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BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
 

2.1  Keterlambatan Audit 

 Keterlambatan audit adalah waktu (diukur dalam jumlah hari) antara 

akhir tahun fiskal perusahaan dengan tanggal laporan audit (Mohamad-Nor, 

Shafie & Wan-Hussin, 2010). Moghaddam, Shakeri, dan Kakhki (2014) 

mendefinisikan keterlambatan audit sebagai periode yang diukur dalam jumlah 

hari, antara tanggal penutupan laporan keuangan dengan tanggal laporan auditor. 

 Keterlambatan audit merupakan sebuah faktor penting dalam publikasi 

laporan keuangan karena berhubungan langsung dengan ketepatan waktu laporan 

keuangan.  Laporan keuangan diharuskan untuk tersedia dalam waktu yang relatif 

singkat dan memiliki batas waktu pelaporan, sehingga masih terdapat nilai 

manfaat dari pelaporan keuangan berguna dalam pengambilan keputusan 

(decision making). Panjang pendeknya keterlambatan audit yang terjadi dapat 

mempengaruhi pengambilan keputusan investor (Mohamad-Nor et al., 2010). 

 Menurut Ishak, Sidek, dan Rashid (2010), ada dua peristiwa yang 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.    

 Umumnya, perusahaan memerlukan waktu yang cukup lama untuk 

merilis laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan yang telah disajikan oleh 

pihak internal, harus diaudit oleh auditor eksternal sesuai dengan peraturan 
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BAPEPAM. Lama waktu yang diperlukan oleh auditor dalam menyelesaikan 

tugas audit berbeda-beda berdasarkan tingkat dan jumlah pekerjaan audit yang 

akan dilakukan.  

  Perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini 

audit dalam laporan keuangan mengindikasikan tentang lamanya waktu 

penyelesaian pekerjaan audit. Pemenuhan standar audit oleh auditor dapat 

berdampak lamanya penyelesaian laporan audit, tetapi juga berdampak pada 

peningkatan kualitas audit (Kartika, 2011).  

  Keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan auditan juga 

dipengaruhi oleh prinsip tata kelola perusahaan yang diterapkan oleh perusahaan 

tersebut. Perusahaan-perusahaan publik harus menerapkan prinsip-prinsip tata 

kelola perusahaan yang baik dan menyampaikan pertanggungjawaban tata kelola 

perusahaan dalam laporan keuangan tahunan. Penelitian yang dilakukan oleh 

Mohamad-Nor et al. (2010) menemukan bahwa tata kelola perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan audit. Tata kelola perusahaan yang 

baik akan menurunkan keterlambatan audit, begitu juga sebaliknya penerapan 

prinsip tata kelola perusahaan yang lemah akan meningkatkan keterlambatan 

audit. 

   

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

 Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan 

audit telah banyak dilakukan di berbagai negara. Peneliti-peneliti yang melakukan 

penelitian di Nigeria, antara lain Fagbemi dan Uadiale (2011), Iyoha (2012); 

Ibadin, Izedonmi, dan Ibadin (2012); Modugu, Eragbhe, dan Ikhatua (2012); 
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Dibia dan Onwuchekwa (2013); Oladipupo dan Izedonmi (2013); Ilaboya dan 

Christian (2014); Azubike dan Aggreh (2014); Dabor dan Mohamed (2015); 

Ayemere dan Elijah (2015); Ahmed dan Che-Ahmad (2016); serta Adebayo dan 

Adebiyi (2016). Penelitian serupa juga dilakukan di Pakistan (Hossain & Taylor, 

1998). 

Owusu-Ansah (2000) melakukan penelitian mengenai ketepatan waktu 

pelaporan keuangan dengan sampel perusahaan di Zimbabwe. Penelitian sejenis 

juga dilakukan di Turki oleh Turel (2010), di Bangladesh oleh Ahmed dan 

Hossain (2010); di Yunani oleh Leventis, Weetman, dan Caramanis (2005), di 

Kroasia oleh Vuko dan Cular (2014), di Kuwait oleh Alfraih (2016) dan Al-

Ghanem dan Hegazy, di Mesir oleh Afify (2009). Penelitian sejenis juga 

dilakukan di Iran oleh Banimahd, Moradzadehfard, dan Zeynali (2012); Pourali, 

Jozi, Rostami, Taherpour, dan Niazi (2013); Moghaddam et al. (2014); Poudeh 

(2014); Karami dan Mohammadvand (2016). 

Penelitian serupa juga dilakukan di Yordania oleh Alkhatib dan Marji 

(2012); Al-Tahat, Osman, Shukeri, dan Alqudah (2014); Daoud, Ismail, dan Lode 

(2015); Aljaaidi, Bagulaidah, Ismail, dan Fadzil (2015); Al-Tahat (2015); serta 

Bhoor dan Khamees (2016). Mouna dan Anis (2013); Sakka dan Jarboui (2015); 

Sakka dan Jarboui (2016) melakukan penelitian sejenis di Tunisia. 

Penelitian mengenai keterlambatan audit juga diteliti di negara ASEAN, 

seperti di Malaysia dan Indonesia. Penelitian yang dilakukan di Malaysia 

dilakukan oleh Ahmad dan Kamarudin (2003); Che-Ahmad dan Abidin (2008); 

Mohamad-Nor et al. (2010); Ismail, Mustapha, dan Ming (2012); Shukeri dan 

Islam (2012); Apadore dan Noor (2013); Apriayanti dan Santosa (2013); serta 
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Aziz, Isa, dan Abu (2014); sedangkan di Indonesia dilakukan oleh Kartika (2011); 

Bemby et al. (2013); Sumartini dan Widhiyani (2014); Aryaningsih dan Budiartha 

(2014); Damayanti, Ekawati, dan Sugara (2015); Saemargani dan Mustikawati 

(2015); serta Fitria, Purnamasari, dan Utomo (2015). 

Penelitian tidak hanya dilakukan pada negara berkembang, melainkan 

juga negara maju, seperti Amerika Serikat (Ashton, Willingham, & Elliot, 1987;  

dan Pham, Dao, & Brown, 2014), Kanada (Ashton, Graul, & Newton, 1989), 

Inggris (Nehme et al., 2015), Selandia Baru (Carslaw & Kaplan, 1991), dan 

Hongkong (Ng & Tai, 1994).  

