BAB II
KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
2.1

Metode Penelitian Terdahulu
Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan

audit telah banyak diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya, namun variabel yang
digunakan untuk keterlambatan audit berbeda-beda antar peneliti. Afify (2009)
melakukan penelitian mengenai ukuran perusahaan dan ukuran KAP. Variabel
tersebut juga diteliti oleh Al-Ajmi (2008), Alkatib dan Marji (2012), Aryati dan
Theresia (2005), Hashim dan Rahman (2011), Ika dan Ghazali (2012), Iyoha
(2012), Kartika (2009), Modugu, Eragbhe, Ikhatua, dan Niazi (2012), Ng dan Tai
(1994), Petronila (2007), Ponte, Rodriguez, dan Dominguez (2008), Schwartz dan
Soo (1996), Shukeri dan Islam (2012), dan Turel (2010).
Penelitian selanjutnya diteliti oleh Ahmad dan Kamarudin pada tahun
2003 dengan variabel ukuran perusahaan, solvabilitas dan ukuran KAP. Variabel
tersebut juga diteliti oleh Che-Ahmad dan Abidin (2008), Fagbemi dan Uadiale
(2011), Febrianty (2011), Hossain dan Taylor (1998), Ishak, Sidek, dan Rashid
(2010), Kartika (2011), Khasharmeh dan Aljifri (2010), Lee dan Jahng (2008),
Leventis, Weetman, dan Caramanis (2005), Oladipupo (2011), Owusu-Ansah dan
Leventis (2006), Rachmawati (2008), Ratnawaty dan Sugiharto (2005), dan
Shulthoni (2012).
Profitabilitas dan jenis industri diteliti oleh Ahmad dan Kamarudin
(2003), Almosa dan Alabbas (2007), Ashton dan Newton (1989), Ashton,
Willingham, dan Elliott (1987), dan Turel (2010). Turel (2010) juga meneliti
tentang opini audit bersama dengan Ashton, Ahmad, dan Kamarudin (2003),
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Banimahd, Moradzadehfard, dan Zeynali (2012), Hashim dan Rahman (2011),
Ismail, Mustapa, dan Ming (2012), Lee dan Jahng (2008), McLelland dan Giroux
(2000), Mohamad, Abdullah, dan Deris (2012), Nelson dan Shukeri (2011),
Owusu-Ansah dan Leventis (2006), Pourali, Jozi, Rostami, Taherpour, dan Niazi
(2013), Rahmawati, Sofocleous, dan Wickremasinghe (2012), Shukeri dan Islam
(2012), Carslaw dan Kaplan (1991), dan Willingham dan Elliott (1987).
Banimahd, Moradzadehfard, dan Zeynali (2012) meneliti tentang ukuran
perusahaan dan solvabilitas. Variabel tersebut juga diteliti oleh Bean dan Bernardi
(2003), Ezat dan El-Masry (2008), Owusu-Ansah (2000), Pourali, Jozi, Rostami,
Taherpour, dan Niazi (2013) dan Wenny dan Meiden (2007). Banimahd,
Moradzadehfard, dan Zeynali (2012) meneliti tentang pergantian auditor. Variabel
tersebut juga diteliti oleh Ahmad dan Kamarudin (2003), Che-Ahmad dan Abidin
(2008), Pham, Dao, dan Brown (2014), Dibia dan Onwuchekwa (2013), Enofe,
Chijioke, Mgbame, Henry, Abadua (2013), dan Leventis, Weetman, dan
Caramanis (2005).
Solvabilitas dan ukuran KAP diteliti oleh Carslaw dan Kaplan (1991) dan
Al-Ghanem dan Hegazy (2011), sedangkan peneliti lainnya yang menggunakan
variabel ukuran perusahaan adalah Ahmad dan Azis (2005), Ashton, Willingham,
dan Elliott (1987), Aubert (2009), Davies dan Whittred (2005), Givoli dan Palmon
(1982), Halim (2000), Jaggi dan Tsui (1999), Kadir (2011), McLelland dan
Giroux (2000), Tauringana, Kyeyune, dan Opio (2009), dan Wang dan Song
(2006).
Profitabilitas diteliti oleh Al-Ajmi (2008), Carslaw dan Kaplan (1991),
Fagbemi dan Uadiale (2011), Givoli dan Palmon (1982), Lestari (2010). Walker
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dan Hay (2013) meneliti profitabilitas dengan menambahkan variabel opini audit
yang juga digunakan oleh Wang dan Song (2006) dan Yaacob dan Che-Ahmad
(2012). Solvabilitas diteliti oleh Al-Ghanem dan Hegazy (2011), Alkatib dan
Marji (2012), dan Listiana dan Susilo (2012). Peneliti lain yang meneliti jenis
industri adalah Carslaw dan Kaplan (1991), Ezat dan Masry (2012), dan
Tauringana, Kyeyune, dan Opio (2009).

