 

diterima umum, tetapi terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan auditor 
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menambahkan suatu paragraf penjelasan (penjelasan lain) laporan audit, meskipun 

tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan. 

3. Pendapat wajar dengan pengecualian (Qualified Opinion) 

 Auditor memberikan pendapat wajar dengan pengecualian dalam laporan 

audit apabila lingkup audit dibatasi klien, auditor tidak dapat melaksanakan 

prosedur audit penting atau tidak dapat memperoleh informasi penting karena 

kondisikondisi yang berada diluar kekuasaan klien maupun auditor, laporan 

keuangan tidak disusun dengan prinsip akuntansi yang berterima umum 

digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tidak ditetapkan secara konsisten. 

4. Pendapat tidak wajar (Adverse Opinion) 

 Pendapat tidak wajar merupakan kebalikan pendapat wajar tanpa 

pengecualian. Akuntan memberikan pendapat tidak wajar jika laporan keuangan 

klien tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum sehingga tidak 

menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan 

arus kas perusahaan klien. 

5. Pernyataan tidak memberikan pendapat (Disclaimer of Opinion) 

 Jika auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditor, 

maka laporan audit ini disebut dengan laporan tanpa pendapat (no opinion report). 

Kondisi yang menyebabkan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat 

untuk pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkungan audit dan auditor 

tidak independen dalam hubungannya dengan kliennya. 

 Ashton et al. (1987) dalam penelitiannya mengenai keterlambatan audit 

menemukan bahwa perusahaan yang menerima opini auditor qualified akan 

cenderung memiliki keterlambatan audit yang lebih panjang dan hubungan ini 
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adalah tidak signifikan. Ahmad dan Kamarudin (2003) dalam penelitian mengenai 

keterlambatan audit pada perusahaan Malaysia juga menemukan bahwa 

perusahaan dengan opini auditor qualified cenderung akan mempunyai 

keterlambatan audit yang lebih panjang tetapi hubungan ini adalah signifikan. 

Penelitian Lai dan Cheuk (2005) menemukan hubungan yang tidak signifikan 

antara opini auditor qualified dengan keterlambatan audit karena diperkirakan 

telah tersedia bukti yang cukup dalam proses audit sehingga tidak memerlukan 

proses audit tambahan. 

H2: Opini audit berpengaruh signifikan negatif terhadap keterlambatan audit. 

2.3.3 Pengaruh Audit Effort terhadap Keterlambatan Audit 

Audit Effort merupakan tindakan pemeriksaan usaha atau risiko yang 

melibatkan waktu audit dalam usaha terhadap aset lainnya. Audit effort juga 

diartikan sebagai lamanya waktu yang diperlukan tim audit dalam menyelesaikan 

pekerjaannya. Lamanya waktu tersebut banyak dipengaruhi oleh perencanaan 

audit yang direncanakan pada awal kesepakatan ikatan kerja oleh klien. 

Penelitian Karim dan Ahmed (2005) menemukan bahwa proporsi aset 

dalam bentuk persediaan dan piutang digunakan sebagai ukuran kompleksitas 

audit dan mempunyai pengaruh signifikan terhadap keterlambatan audit, 

penelitian lain yang menemukan hubungan yang signifikan antara kompleksitas 

audit dengan keterlambatan audit antara lain, Bamber et al. (1993), Ng dan Tai 

(1994), Jaggi dan Tsui (1999), Owusu-Ansah (2000). 
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Fagbemi dan Uadiale (2011) juga memasukkan kompleksitas audit 

didalam model penelitian. Hasil dari penelitian tersebut menemukan bahwa audit 

effort berhubungan yang tidak signifikan terhadap keterlambatan audit. 

H3: Audit Effort berpengaruh signifikan positif terhadap keterlambatan audit. 

2.3.4 Pengaruh Komite Audit terhadap Keterlambatan Audit 

Ukuran komite audit adalah jumlah anggota komite audit yang ada di 

dalam perusahaan. Berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-

29/PM/2004, komite audit didefinisikan untuk membantu melaksanakan tugas dan 

fungsi pengawasan atau hal-hal yang terkait dengan informasi keuangan. 