Ashton et al. (1987) melakukan penelitian untuk mengetahui faktor-

faktor yang mempengaruhi keterlambatan audit yang dilakukan pada 488 

perusahaan di Amerika Serikat pada tahun 1982. Penelitian ini menggunakan 

variabel ukuran perusahaan, sektor industri (Carslaw & Kaplan, 1991; Ng & Tai, 

1994; Ahmad & Kamarudin, 2003; Leventis et al., 2005; Che-Ahmad & Abidin, 

2008; Ahmed & Hossain, 2010; Turel, 2010; Al-Ghanem & Hegazy, 2011; 

Modugu et al., 2012; Pourali et al., 2013; Oladipupo & Izedonmi, 2013; 

Apriayanti & Santosa, 2014; Aljaaidi et al., 2015; Nehme et al., 2015), tahun 

buku, kompleksitas audit, status perusahaan, kualitas pengendalian internal, 

tanggal interim dan final, dan opini audit. 

 Dua tahun berikutnya, Ashton et al. (1989) melakukan penelitian 

mengenai keterlambatan audit dan ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan sampel 465 perusahaan yang terdaftar 

di Bursa Efek Toronto tahun 1977-1982. Variabel independen yang digunakan, 

yaitu ukuran KAP, klasifikasi industri, pos luar biasa, dan kinerja perusahaan. 
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 Penelitian selanjutnya dikembangkan oleh Carslaw dan Kaplan (1991). 

Variabel independen ukuran perusahaan, sektor industri, kinerja perusahaan, pos 

luar biasa, opini audit, ukuran kantor akuntan publik, tahun buku, kepemilikan 

perusahaan dan solvabilitas terhadap variabel dependen keterlambatan audit 

diteliti oleh Carslaw dan Kaplan (1991). 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan audit juga diteliti oleh 

Ng dan Tai (1994). Sampel penelitian ini menggunakan perusahaan yang terdaftar 

di Hongkong. Variabel yang terdapat dalam penelitian adalah ukuran perusahaan, 

perubahan persentase EPS (Earning per Share), masa akhir pembukuan, sektor 

industri, pos luar biasa, tipe auditor, opini audit, derajat diversifikasi, pergantian 

auditor, dan anak perusahaan yang berada di Cina. 

 Hossain dan Taylor (1998) melakukan penelitian untuk menguji 

hubungan antara keterlambatan audit dengan beberapa karakteristik perusahaan 

pada negara berkembang, seperti Pakistan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

rasio tingkat utang memiliki pengaruh signifikan positif terhadap keterlambatan 

audit, sedangkan hubungan internasional perusahaan audit, jumlah penjualan, 

profitabilitas, anak perusahaan dari perusahaan multinasional, ukuran perusahaan, 

dan biaya audit memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap keterlambatan 

audit. 

 Penelitian ketepatan waktu pelaporan keuangan dilakukan oleh Owusu-

Ansah (2000) di Zimbabwe. Variabel dependen yang digunakan adalah 

keterlambatan audit dengan menggunakan proksi yang sama dengan penelitian 

sebelumnya. Variabel independen yang digunakan adalah ukuran perusahaan, 
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profitabilitas, gearing, pos luar biasa, masa akhir pembukuan, kompleksitas 

operasional perusahaan, dan umur perusahaan. 

 Ahmad dan Kamarudin (2003) melakukan penelitian untuk menguji 

determinan-determinan yang berpengaruh terhadap keterlambatan audit pada 

perusahaan Malaysia. Untuk melakukan penelitian ini, beberapa variabel 

independen digunakan, yaitu jumlah aset, sektor industri, laba/rugi, pos-pos luar 

biasa, opini audit, tipe auditor, masa akhir pembukuan, dan proporsi utang. 

 Che-Ahmad dan Abidin (2008) melakukan penelitian untuk melanjutkan 

penelitian sebelumnya dengan menguji determinan-determinan keterlambatan 

audit pada negara berkembang. Penelitian ini menggunakan beberapa variabel 

independen, yaitu klasifikasi industri, ukuran perusahaan, anak perusahaan, 

persentase persediaan dan piutang, tingkat utang, Return on Equity (ROE), 

kepemilikan direktur, ukuran KAP, akhir tahun pembukuan, opini audit, dan 

pergantian auditor. 

 Leventis et al. (2005) menguji determinan-determinan keterlambatan 

audit pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Athena. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tipe auditor, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan 

pergantian auditor memiliki pengaruh signifikan negatif, sedangkan pos luar 

biasa, jumlah remark, konsentrasi kepemilikan, jumlah anak perusahaan, 

ketidakpastian dalam laporan audit, dan auditor lainnya memiliki pengaruh 

signifikan positif terhadap keterlambatan audit.  

 Afify (2009) melakukan penelitian untuk mengkaji ulang literatur 

keterlambatan audit dan determinannya. Penelitian yang dilakukan mengukur 

keterlambatan audit pada negara berkembang, seperti Mesir, dan menguji secara 
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empiris pengaruh karakteristik tata kelola perusahaan terhadap keterlambatan 

audit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CEO duality memiliki pengaruh 

signifikan positif terhadap keterlambatan audit, sedangkan konsentrasi 

kepemilikan, proporsi direksi non-eksekutif, keberadaan komite audit, tipe 

auditor, sektor industri, dan profitabilitas memiliki pengaruh signifikan negatif 

terhadap keterlambatan audit. 

 Ahmed dan Hossain (2010) melakukan penelitian untuk mengidentifikasi 

faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Bangladesh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

tipe laporan audit dan tingkat utang memiliki pengaruh signifikan positif; 

sedangkan tipe auditor, sektor industri, profitabilitas, dan ukuran perusahaan 

memiliki pengaruh signifikan negatif. Variabel pergantian auditor dan pos-pos 

luar biasa tidak memiliki pengaruh signifikan. 

 Mohamad-Nor et al. (2010) melakukan penelitian untuk menguji 

keterlambatan audit pada perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Malaysia 

dengan implementasi Governance Code pada tahun 2001. Hasil penelitian 

menunjukkan variabel ukuran dewan memiliki pengaruh signifikan positif 

terhadap keterlambatan audit, variabel independen ukuran komite audit, rapat 

komite audit, variabel kontrol berupa ukuran KAP, anak perusahaan, 

keberlangsungan perusahaan, dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh 

signifikan negatif, sedangkan variabel independen seperti independensi komite 

audit, keahlian keuangan komite audit, independensi dewan, CEO duality, dan 

variabel kontrol akhir tahun pembukuan tidak memiliki pengaruh yang signifikan 
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terhadap keterlambatan audit. Model penelitian dapat dilihat pada gambar 1 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Model faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan audit, sumber: 

Mohamad-Nor et al., 2012, Corporate Governance and Audit Report Lag in 

Malaysia 

 Turel (2010) melakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan di Negara Turki. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa opini audit, dan kinerja perusahaan memiliki 
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pengaruh signifikan negatif terhadap keterlambatan audit, sedangkan sektor 

industri dan ukuran KAP memiliki pengaruh signifikan positif, dan ukuran 

perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keterlambatan audit. 