2.2

Keterlambatan Audit
Keterlambatan audit adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang

diukur dari tanggal penutup tahun fiskal perusahaan sampai dengan tanggal
diterbitkannya laporan audit (Givoly & Palmon, 1982). Tanggal penutupan tahun
fiskal berbeda-beda antar perusahaan, ada yang 31 Maret, 30 Juni, 31 Agustus,
dan 31 Desember. Tanggal penutupan buku yang sering digunakan oleh
perusahaan di New Zealand adalah 31 Maret dan 30 Juni (Carslaw & Kaplan,
1991).
Menurut Aryati dan Theresia (2005), keterlambatan audit adalah rentang
waktu penyelesaian pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan, diukur
berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan auditor
independen atas audit laporan keuangan tahunan perusahaan, sejak tanggal tutup
tahun buku perusahaan yaitu per 31 Desember sampai tanggal yang tertera pada
laporan auditor independen. Dyer dan McHugh (1975) menggunakan tiga kriteria
keterlambatan audit dalam penelitiannya: (1) preliminary lag adalah interval
jumlah hari antara tanggal berakhirnya tahun buku laporan keuangan sampai
penerimaan laporan akhir oleh bursa. (2) auditor’s report lag adalah interval
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jumlah hari antara tanggal berakhirnya tahun buku laporan keuangan sampai
tanggal laporan auditor ditandatangani. (3) total lag adalah interval jumlah hari
antara tanggal berakhirnya tahun buku laporan keuangan sampai tanggal
penerimaan laporan dipublikasikan oleh BEI.
Menurut Ishak, Sidek, dan Rashid (2010), ada dua peristiwa secara
langsung mempengaruhi keterlambatan audit. Peristiwa pertama adalah lamanya
waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menyiapkan laporan keuangan
untuk diaudit oleh auditor eksternal. Peristiwa kedua adalah lamanya waktu yang
dibutuhkan

oleh

auditor

eksternal

untuk

melaksanakan

audit

sebelum

mengeluarkan opini yang ditujukan kepada pemegang saham perusahaan.
Keterlambatan audit inilah yang dapat mempengaruhi keterlambatan informasi
yang dipublikasikan, sehingga mempengaruhi tingkat ketidakpastian keputusan
yang berdasarkan informasi yang dipublikasikan (Kartika, 2009). Menurut AlGhanem dan Hegazy (2011), informasi yang dipublikasikan tersebut dapat
memberikan manfaat bagi para investor yang ingin mengambil keputusan dalam
hal investasi, sehingga para investor memerlukan pengumuman hasil laporan
keuangan yang lebih awal.
Ketepatan waktu perusahaan dalam mempublikasikan laporan keuangan
kepada masyarakat umum dan BAPEPAM juga tergantung dari ketepatan waktu
auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya. Pemenuhan standar audit oleh
auditor dapat berdampak lamanya penyelesaian laporan audit, tetapi juga
berdampak pada peningkatan kualitas audit (Kartika, 2011). Berdasarkan
Keputusan Ketua BAPEPAM dan lembaga keuangan Nomor: Kep 431/BL/2012
peraturan nomor X.K.6, perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah
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menjadi efektif wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Bapepam
dan lembaga keuangan paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.