Berdasarkan peraturan BAPEPAM No. Kep-29/PM/2004, bagian 

pembentukan komite audit menyatakan bahwa komite audit bertanggung jawab 

kepada dewan komisaris. Jumlah anggota komite audit terdiri dari tiga orang yang 

diketuai oleh satu orang komisaris independen dan dua orang dari luar perusahaan 

yang independen terhadap perusahaan. Jumlah anggota komite audit yang harus 

lebih dari satu orang ini dimaksudkan agar komite audit dapat mengadakan 

pertemuan dan bertukar pendapat satu sama lain. 

Penelitian Nor, Shafie dan Hussin (2010) menemukan bahwa ukuran 

komite audit mempunyai pengaruh signifikan secara negatif terhadap 

keterlambatan audit. Menurut Hashim dan Rahman (2011) anggota komite audit 

yang harus memiliki kemampuan keputusan atau penilaian yang sama dengan 

seorang auditor, sehingga dapat memahami dan menyelesaikan pada pelaporan 

keuangan perusahaan dan menghasilkan laporan keuangan secara tepat waktu. 

H4: Komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap keterlambatan audit. 
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2.3.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Keterlambatan Audit 

Ukuran perusahaan digunakan untuk mengukur besarnya suatu 

perusahaan. Pengukuran terhadap ukuran perusahaan ini umumnya menggunakan 

jumlah total aset. Owusu-Ansah (2000) melakukan penelitian tentang ketepatan 

waktu pelaporan dengan menggunakan ukuran perusahaan dan terbukti bahwa 

ukuran perusahaan mempunyai pengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu 

pelaporan. Perusahaan besar mempunyai sumber daya yg lebih besar dan lebih 

kompeten sehingga mampu menyediakan laporan keuangan lebih cepat untuk 

diaudit. Selain itu, perusahaan besar cenderung memiliki internal kontrol yang 

lebih baik sehingga mengurangi tingkat kesalahan dalam pelaporan dan hal ini 

akan mempercepat pekerjaan auditor dalam mengevaluasi hasil laporan. 

Ahmad dan Kamarudin (2003) melakukan penelitian determinan pada 100 

sampel perusahaan yang terdaftar di KLSE. Hasil penelitian yang dilakukan 

menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

keterlambatan audit pada perusahaan di KLSE. 

Lai dan Cheuk (2005) meneliti tentang keterlambatan audit, rotasi 

perusahaan audit dan rotasi partner audit dengan menggunakan ukuran 

perusahaan sebagai variabel kontrol. Hasil penelitian menemukan bahwa ukuran 

perusahaan mempunyai hubungan yang signifikan negatif terhadap keterlambatan 

audit. 

 Menurut Dogan, Coskun dan Celik (2007) yang meneliti tentang kinerja 

pengaruh perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan juga menemukan 

adanya hubungan signifikan positif antara ukuran perusahaan dengan 

keterlambatan audit. Penelitian Al-Ajmi (2008) yang menggunakan variabel 
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ukuran perusahaan membuktikan bahwa variabel tersebut mempunyai hubungan 

yang signifikan negatif terhadap keterlambatan audit. 

H5: Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap keterlambatan 

audit. 

2.3.6 Pengaruh Leverage terhadap Keterlambatan Audit 

Leverage menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang. 

Leverage telah banyak digunakan dalam penelitian tentang keterlambatan audit. 

Argumen mengenai penggunaan leverage dalam penelitian ini dikarenakan 

perusahaan berkemungkinan ingin menutupi risiko keuangan sehingga sengaja 

memperlambat pelaporan laporan keuangan (Hossain & Taylor, 1998). Menurut 

Ahmad dan Abidin (2008) dalam penelitiannya mengenai keterlambatan audit dari 

perusahaan di Malaysia tidak menemukan adanya pengaruh yang signifikan antara 

leverage perusahaan dengan keterlambatan audit. 

Penelitian Al-Ajmi (2008) dan Ishak et al. (2010) menemukan bahwa 

leverage mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap keterlambatan audit. 

Sedangkan penelitian Carslaw dan Kaplan (1991), Hossain dan Taylor (1998), 

Fagbemi dan Uadiale (2011) menemukan bahwa leverage berhubungan yang 

tidak signifikan terhadap keterlambatan audit.  

H6: Leverage berpengaruh signifikan positif terhadap keterlambatan audit. 