 Penelitian serupa juga dilakukan oleh Al-Ghanem dan Hegazy (2011) 

dengan sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Kuwait. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, likuiditas, dan solvabilitas memiliki 

hubungan signifikan, sedangkan jenis perusahaan audit, perubahan EPS, dan 

sektor industri tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterlambatan 

audit. 

 Kartika (2011) melakukan penelitian tentang keterlambatan audit pada 

perusahaan yang terdaftar di BEI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

solvabilitas memiliki hubungan signifikan positif terhadap keterlambatan audit, 

sedangkan ukuran perusahaan memiliki hubungan signifikan negatif, dan variabel 

kinerja perusahaan, profitabilitas, opini audit, dan reputasi auditor tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap keterlambatan audit. 

 Fagbemi dan Uadiale (2011) melakukan penelitian untuk 

menginvestigasi faktor-faktor yang menentukan ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan audit, 

tingkat utang, dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan negatif 

terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangkan kompleksitas bisnis, 

profitabilitas, dan anak perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

 Banimahd et al. (2012) pada penelitiannya menggunakan variabel 

independen, antara lain pergantian auditor, profitabilitas, tingkat utang, ukuran 
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perusahaan, dan tipe laporan auditor. Penelitian ini dilakukan untuk melaporkan 

hasil investigasi pengaruh pergantian auditor terhadap keterlambatan audit pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Tehran. 

 Ismail et al. (2012) telah melakukan penelitian terhadap ketepatan waktu 

laporan keuangan pada perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Malaysia 

sebelum Kode Tata Kelola Perusahaan direvisi. Penelitian ini menggunakan 

variabel independen, seperti opini audit, independensi dewan, frekuensi rapat 

dewan, dan kualifikasi anggota komite audit. 

 Iyoha (2012) melakukan penelitian mengenai hubungan atribut 

perusahaan dengan ketepatan waktu laporan keuangan pada perusahaan di 

Nigeria. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menguji pengaruh atribut 

perusahaan terhadap ketepatan waktu laporan keuangan dengan 61 laporan 

keuangan perusahaan untuk tahun 1999-2008 sebagai sampel penelitiannya. 

Model penelitian dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Model faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan audit, sumber: 

Iyoha, 2012, Company Attributes and The Timeliness of Financial Reporting in 

Nigeria. 
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 Ibadin et al. (2012) melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

menginvestigasi hubungan variabel tata kelola perusahaan, atribut perusahaan, 

dan keterlambatan audit pada perusahaan di negara berkembang, seperti Nigeria. 

Penelitian ini telah menggunakan variabel-variabel independen, yaitu 

independensi dewan, ukuran dewan, ukuran perusahaan, profitabilitas, tingkat 

utang, dan ukuran KAP. 

 Alkhatib dan Marji (2012) melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

melaporkan hasil penelitian empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

ketepatan waktu laporan keuangan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

negara Yordania. Penelitian ini menggunakan variabel independen, seperti tipe 

audit, tingkat utang, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan sektor industri. 

 Penelitian pengaruh karakteristik perusahaan terhadap keterlambatan 

audit dilakukan oleh Modugu et al. (2012) di Nigeria. Variabel independen yang 

digunakan adalah ukuran perusahaan, rasio utang, profitabilitas, anak perusahaan, 

ukuran KAP, biaya audit, dan sektor industri. 

 Shukeri dan Islam (2012) telah melakukan penelitian mengenai 

determinan ketepatan waktu pelaporan keuangan tahunan di Malaysia. Penelitian 

ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi pelaporan keuangan di Malaysia. Variabel independen yang 

digunakan, meliputi independensi dewan, ukuran komite audit, kualifikasi komite 

audit, rapat komite audit, tipe auditor, opini audit, jumlah aset, dan kinerja 

perusahaan. 

 Mouna dan Anis (2013) melakukan penelitian mengenai hubungan antara 

tata kelola perusahaan dengan keterlambatan audit di Tunisia. Penelitian ini 
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menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan dan CEO Duality memiliki 

pengaruh signifikan positif, sedangkan kinerja perusahaan memiliki pengaruh 

signifikan negatif, dan kepemilikan institusional, direksi independen, ukuran 

perusahaan, dan leverage tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

keterlambatan audit. 

 Bemby et al. (2013) melakukan penelitian untuk mengukur pengaruh 

mekanisme tata kelola perusahaan terhadap keterlambatan audit pada perusahaan 

yang terdaftar pada BEI tahun 2009-2011. Penelitian ini dilakukan dengan 

keterlambatan audit sebagai variabel dependen, kepemilikan institusional, ukuran 

komite audit, dan independensi dewan sebagai variabel independennya. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran komite audit memiliki pengaruh 

signifikan negatif, sedangkan kepemilikan institusional dan independensi dewan 

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keterlambatan audit. 

 Penelitian tentang pengujian determinan-determinan terhadap 

keterlambatan audit dan tata kelola perusahaan di Malaysia dilakukan oleh 

Apadore dan Noor (2013). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

variabel independen dan kontrol. Variabel independen yang digunakan adalah 

konsentrasi kepemilikan, investasi audit internal, independensi dewan, rapat 

komite audit, dan keahlian komite audit, sedangkan variabel kontrol yang 

digunakan adalah ukuran komite audit, ukuran perusahaan, ukuran KAP, dan 

profitabilitas. 

 Dibia dan Onwuchekwa (2013) melakukan penelitian mengenai ukuran 

perusahaan, ukuran perusahaan audit, umur perusahaan, dan pergantian auditor 

terhadap keterlambatan audit. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi 
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perusahaan yang mengalami keterlambatan audit yang terdaftar di Bursa Efek 

Nigeria dalam periode 2008 hingga 2011. Model penelitian dapat dilihat pada 

gambar 3 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Model faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan audit, sumber: 

Dibia dan Onwuchekwa, 2013, An Examination of The Audit Report Lag of 

Companies Quoted in The Nigeria Stock Exchange. 