2.3

Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen

2.3.1

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Keterlambatan Audit
Menurut Sujianto (2001), ukuran perusahaan menggambarkan besar

kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aset, jumlah penjualan,
rata-rata total penjualan, dan rata-rata total aset. Ukuran perusahaan merupakan
ukuran atau besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan. Manajemen perusahaan
yang berskala besar memiliki dorongan untuk mengurangi penundaan audit dan
penundaan pelaporan laporan keuangan yang disebabkan oleh perusahaan besar
senantiasa diawasi secara ketat oleh para investor, pengawai, kreditur, dan
pemerintah (Dyer & McHugh, 1975).
Penelitian yang dilakukan oleh Carslaw dan Kaplan (1991) menyatakan
bahwa perusahaan besar cenderung memiliki sistem internal kontrol yang lebih
kuat dan karyawan yang lebih ahli yang dapat mengurangi kecenderungan
terjadinya kesalahan dalam penyajian laporan keuangan, sehingga memungkinkan
auditor untuk mengandalkan sistem internal kontrol perusahaan tersebut lebih
ekstensif. Ukuran perusahaan yang besar memiliki sumber daya dan intensif untuk
berinvestasi dalam internal kontrol dan teknologi, sehingga investasi ini dapat
mengurangi terjadinya kesalahan dan mempercepat proses pengauditan (Bean &
Benardi, 2003).
Pernyataan ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ng
dan Tai (1994), Schwartz dan Soo (1996), Jaggi dan Tsui (1999), Owusu-Ansah

Universitas Internasional Batam
Cynthia Wirayanti, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Audit pada
Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 2017
UIB Repository©2017

12

(2000), Halim (2000), Davies dan Whittred (2005), Petronila (2007), Al-Ajmi
(2008), Lee dan Jahng (2008), Ponte et al. (2008), Kartika (2009), Tauringana et
al. (2009), Mohamad-Nor et al. (2010), Fagbemi dan Uadiale (2011), Al-Ghanem
dan Hegazy (2011), Hashim dan Rahman (2011), Kartika (2011), Modugu,
Eragbhe, Ikhatua, dan Niazi (2012), serta Shukeri dan Islam (2012). Hasil
penelitian menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif
terhadap keterlambatan audit.
Hasil penelitian tersebut berbeda dengan McLelland dan Giroux (2000),
Ahmad dan Kamarudin (2003), Aryati dan Theresia (2005), Wang dan Song
(2006), Rachmawati (2008), Ezat dan El-Masry (2008), Afify (2009), Febrianty
(2011), Banimahd et al. (2012), dan Pourali et al. (2013) yang menemukan ukuran
perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap keterlambatan audit. Beberapa
peneliti lain yang menemukan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan
terhadap keterlambatan audit, yaitu Givoly dan Palmon (1982), Ashton,
Willingham, dan Elliott (1987), Ashton dan Newton (1989), Hossain dan Taylor
(1998), Knechel dan Payne (2001), Bean dan Bernardi (2003), Ahmad dan Azis
(2005), Leventis et al. (2005), Ratnawaty dan Sugiharto (2005), Owusu-Ansah
dan Leventis (2006), Wenny dan Meiden (2007), Che-Ahmad dan Abidin (2008),
Aubert (2009), Turel (2010), Ishak et al. (2010), Khasharmeh dan Aljifri (2010),
Lianto dan Kusuma (2010), Kadir (2011), Oladipupo (2011), Alkatib dan Marji
(2012), Ika dan Ghazali (2012), Iyoha (2012), dan Shulthoni (2012).
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2.3.2

Pengaruh Profitabilitas terhadap Keterlambatan Audit
Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam

hubungannya dengan penjualan, total aset, maupun modal sendiri (Kartika, 2009).
Perusahaan yang mengumumkan rugi atau tingkat profitabilitas yang rendah akan
membawa reaksi negatif terhadap pasar dan turunnya penilaian atas kinerja
perusahaan, lain halnya bila perusahaan mengumumkan laba yang tinggi maka
akan berdampak positif terhadap penilaian pihak lain atas kinerja perusahaan
(Utami, 2006). Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan keefektifan yang
telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam melakukan operasional
perusahaan (Saleh, 2004). Perusahaan yang tingkat pengembalian asetnya
mengalami masalah atau dapat dikatakan mengalami kerugian, maka pihak
manajemen perusahaan meminta menjadwal ulang waktu pengauditan menjadi
lebih lama dari yang seharusnya (Listiana & Susilo, 2012).
Andi Kartika (2009) menyatakan perusahaan tidak akan menunda
penyampaian informasi yang berisi berita baik. Perusahaan yang mampu
menghasilkan profit akan cenderung mengalami keterlambatan audit yang lebih
pendek, sehingga berita baik tersebut dapat segera disampaikan kepada para
investor dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Lawrence (1983)
menemukan bukti yang menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami financial
distress di Amerika Serikat telah menunda penerbitan laporan keuangan mereka.
Menurut Carslaw dan Kaplan (1991), perusahaan yang mengalami rugi
operasional akan meminta auditornya untuk menjadwalkan pengauditan lebih
lambat dari biasanya, sementara bagi perusahaan yang memliki profitabilitas
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tinggi cenderung mengharapkan penyelesaian audit secepat mungkin, sehingga
mampu mengumumkan laporan keuangan tahunan kepada publik lebih awal.
Carslaw dan Kaplan (1991) mengemukakan bahwa tanda laba
berpengaruh signifikan positif terhadap keterlambatan pelaporan audit. Hasil
penelitian ini konsisten dengan Givoli dan Palmon (1982), Ashton dan Newton
(1989), Ahmad dan Kamarudin (2003), Wang dan Song (2006), Al-Ajmi (2008),
Turel (2010), dan Yacoob dan Che-Ahmad (2012). Ashton, Willingham, dan
Elliott (1987), Almosa dan Alabbas (2007), dan Walker dan Hay (2013)
menemukan

bahwa

tanda

laba

tidak

berpengaruh

signifikan

terhadap

keterlambatan pelaporan audit namun menurut Lestari (2010) profitabilitas
berpengaruh signifikan negatif pada keterlambatan audit, hasil yang sama juga
ditemukan oleh Fagbemi dan Uadiale (2011).
2.3.3

Pengaruh Solvabilitas terhadap Keterlambatan Audit
Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar semua

utangnya, baik dalam utang jangka panjang maupun utang jangka pendek
(Alkhatib & Marji, 2012). Menurut Abdulah dalam Made Gede Wirakusuma
(2010), meningkatnya jumlah utang yang digunakan perusahaan akan memaksa
perusahaan untuk menyediakan laporan keuangan tahunan auditan secara lebih
cepat. Penelitian Al-Ajmi (2008) menunjukkan bahwa perusahaan dengan rasio
utang yang tinggi memiliki keterlambatan audit yang tinggi. Keterlambatan audit
yang

tinggi

mengindikasikan

bahwa

perusahaan

lebih

lama

dalam

mempublikasikan laporan keuangan perusahaan ke publik.
Menurut Vuko dan Cular (2014), solvabilitas merupakan rasio yang
menggambarkan

tingkat

ketergantungan

perusahaan

terhadap

kewajiban
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membiayai aset dan operasional perusahaan. Hilmi dan Ali (2008) menjelaskan
bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan cenderung tidak tepat
waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya dibandingkan dengan
perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan. Rasio solvabilitas
perusahaan yang tinggi merupakan berita buruk bagi para investor, sehingga
perusahaan cenderung menunda publikasi laporan keuangannya (Prabowo, 2013).
Menurut Hossain dan Taylor (1998), argumen mengenai penggunaan solvabilitas
ini dalam penelitian adalah perusahaan berkemungkinan ingin menutupi risiko
keuangan sehingga sengaja memperlambat proses pengauditan.
Hasil penelitian dari Carslaw dan Kaplan (1991), Ahmad dan kamarudin
(2003), Lee dan Jahng (2008), Ishak et al. (2010), Lianto dan Kusuma (2010),
Febrianty (2011), Kartika (2011), Alkatib dan Marji (2012), Listiana dan Susilo
(2012), menunjukkan bahwa solvabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap
keterlambatan audit. Hasil penelitian yang diperoleh oleh Ezat dan El-Masry
(2008), Khasharmeh dan Aljifri (2010), Al-Ghanem dan Hegazy (2011)
menunjukkan bahwa solvabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap
keterlambatan audit. Menurut Khasharmeh dan Aljifri (2010), permintaan untuk
jasa audit berkualitas tinggi dari perusahaan yang memiliki rasio utang yang tinggi
untuk memuaskan kreditur jangka panjang serta menghilangkan kecurigaan
kreditur mengenai transfer kekayaan.
Beberapa peneliti yang menemukan solvabilitas tidak berpengaruh
signifikan terhadap keterlambatan audit, yaitu Hossain dan Taylor (1998), OwusuAnsah (2000), Bean dan Bernardi (2003), Leventis et al. (2005), Ratnawaty dan
Sugiharto (2005), Owusu-Ansah dan Leventis (2006), Wenny dan Meiden (2007),
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Che-Ahmad dan Abidin (2008), Rachmawati (2008), Fagbemi dan Uadiale
(2011), Oladipupo (2011), Banimahd et al. (2012), Modugu et al. (2012),
Shulthoni (2012), dan Pourali et al. (2013)
2.3.4