2.3.7 Pengaruh Profitabilitas terhadap Keterlambatan Audit 

Profitabilitas merupakan sebuah variabel umum yang sering dipakai dalam 

penelitian mengenai keterlambatan audit. Owusu-Ansah (2000) menyatakan 

bahwa profitabilitas mencerminkan efisiensi perusahaan. Menurut Hossain dan 

Taylor (1998) profitabilitas dapat dilambangkan sebagai berita baik dari 
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perusahaan, dimana perusahaan yang mempunyai berita baik akan cenderung 

menyelesaikan laporan keuangan lebih cepat daripada perusahaan yang 

mempunyai berita buruk. Perusahaan yang mempunyai berita baik akan 

cenderung menyajikan laporan keuangan lebih cepat, Hossain dan Taylor (1998) 

dalam penelitian mengenai keterlambatan audit tidak menemukan pengaruh yang 

signifikan antara profitabilitas dengan keterlambatan audit. 

Fagbemi dan Uadiale (2011) juga memasukkan variabel profitabilitas 

didalam model penelitian. Penelitian tersebut menggunakan tanda deklarasi 

dividen sebagai pengukuran dari variabel profitabilitas, karena diperkirakan 

bahwa tanda deklarasi dividen lebih bisa mencerminkan berita baik perusahaan di 

masa depan. Hasil dari penelitian tersebut menemukan bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan antara profitabilitas dengan keterlambatan audit. 

 Penelitian Jaggi dan Tsui (1999), Owusu-Ansah (2000), Leventis et al. 

(2005), Al-Ajmi (2008), Afify (2009) dan Fagbemi dan Uadialde (2011) 

menemukan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh signifikan secara negatif 

terhadap keterlambatan audit. Sedangkan penelitian Hossain dan Taylor (1998), 

Lai dan Cheuk (2005), Nelson dan Shukeri (2011), Oladipupo (2011) dan Iyoha 

(2012) menemukan bahwa profitabilitas berhubungan tidak signifikan terhadap 

keterlambatan audit.  

H7:  Profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap keterlambatan audit. 
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2.3.8 Pengaruh Absolute Level of Total Accruals terhadap Keterlambatan 

Audit 

Variabel TA juga digunakan sebagai indikator risiko yang melekat sebagai 

akrual yang memiliki risiko lebih tinggi dalam kesalahan. Salah satu 

pertimbangan dalam tugas audit oleh auditor dalam mengaudit suatu entitas 

adalah risiko audit yang akan dihadapi selama proses pelaksanaan audit 

berlangsung. Total akrual mencerminkan risiko audit yang terdapat pada suatu 

entitas atau perusahaan. Argumentasi yang muncul dalam penelitian Francis dan 

Krishnan (1999) mengatakan bahwa semakin besar total akrual yang ada maka 

ancaman yang tidak menentu mengenai risiko audit akan semakin besar. 

Menurut Sohn, Chung dan Goh (2011) dalam penelitian TA 

mencerminkan ketidakpastian lebih dari audit perusahaan akrual yang rendah 

karena potensi kesalahan bisa diestimasikan dan perusahaan-perusahaan high-

accrual memiliki realisasi aset yang tidak terdeteksi atau mempunyai masalah 

yang terkait dalam tingkat yang lebih tinggi dari akrual. Jika tingkat akrual 

meningkat maka risiko keandalan informasi mereka secara subjektif akan terkait 

dengan realisasi masa depan. Hasil dari penelitian tersebut menemukan bahwa TA 

berpengaruh signifikan positif terhadap keterlambatan audit. 

H8: Absolute Level of Total Accruals berpengaruh signifikan positif terhadap 

keterlambatan audit. 
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2.2 Model Penelitian 

Model penelitian dalam penelitian ini adalah pengaruh karakteristik 

terhadap keterlambatan audit pada perusahaan, dimana penelitian ini akan 

menguji beberapa variabel antara lain, ukuran KAP, opini audit, audit effort, 

komite audit, ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, dan absolute level of 

total accruals, dengan menggunakan laporan keuangan selama 5 tahun untuk 

menguji ketepatan waktu pelaporan yang datanya diperoleh dari Bursa Efek 

Indonesia. Model penelitian yang dibangun oleh peneliti dapat dilihat pada 

Gambar 3 dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Keterlambatan 

Audit pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sumber: Vuko & 

Cular (2014) dan Prameswari & Yustrianthe (2015). 
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