 Pourali et al. (2013) meneliti tentang faktor efektif yang mempengaruhi 

keterlambatan audit di Iran. Sampel penelitian yang digunakan adalah perusahaan-

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Tehran dari tahun 2004 hingga 2010. 

Penelitian ini menggunakan variabel independen berupa ukuran perusahaan, 

sektor industri, opini audit, pos-pos luar biasa, persentase perubahan EPS, dan 

rasio utang. 

 Oladipupo dan Izedonmi (2013) melakukan penelitian mengenai 

penilaian terhadap kontribusi keterlambatan audit dan keterlambatan manajemen 

dengan sampel perusahaan di Nigeria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan signifikan positif antara keterlambatan audit dan hubungan 

internasional. 
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 Moghaddam et al. (2014) melakukan penelitian mengenai keterlambatan 

audit. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan independensi 

direksi dengan keterlambatan audit pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Tehran. Penelitian ini menggunakan variabel independen, antara lain independensi 

dewan, ukuran perusahaan, leverage, Tobin’s Q, struktur kepemilikan, opini audit, 

ROE (Return on Equity). 

 Apriayanti dan Santosa (2014) melakukan analisis mengenai pengaruh 

atribut perusahaan dan faktor audit terhadap keterlambatan audit pada perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Malaysia. Penelitian ini menggunakan 10 variabel 

independen, antara lain ukuran perusahaan, rasio utang, profitabilitas, anak 

perusahaan, ukuran KAP, biaya audit, sektor industri, umur perusahaan, masa 

akhir pembukuan, dan opini audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan signifikan positif antara rasio utang dan sektor industri terhadap 

keterlambatan audit; hubungan signifikan negatif antara ukuran perusahaan, 

profitabilitas, anak perusahaan, ukuran KAP, biaya audit, umur perusahaan, opini 

audit dengan keterlambatan audit. Tidak terdapat pengaruh signifikan antara masa 

akhir pembukuan terhadap keterlambatan audit. 

 Aziz et al. (2014) melakukan penelitian untuk mengetahui determinan-

determinan keterlambatan audit pada badan hukum Malaysia. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa tingkat utang dan opini audit memiliki pengaruh signifikan 

positif, sedangkan ukuran badan hukum dan profitabilitas memiliki pengaruh 

signifikan negatif terhadap keterlambatan audit. 

 Ilaboya dan Christian (2014) melakukan penelitian tentang hubungan 

antara tata kelola perusahaan dengan keterlambatan audit. Hasil penelitian 
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menunjukkan bahwa ukuran komite audit dan ukuran KAP memiliki pengaruh 

signifikan positif terhadap keterlambatan audit; ukuran perusahaan memiliki 

pengaruh signifikan negatif terhadap keterlambatan audit; sedangkan ukuran 

dewan dan independensi dewan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

keterlambatan audit. 

 Azubike dan Aggreh (2014) melakukan penelitian mengenai pengaruh 

tata kelola perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian 

ini dilakukan untuk menguji determinan ketepatan waktu pelaporan keuangan 

pada perusahaan di Nigeria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tipe perusahaan 

audit dan independensi dewan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

keterlambatan audit, sedangkan ukuran dewan memiliki pengaruh signifikan 

negatif terhadap keterlambatan audit. 

 Sumartini dan Widhiyani (2014) melakukan penelitian yang bertujuan 

mendapatkan bukti empiris opini audit, solvabilitas perusahaan, ukuran KAP, dan 

kinerja perusahaan mempengaruhi keterlambatan audit. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa opini audit dan kinerja perusahaan memiliki pengaruh 

signifikan negatif, sedangkan variabel solvabilitas dan ukuran KAP tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap keterlambatan audit. 

 Aryaningsih dan Budiartha (2014) meneliti tentang pengaruh jumlah aset 

perusahaan, solvabilitas, dan opini auditor terhadap keterlambatan audit. Variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah aset, solvabilitas, 

dan opini audit. 

 Alqudah et al. (2014) melakukan penelitian mengenai pengaruh 

penggunaan teknologi audit dan tata kelola perusahaan terhadap keterlambatan 
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audit. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh penggunaan 

teknologi audit dan tata kelola perusahaan beserta faktor-faktor yang 

mempengaruhi keterlambatan audit pada perusahaan yang telah terdaftar di 

perusahaan terbuka di Yordania. Variabel independen yang digunakan dalam 

pengujiannya, antara lain penggunaan teknologi audit, independensi dewan, 

ukuran komite audit, rapat komite audit, dan ukuran perusahaan. 

 Poudeh (2014) melakukan penelitian untuk menguji hubungan antara 

keterlambatan audit dengan jatuh tempo utang jangka pendek pada perusahaan 

yang terdaftar pada Bursa Efek Tehran. Variabel independen yang digunakan, 

yaitu jatuh tempo utang jangka pendek dengan ukuran perusahaan, tingkat utang 

dan Tobin’s Q sebagai variabel kontrolnya. 

 Vuko dan Cular (2014) melakukan penelitian judul “Finding 

Determinants of Audit Delay by Pooled OLS Regression Analysis”. Sampel data 

penelitian ini diambil dari perusahaan yang terdaftar di  Croatian Stock Exchange 

pada periode 2008 – 2011. Variabel yang digunakan adalah ukuran KAP, opini 

audit, profitabilitas, leverage, usaha audit, tingkat total akrual, ukuran perusahaan, 

dan keberadaan komite audit. 

 Pham et al. (2014) meneliti asosiasi antara keterlambatan audit dengan 

kesempatan investasi dengan sampel perusahaan Amerika Serikat. Variabel 

independen yang digunakan adalah kesempatan investasi dan variabel kontrol 

yang digunakan adalah ROA (Return on Assets), segmen klien, kinerja 

perusahaan, keberlangsungan perusahaan, masa akhir pembukuan, ukuran KAP, 

ukuran perusahaan, kelemahan pengendalian internal yang material, dan 

perubahan auditor. 
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 Dabor dan Mohammed (2015) melakukan penelitian untuk 

menginvestigasi pengaruh variabel-variabel tata kelola perusahaan dan atribut 

perusahaan terhadap keterlambatan audit pada sektor perbankan di Nigeria. Hasil 

penelitian menunjukkan terdapat pengaruh signifikan positif variabel umur 

perusahaan, profitabilitas, struktur kepemilikan, dan akhir tahun pembukuan 

terhadap keterlambatan audit; pengaruh signifikan negatif ukuran dewan terhadap 

keterlambatan audit; dan tidak terdapat pengaruh signifikan variabel ukuran 

perusahaan dan kompetensi komite audit terhadap keterlambatan audit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 4 Model faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan audit, sumber: 

Dabor dan Mohammed, 2015, Determinants of Audit Delay in Banking Sector. 