Pengaruh Ukuran KAP terhadap Keterlambatan Audit
Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan auditor eksternal yang

memberikan jasa audit terhadap laporan keuangan guna untuk menambah
kepercayaan publik terhadap laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan
(Nini & Trisnawati, 2009). KAP yang besar secara umum memiliki tim audit yang
lebih efisien, memiliki sumber daya yang lebih untuk melatih staf auditor, dan
juga memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi audit yang lebih baik
(Ansah dan Leventis, 2006).
Menurut Ahmad dan Kamarudin (2003), bahwa perusahaan yang diaudit
oleh auditor yang terkemuka atau yang sekarang dikenal dengan Big 4 akan
menyelesaikan audit lebih cepat. Penyebab yang bisa diperkirakan dalam
penyelesaian audit yang lebih cepat oleh Big 4 adalah 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.
Ukuran kantor akuntan publik diklasifikasi menjadi Big 4 dan non-Big 4.
Kantor akuntan publik Big 4 terdiri dari Pricewaterhouse Coopers, KPMG, Ernst
dan Young, dan Deloitte dan Touche. Big 4 umumnya memiliki keterlambatan
audit yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh non-Big
4. Hal ini dikarenakan ukuran kantor akuntan publik yang besar mampu menjamin
prosedur audit yang lebih efisien dan efektif dalam penjadwalan audit (Turel,
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2010). Pernyataan ini didukung oleh Lee dan Jahng (2008) bahwa kantor akuntan
Big 4 memiliki akses yang lebih baik untuk teknologi canggih dan staf spesialis
bila dibandingkan dengan kantor akuntan non-Big 4. Hasil ini konsisten dengan
hasil penelitian dari Leventis et al. (2005), Owusu-Ansah dan Leventis (2006),
Mohamad-Nor et al. (2010), Al-Ghanem dan Hegazy (2011), Shukeri dan Islam
(2012), Shulthoni (2012).
Hasil ini tidak konsisten dengan hasil penelitian dari Ahmad dan
Kamarudin (2003), Ratnawaty dan Sugiharto (2005), Suharli dan Rachpriliani
(2006), Rachmawati (2008), Turel (2010), Khasharmeh dan Aljifri (2010), dan
Oladipupo (2011) dan McGee dan Yuan (2012) yang menunjukkan bahwa ukuran
kantor akuntan publik berpengaruh signifikan positif terhadap keterlambatan
audit. Namun, ada beberapa peneliti yang menemukan bahwa ukuran kantor
akuntan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan audit (Ashton
dan Newton (1989); Carslaw & Kaplan, 1991; Ng & Tai, 1994; Schwartz & Soo,
1996; Hossain & Taylor, 1998; Bean & Bernardi, 2003; Aryati & Theresia, 2005;
Petronila, 2007; Al-Ajmi; 2008; Che-Ahmad & Abidin, 2008; Ponte et al., 2008;
Afify, 2009; Kartika, 2009; Ishak et al., 2010; Fagbemi & Uadiale, 2011;
Febrianty, 2011; Hashim & Rahman, 2011; Kartika, 2011; Alkatib & Marji, 2012;
Ika & Ghazali, 2012; Iyoha, 2012; dan Modugu et al., 2012).
2.3.5