 Damayanti et al. (2015) melakukan penelitian mengenai pengaruh 

kualitas audit, ukuran perusahaan, dan opini audit terhadap keterlambatan audit 

pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui pengaruh kualitas audit, ukuran perusahaan dan opini auditor 
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terhadap lamanya keterlambatan audit pada perusahaan yang terdaftar di BEI 

secara parsial maupun secara simultan. 

 Saemargani dan Mustikawati (2015) meneliti tentang pengaruh ukuran 

perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, ukuran KAP, dan opini 

audit secara parsial maupun simultan terhadap keterlambatan audit pada 

perusahaan LQ 45 tahun 2011 – 2013. Hasil penelitian menemukan bahwa umur 

perusahaan dan kinerja perusahaan memiliki pengaruh signifikan negatif, 

sedangkan ukuran perusahaan, solvabilitas, opini audit, dan ukuran KAP tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap keterlambatan audit. 

 Ayemere dan Elijah (2015) melakukan penelitian untuk menguji 

determinan-determinan keterlambatan audit dengan sampel perusahaan-

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Nigeria. Penelitian ini menggunakan 

variabel independen, antara lain tingkat utang, ROE, ukuran KAP, akhir tahun 

fiskal, ukuran perusahan, dan anak perusahaan. Dari hasil penelitian menunjukkan 

bahwa ada pengaruh yang signifikan positif antara tingkat utang, ROE, dan ukuran 

KAP terhadap keterlambatan audit dan juga terdapat pengaruh signifikan negatif 

antara masa akhir pembukuan, ukuran perusahaan, dan anak perusahaan terhadap 

keterlambatan audit. 

 Sakka dan Jarboui (2015) dalam penelitiannya telah melakukan 

investigasi untuk menguji pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan dan 

reputasi auditor eksternal terhadap kualitas pelaporan audit. Penelitian ini 

menginformasikan bahwa CEO duality, konsentrasi kepemilikan, dan tingkat 

utang memiliki pengaruh signifikan positif terhadap keterlambatan audit; ukuran 

dewan, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh 
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signifikan negatif terhadap keterlambatan audit; dan keberadaan komite audit, 

independensi dewan, dan reputasi auditor eksternal tidak memiliki pengaruh 

terhadap keterlambatan audit. 

 Daoud et al. (2015) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh 

independensi dewan, ukuran dewan, CEO duality, kerajinan dewan, keahlian 

keuangan dewan, dan keberadaan komite audit, beserta sektor industri terhadap 

ketepatan waktu pelaporan keuangan dengan sampel perusahaan di negara 

Yordania. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan 

positif antara variabel ukuran dewan terhadap keterlambatan audit dan 

keterlambatan manajemen; pengaruh signifikan negatif antara kerajinan dewan 

dan keberadaan komite audit terhadap keterlambatan audit; sedangkan 

independensi dewan, CEO Duality, dan keahlian keuangan dewan tidak memiliki 

pengaruh terhadap keterlambatan audit. 

 Aljaaidi et al. (2015) pada penelitian di Yordania telah menguji secara 

empiris mengenai determinan-determinan yang dapat mempengaruhi 

keterlambatan audit. Variabel-variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah keterpercayaan, independensi komite audit, keahlian komite 

audit, rapat komite audit, dengan variabel kontrol, seperti ukuran perusahaan, tipe 

auditor, pos-pos luar biasa, opini audit, kerugian, klasifikasi industri klien, dan 

rasio utang. 

 Nehme et al. (2015) melakukan penelitian yang menilai hubungan 

teoretikal dan statistikal, antara keterlambatan audit dan karakteristik tata kelola 

perusahaan dengan sampel 350 perusahaan, selain perusahaan finansial pada 

periode 2007 - 2010. Penelitian ini menggunakan beberapa variabel independen, 
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seperti ukuran dewan, CEO duality, independensi dewan, rapat dewan, rapat 

komite audit, independensi komite audit, ukuran komite audit, dan keahlian 

komite audit, beserta variabel kontrol, seperti ukuran perusahaan, profitabilitas, 

sektor industri, dan likuiditas. 

 Al-Tahat (2015) pada penelitian yang dilakukan di Yordania telah 

meneliti tentang ketepatan waktu laporan keuangan tahunan pada perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Amman. Variabel independen yang digunakan dalam 

pengujiannya, antara lain ukuran perusahaan, profitabilitas, pertumbuhan 

perusahaan, umur perusahaan, tingkat utang, dan ukuran Kantor Akuntan Publik 

(KAP). 

Fitria et al. (2015) melakukan penelitian untuk menganalisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi keterlambatan audit pada perusahaan dalam indeks LQ45 

yang terdaftar di BEI. Variabel dependen yang digunakan adalah ukuran 

perusahaan, kemungkinan kebangkrutan, ukuran komite audit, kepemilikan 

publik, dan ROA. 

Bhoor dan Khamees (2016) melakukan penelitian hubungan masa audit 

dan keterlambatan audit, serta bagaimana asosiasi ini dipengaruhi oleh spesialisasi 

industri auditor. Sampel yang digunakan, yaitu perusahaan di Yordania. 

Keterlambatan audit digunakan sebagai variabel dependen dan variabel 

independennya adalah masa audit dan spesialisasi industri auditor, variabel 

kontrol adalah ROA, leverage, segmen klien, kinerja perusahaan, opini 

keberlangsungan perusahaan, opini audit, ukuran KAP, ukuran perusahaan, biaya 

audit, dan perubahan auditor. 
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Rahmayanti (2016) meneliti pengaruh keterlambatan audit dan 

profitabilitas terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan yang 

terdaftar di BEI. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah ketepatan waktu 

pelaporan keuangan dengan variabel independen keterlambatan audit dan 

profitabilitas. 

Sakka dan Jarboui (2016) melakukan penelitian dengan judul “Audit 

Report Timeliness: Empirical Evidence from Tunisia”. Penelitian ini bertujuan 

menganalisis hubungan antara tata kelola perusahaan, indeks karakteristik auditor 

eksternal, dan ketepatan waktu mengingat adanya amandemen Undang-Undang 

Keuangan Tunisia tahun 2005. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

keterlambatan audit dan variabel independennya adalah ukuran KAP, spesialisasi 

industri auditor, opini audit, masa audit, adanya co-audit, ukuran dewan, 

independensi dewan, CEO Duality, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan 

institusional, indeks karakteristik auditor eksternal, serta variabel kontrol, yaitu 

ukuran perusahaan dan tingkat utang. 

Alfraih (2016) melakukan analisis pengaruh mekanisme tata kelola 

perusahaan terhadap keterlambatan audit. Sampel penelitian ini adalah perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Kuwait pada tahun 2013. Variabel dependen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah keterlambatan audit dengan variabel 

independen yang digunakan adalah ukuran KAP, ukuran dewan, independensi 

dewan, CEO Duality, kepemilikan institusional, dan kepemilikan pemerintahan, 

serta variabel kontrol, berupa opini audit, ukuran perusahaan, profitabilitas, 

kompleksitas perusahaan, leverage, dan sektor industri perusahaan. 
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Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ahmed dan Che-Ahmad (2016) 

dengan sampel 14 bank yang terdaftar di Bursa Efek Nigeria tahun 2008 – 2012. 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh ukuran dewan, karakteristik 

komite audit, dan kualitas audit terhadap keterlambatan audit. Adapun variabel 

independen seperti kualitas audit, ukuran dewan, ukuran komite audit, ukuran 

risiko manajemen, rapat dewan, keahlian dewan, gender dewan, dan variabel 

kontrol seperti ukuran perusahaan dan kinerja perusahaan. 

Karami dan Mohammadvand (2016) meneliti tentang hubungan beberapa 

karakteristik perusahaan dengan durasi implementasi dan penyelesaian audit. 

Sampel penelitian ini menggunakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Tehran tahun 2006 – 2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran 

perusahaan, rasio utang, opini audit, dan umur perusahaan memiliki pengaruh 

signifikan positif, sedangkan profitabilitas memiliki pengaruh signifikan negatif 

terhadap keterlambatan audit. 

Adebayo dan Adebiyi (2016) melakukan penelitian mengenai ketepatan 

waktu pelaporan keuangan 15 bank yang terdaftar di Bursa Efek Nigeria tahun 

2005 - 2013. Variabel dependen yang digunakan adalah keterlambatan audit 

dengan variabel independen, seperti ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, 

dan ukuran KAP. 

    

2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Audit 

2.3.1 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Keterlambatan Audit 

 Menurut Fitria et al. (2015), komite audit adalah komite yang dibentuk 

oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam rangka membantu 
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melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Peraturan BAPEPAM-LK No. 

IX.I.15 tentang pelaksanaan tata kelola perusahaan menyatakan bahwa komite 

audit paling kurang terdiri dari tiga orang yang berasal dari komisaris independen 

dan pihak luar perusahaan publik (BEI, 2012). 

 Penambahan jumlah komite audit akan cenderung meningkatkan proses 

pengawasan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan sehingga laporan 

keuangan yang dihasilkan menjadi lebih sesuai dengan standar yang berlaku 

umum. Ukuran komite audit juga mempersingkat waktu yang dibutuhkan auditor 

untuk melaksanakan audit (Mohamad-Nor et al., 2010). 

 Mohamad-Nor et al. (2010) menyusun kerangka konseptual untuk 

meneliti hubungan antara karakteristik komite audit dan keterlambatan audit pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Malaysia. Hasil penelitian tersebut 

membuktikan bahwa semakin besar ukuran komite audit, maka keterlambatan 

audit akan semakin rendah. Apadore dan Noor (2013) menyatakan bahwa 

perusahaan dengan ukuran komite audit yang besar akan menambah tekanan dan 

permintaan terhadap manajemen perusahaan, yang pada akhirnya akan 

mempercepat penyelesaian laporan keuangan. Hasil yang sama juga ditemukan 

pada jurnal yang diteliti oleh Afify (2009), Mohamad-Nor et al. (2010), Shukeri 

dan Islam (2012), Bemby et al. (2013), Apadore dan Noor (2013), Ilaboya dan 

Christian (2014), Alqudah et al. (2014), Vuko dan Cular (2014), dan Daoud et al. 

(2015). 

 Menurut Fitria et al. (2015), besar kecilnya ukuran komite audit tidak 

mempengaruhi keterlambatan audit. Komite audit cenderung dapat meningkatkan 

proses pengawasan dalam penyusunan laporan keuangan, namun efektivitas 
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komite audit tidak dapat dinilai berdasarkan banyaknya anggota dalam sebuah 

komite audit. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sakka dan 

Jarboui (2015), Ahmed dan Che-Ahmad (2016), dan Shukeri dan Nelson (2010). 

 

2.3.2 Pengaruh Independensi Komite Audit terhadap Keterlambatan 

Audit 

 Berdasarkan peraturan BAPEPAM No. IX.I.5, komite audit merupakan 

komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu 

melaksanakan tugas dan fungsinya. Peraturan tersebut menyatakan bahwa komite 

audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan 

sekurang-kurangnya dua orang anggota lainnya berasal dari luar Emiten atau 

Perusahaan Publik. 

 Salah satu tujuan dari komite audit adalah memberikan opini objektif 

terhadap informasi dalam laporan keuangan, dan independensi komite audit dapat 

memberikan kontribusi terhadap kualitas laporan keuangan (Kirk, 2010). 

Financial Reporting Council (2012) menyatakan bahwa komite audit harus terdiri 

dari anggota independen. Oleh karena anggota komite audit independen tidak 

memiliki konflik kepentingan yang berhubungan dengan tugasnya, komite audit 

lebih cenderung bekerja lebih keras untuk mengungkap dan menyelesaikan 

kesalahan penyajian informasi dalam laporan keuangan. Efektivitas hasil kerja 

komite audit independen dapat mempermudah kerja sama dengan auditor 

eksternal yang dapat menurunkan keterlambatan pelaporan keuangan. 

 Hasil penelitian Nehme et al. (2015) menunjukkan bahwa independensi 

komite audit berpengaruh terhadap keterlambatan audit. Semakin tinggi 
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persentase independensi komite audit, semakin cepat proses pelaksanaan audit. 