Pengaruh Opini Audit terhadap Keterlambatan Audit
Opini audit merupakan pernyataan kesimpulan yang dikeluarkan oleh

auditor berdasarkan hasil dari audit yang dilakukan (Shukeri & Nelson, 2010).
Lima jenis opini audit yang dikemukakan oleh Mulayadi (2012) adalah opini
wajar tanpa pengecualian, wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas,
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wajar dengan pengecualian, tidak wajar, dan tidak memberikan opini. Perusahaan
yang menerima opini audit wajar tanpa pengecualian, diperkirakan akan
membutuhkan audit delay yang lebih lama, hal ini dikarenakan auditor
membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk mencari bukti yang kuat untuk
mempertahankan pendapat mereka dimana auditor bertanggung jawab apabila
perusahaan mengalami kebangkrutan setelah auditor memberikan opini wajar
tanpa pengecualian (Ahmad & Kamarudin, 2005).
Hashim dan Rahman (2011) melakukan penelitian dengan menggunakan
variabel opini audit dengan hasil penelitian berpengaruh signifikan positif
terhadap keterlambatan laporan audit. Hasil penelitian ini konsisten dengan
penelitian Willingham dan Elliott (1987), Carslaw dan Kaplan (1991), McLelland
dan Giroux (2000), Ashton, Ahmad, dan Kamarudin (2003), Wang dan Song
(2006), Owusu-Ansah dan Leventis (2006), Yaacob dan Che-Ahmad (2012),
Banimahd, Moradzadehfard, dan Zeynali (2012), Ismail, Mustapa, dan Ming
(2012), Mohamad, Abdullah, dan Deris (2012), Pourali et al. (2013), Walker dan
Hay (2013).
Lee dan Jahng (2008), Turel (2010), Rahmawati, Sofocleous, dan
Wickremasinghe (2012), Shukeri dan Islam (2012), Nelson dan Shukeri (2011)
mengemukakan bahwa opini audit berpengaruh signifikan negatif terhadap
keterlambatan audit. Hal ini menunjukkan bahwa keterlambatan audit menurun
pada saat perusahaan menerima opini audit wajar tanpa pengecualian (Turel,
2010).
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2.3.6

Pengaruh Pergantian Auditor terhadap Keterlambatan Audit
Pergantian auditor merupakan perpindahan kantor akuntan publik yang

dilakukan oleh perusahaan klien (Mardiyah, 2002). Menurut Etteredge, Li, dan
Sun (2006), ketika sebuah perusahaan mengubah auditornya, auditor yang baru
akan memerlukan sejumlah waktu untuk memahami bisnis perusahaan klien dan
berkomunikasi dengan auditor terdahulu, auditor mungkin perlu melihat
perjanjian awal karena dapat berisiko secara inheren serta memerlukan kehatihatian ekstra dalam mengaudit.
Menurut Ahmed dan Hossain (2010), pergantian auditor merupakan
tanda terjadinya gangguan hubungan antara auditor dan klien. Hubungan auditorklien masih baru, menyebabkan auditor menghabiskan waktu yang lebih banyak
untuk memperoleh pemahaman tentang bisnis klien dan menilai inherent risk
klien barunya. Proses ini termasuk pencarian auditor baru akan menambah waktu
dalam pengerjaan audit.
Menurut Enofe et al. (2013), pergantian perusahaan audit ini dirancang
karena dua masalah yang berkemungkinan terjadi pada sebuah perusahaan jika
mempekerjakan perusahaan audit yang sama secara terus menerus. Masalah
pertama, yaitu mungkin perusahaan audit terlalu nyaman dengan manajemen
perusahaan yang ditugaskan dimana antara individual dan profesionalisme dapat
menyebabkan hambatan pada independensi seorang auditor. Masalah kedua,
adalah pergantian auditor dapat memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk
diaudit oleh sepasang mata yang baru sebab banyak sekali prosedur audit tidak
dilihat dari sudut pandang lain, sehingga kelemahan pengendalian dapat
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terabaikan hanya karena auditor tidak melihat gambaran besar tetapi hanya
berkonsentrasi pada hal-hal kecil.
Leventis, Weetman, dan Caramanis (2005) melakukan penelitian dengan
menggunakan variabel pergantian auditor dengan hasil penelitian tidak signifikan
terhadap keterlambatan audit. Hasil penelitian ini konsisten dengan Banimahd et
al. (2012) dan Dibia dan Onwuchekwa (2013). Beberapa peneliti yang
menemukan

pergantian

auditor

berpengaruh

signifikan

positif

terhadap

keterlambatan audit adalah Ahmed dan Hossain (2010), Che-Ahmad dan Abidin
(2008) dan Pham, Dao dan Brown (2014). Enofe et al. (2013) menemukan bahwa
pergantian auditor berpengaruh signifikan negatif terhadap keterlambatan audit.
2.3.7