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Muhamad-Nor et al. (2010), Apadore 

dan Noor (2013), dan Aljaadi et al. (2015). Anggota komite audit yang berasal 

dari luar cenderung sulit untuk mengakses data keuangan perusahaan. Hal ini 

yang menyebabkan komite audit independen tidak dapat melaksanakan fungsi 

pengawasan secara maksimal dalam meningkatkan ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. 

 

2.3.3 Pengaruh Rapat Komite Audit terhadap Keterlambatan Audit 

 Dewan direksi membentuk sebuah komite audit yang bertanggung jawab 

atas kewajaran laporan keuangan, pengawasan keuangan perusahaan, dan 

memberikan rekomendasi kepada perusahaan (Financial Reporting Council, 

2012). Ini adalah bagaimana kode tata kelola perusahaan Inggris mendefinisikan 

tugas komite audit. 

 Peraturan BAPEPAM No. 55/POJK.04/2015 menyatakan bahwa komite 

audit wajib mengadakan rapat secara berkala paling sedikit satu kali dalam tiga 

bulan. Rapat komite audit dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ 

(satu per dua) jumlah anggota. 

 Hashim dan Rahman (2011) mengemukakan bahwa rapat komite audit 

merupakan salah satu indikator penting dalam memastikan pemenuhan tanggung 

jawab anggota komite audit terhadap perusahaan. Kerajinan komite audit dapat 

dinilai dengan banyaknya pertemuan yang diadakan setiap tahunnya. Jumlah 

pertemuan komite audit setiap tahunnya dapat mempengaruhi keterlambatan audit 

laporan keuangan. 
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 Komite audit membahas seluruh permasalahan dan kendala yang 

dihadapi perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan selama rapat 

berlangsung (Mohamad-Nor et al., 2010). Oleh karena itu, jika rapat jarang 

diadakan, permasalahan yang terjadi akan terlambat diidentifikasi dan dievaluasi. 

 Pernyataan ini sesuai dengan hasil penelitian Mohamad-Nor (2010), 

Shukeri dan Islam (2012), Aljaaidi et al. (2015). Penelitian ini menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh signifikan negatif antara frekuensi rapat komite audit 

terhadap keterlambatan audit dengan sampel perusahaan di Malaysia. Frekuensi 

rapat komite audit yang semakin tinggi, dapat meningkatkan ketepatan waktu 

dalam penyelesaian pekerjaan audit atau menurunkan keterlambatan audit. 

 Hasil penelitian Hashim dan Rahman (2011), Apadore dan Noor (2013) 

dan Dabor dan Mohammed (2015) berbeda. Frekuensi rapat komite audit tidak 

selalu menjamin hasil seperti upaya pengawasan yang lebih baik bagi perusahaan. 

Rapat yang tidak dilaksanakan dengan efektif dapat menyebabkan rapat komite 

audit tidak memiliki pengaruh terhadap keterlambatan audit. 

 

2.3.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Keterlambatan Audit 

 Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh 

terhadap keterlambatan audit. Besar kecilnya ukuran perusahaan juga dipengaruhi 

oleh kompleksitas operasional dan intensitas transaksi perusahaan. Manajemen 

perusahaan yang berskala besar memiliki dorongan untuk mengurangi penundaan 

audit dan penundaan pelaporan laporan keuangan yang disebabkan oleh karena 

perusahaan besar senantiasa diawasi secara ketat oleh para investor, pengawai, 

kreditur dan pemerintah (Dyer & McHugh, 1975). 
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 Menurut Che-Ahmad dan Abidin (2008), perusahaan yang memiliki 

ukuran yang lebih besar cenderung memiliki pengendalian internal yang dapat 

diandalkan, yang mana dapat mengurangi kesalahan laporan keuangan 

perusahaan. Oleh karena itu, auditor cenderung mengandalkan pengendalian 

internal perusahaan klien yang dapat mengurangi tingkat audit uji substantif. 

Ilaboya dan Christian (2014) juga menyatakan hal yang serupa. Hasil penelitian 

menyatakan hubungan yang sama, yaitu signifikan negatif antara ukuran 

perusahaan dan keterlambatan audit. 

 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 & Bernardi, 

2003). 

 Pernyataan ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ng 

dan Tai (1994), Leventis et al. (2005), Mohamad-Nor et al. (2010), Al-Ghanem 

dan Hegazy (2011), Fagbemi dan Uadiale (2011), Hashim dan Rahman (2011), 

Kartika (2011), Modugu et al. (2012), Shukeri dan Islam (2012), Dibia dan 

Onwuchekwa (2013), Apriayanti dan Santosa (2014), Aziz et al. (2014), Ilaboya 

dan Christian (2014), Alqudah et al. (2014), Pham et al. (2014), Ayemere dan 

Elijah (2015), Sakka dan Jarboui (2015), Nehme et al. (2015), Sakka dan Jarboui 
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(2016), Alfraih (2016), dan Adebayo dan Adebiyi (2016). Hasil penelitian 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap 

keterlambatan audit. 

 Ahmad dan Kamarudin (2003), Afify (2009), Banimahd et al. (2012), 

Apadore dan Noor (2013), Pourali et al. (2013), serta Karami dan 

Mohammadvand (2016) menemukan hasil yang berbeda yang menemukan 

hubungan signifikan positif antara ukuran perusahaan dan keterlambatan audit. Di 

sisi lain, ada beberapa peneliti yang menemukan ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan audit, yaitu Ashton et al., 1987; 

Ashton et al., 1989; Hossain dan Taylor, 1998; Turel, 2010; Kadir, 2011; 

Oladipupo, 2011; Ibadin et al., 2012; Alkhatib dan Marji, 2012; Iyoha, 2012; 

Mouna dan Anis, 2013; Moghaddam et al. (2014); Aryaningsih dan Budiartha 

(2014); Poudeh (2014); Vuko dan Cular (2014); Dabor dan Mohammed (2015); 

Damayanti et al. (2015); Saemargani dan Mustikawati (2015); Aljaadi et al. 

(2015); Al-Tahat (2015); Fitria et al. (2015); serta Ahmed dan Che-Ahmad 

(2016). 