Pengaruh Jenis Industri terhadap Keterlambatan Audit
Jenis industri dibagikan menjadi dua sektor, yaitu sektor finansial seperti

bank, asuransi, dan sektor non finansial, seperti perusahaan dagang, jasa, dan lain
sebagainya (Ahmad & Kamarudin, 2003). Jenis industri yang berbeda–beda
berkaitan dengan pengukuran dalam sistem akuntansi, penilaian, dan cara
pengungkapan, serta kebijakan-kebijakan yang dapat menyebabkan keterlambatan
dalam mengaudit industri yang kompleks (Modogu et al, 2012).
Ashton, Willingham, dan Elliott (1987) menemukan bahwa perusahaan
finansial mengalami kelambatan laporan audit yang lebih pendek dibandingkan
dengan perusahaan-perusahaan dalam jenis industri lain. Hal ini dikarenakan
perusahaan-perusahaan finansial tidak memiliki saldo perusahaan yang cukup
signifikan, sehingga audit yang dilakukan cenderung tidak membutuhkan waktu
yang lama. Aset yang dimiliki perusahaan finansial kebanyakan berbentuk
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moneter, sehingga lebih mudah diukur bila dibandingkan dengan aset berbentuk
fisik (Afify, 2009).
Menurut Primantara dan Rasmini (2015), jenis industri pada umumnya
dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu industri keuangan dan industri non-keuangan.
Perbedaan kedua jenis industri tersebut salah satunya terletak pada proses audit,
industri keuangan memiliki persediaan yang lebih sedikit atau mungkin tidak
mempunyai sama sekali. Hal ini yang membuat ruang lingkup proses audit pada
perusahaan industri keuangan dapat dikurangi dan berdampak pada keterlambatan
audit yang lebih pendek. Industri non-keuangan khususnya manufaktur terdapat
persediaan yang lebih kompleks dimana sering terjadi salah saji yang material,
karena itulah cakupan proses audit pada industri non-keuangan khususnya
manufaktur lebih banyak dibandingkan dengan industri keuangan dan membuat
keterlambatan audit yang relatif lebih lama.
Ashton, Willingham, dan Elliott (1987) mengemukakan bahwa jenis
industri berpengaruh signifikan positif terhadap keterlambatan pelaporan audit.
Hasil penelitian ini konsisten dengan Ashton dan Newton (1989), Carslaw dan
Kaplan (1991), Tauringana, Kyeyune, dan Opio (2009), Turel (2010), Ezat dan
Masry (2012), tetapi tidak konsisten dengan Ahmad dan Kamarudin (2003), dan
Almosa dan Alabbas (2007) yang mengemukakan bahwa jenis industri
berpengaruh signifikan negatif terhadap keterlambatan pelaporan audit.
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2.4

Model Penelitian
Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah

keterlambatan audit atau yang secara umum dikenal dengan audit delay sebagai
proyeksi dari ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan. Variabel independen
yang diuji adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, ukuran KAP,
opini audit, pergantian auditor, dan jenis industri. Model penelitian yang diadopsi
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ukuran perusahaan

Profitabilitas

Solvabilitas

Audit Delay

Ukuran KAP

Opini Audit

Pergantian Auditor

Jenis Industri

Gambar 1 Model Penelitian Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan
Audit pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sumber: Data
diolah, 2017.

Universitas Internasional Batam
Cynthia Wirayanti, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Audit pada
Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 2017
UIB Repository©2017

23

2.5

Perumusan Hipotesis

Berdasarkan kerangka model di atas maka hipotesis untuk penelitian ini adalah:
H1:

Ukuran

perusahaan

berpengaruh

signifikan

negatif

terhadap

keterlambatan audit.
H2:

Profitabilitas perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap
keterlambatan audit.

H3:

Solvabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap keterlambatan audit.

H4:

Ukuran KAP berpengaruh signifikan negatif terhadap keterlambatan
audit.

H5:

Opini audit berpengaruh signifikan positif terhadap keterlambatan audit.

H6:

Pergantian auditor berpengaruh signifikan positif terhadap keterlambatan
audit.

H7:

Jenis industri berpengaruh signifikan negatif terhadap keterlambatan
audit.
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