 

2.3.5 Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Keterlambatan Audit 

 Umur perusahaan merupakan lama waktu suatu perusahaan sejak 

didirikan sampai tahun penelitian dilakukan. Perusahaan yang bertumbuh lebih 

tua akan memiliki peningkatan dalam pengalaman dan keahlian. Sistem dan 

penerapan akuntansi pada perusahaan yang lebih tua akan menjadi lebih lancar 

dan menghasilkan laporan keuangan dan pengerjaan audit yang tepat waktu 

(Joshi, 2005). 
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 Penelitian oleh Iyoha (2012), umur perusahaan merupakan salah satu 

atribut yang kemungkinan memiliki dampak pada kualitas praktik akuntansi 

dalam hal ketepatan waktu. Perusahaan yang lebih tua cenderung memiliki 

prosedur pengendalian internal yang kuat. Hubungan signifikan negatif telah 

dinyatakan dalam hasil penelitian ini. Hasil penelitian ini konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Dibia dan Onwuchekwa (2013), Apriayanti dan 

Santosa (2014), Saemargani dan Mustikawati (2015), dan Owusu-Ansah (2000). 

 Di pandang dari sudut lain, perusahaan yang lebih tua harus menangani 

masalah akuntansi yang berkaitan dengan periode sebelumnya. Akuntansi menjadi 

lebih rumit dengan semakin meningkatnya usia perusahaan. Hal ini dapat 

menyebabkan keterlambatan penyusunan laporan keuangan dan penyelesaian 

audit. Hasil penelitian Karami dan Mohammadvand (2016) serta Dabor dan 

Mohammed (2015) membuktikan bahwa terdapat hubungan signifikan positif 

antara umur perusahaan dengan ketepatan waktu, sesuai dengan teori ini. 

  Menurut Kadir (2011), perusahaan yang memiliki umur lebih tua 

cenderung lebih terampil dan berpengalaman dalam pengumpulan, pengolahan, 

dan output informasi ketika diperlukan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini 

adalah hubungan tidak signifikan antara kedua variabel yang diuji. Hasil yang 

serupa juga telah didapatkan oleh Joshi (2005), Moradi et al. (2013), dan Al-Tahat 

(2015) dalam penelitiannya. 

 

2.3.6 Pengaruh Sektor Industri terhadap Keterlambatan Audit 

 Menurut Ahmad dan Kamarudin (2003), perusahaan yang merupakan 

perusahaan jenis jasa finansial akan lebih pendek jangka waktu keterlambatan 
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audit yang akan terjadi. Hal ini terjadi karena perusahaan hampir atau sama sekali 

tidak memiliki persediaan barang dagang dapat mengurangi prosedur audit yang 

diperlukan. Auditor dapat menghemat waktu dalam proses audit karena 

permasalahan rumit pada persediaan barang dagang sering terjadi pada perusahaan 

yang bukan jenis jasa finansial. Pada penelitian ini, hubungan antara jenis industri 

dan keterlambatan audit merupakan hubungan signifikan negatif. 

 Aljaadi et al. (2015) pada penelitiannya menyatakan signifikan negatif 

antara kedua variabel tersebut. Dijelaskan bahwa perusahaan sektor finansial 

seperti perusahaan perbankan dan perusahaan asuransi cenderung lebih teratur 

dibandingkan dengan perusahaan sektor lainnya. 

 Afify (2009) telah menghasilkan penelitian dengan hubungan signifikan 

negatif antara jenis industri dengan keterlambatan audit. Satu industri mungkin 

memiliki proses manufaktur yang kompleks sementara yang lain tidak. 

Pengadopsi akuntansi yang berbeda mengenai akuntansi pada perusahaan 

industrial tentang cara pengukuran, penilaian, teknik pelaporan dan kebijakan-

kebijakan yang dapat menyebabkan keterlambatan audit dalam mempersiapkan 

laporan keuangan perusahaan industri yang kompleks. Oleh karena itu, proses 

audit bagi perusahaan yang kompleks memerlukan waktu yang lebih panjang 

daripada perusahaan yang memiliki proses manufaktur yang lebih pendek. Dilihat 

dari jenis jasa finansial atau tidak, keterlambatan audit juga akan lebih pendek jika 

perusahaan merupakan jenis jasa finansial karena jenis perusahaan ini hanya 

memiliki sedikit ataupun tidak memiliki persediaan barang dagang. Oleh karena 

itu, perusahaan finansial akan membutuhkan waktu yang lebih pendek daripada 

perusahaan yang bukan finansial. 
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2.3.7 Pengaruh Ukuran KAP terhadap Keterlambatan Audit 

 Menurut Ashton et al. (1989), perusahaan audit yang kecil tidak fokus 

pada prosedur dan strategi dalam meminimalisir waktu proses audit. Di lain sisi, 

perusahaan audit yang besar cenderung lebih menguntungkan karena mempunyai 

teknologi audit yang lebih efisien. Hasil penelitian ini menunjukkan hubungan 

yang signifikan antara ukuran KAP dengan keterlambatan audit. 

 Menurut Ahmad dan Kamarudin (2003) bahwa perusahaan yang diaudit 

oleh auditor yang terkemuka atau yang sekarang dikenal dengan Big Four Auditor 

akan menyelesaikan audit lebih cepat. Faktor yang diperkirakan dalam 

penyelesaian audit yang lebih cepat oleh Big Four Auditor adalah Big Four 

Auditor merupakan perusahaan audit yang besar dan mempunyai banyak auditor 

yang ahli dalam bidang audit sehingga cenderung dapat melakukan audit dengan 

lebih efektif. Sohn et al. (2011) menambah bahwa perusahaan audit Big Four 

dapat mengurangi jangka waktu audit yang diperlukan dalam menyusun laporan 

audit karena Big Four memiliki sistem audit lebih bagus. Namun hasil penelitian 

berbeda, yaitu hubungan signifikan positif antara kedua variabel tersebut. 

 Menurut Nelson dan Shukeri (2011), perusahaan audit Big Four yang 

memiliki sumber daya yang lebih memadai akan menyelesaikan pekerjaan audit 

lebih cepat dan mengurangi keterlambatan audit. Hasil penelitian menyatakan 

adanya hubungan signifikan negatif antara kedua variabel tersebut. Hal yang sama 

dinyatakan oleh Iyoha (2012), Ibadin et al. (2012), Al-Ghanem dan Hegazy 

(2011), Modugu et al. (2012), Sumartini dan Widhiyani (2014), Vuko dan Cular 

(2014), Saemargani dan Mustikawati (2015) bahwa KAP yang lebih besar 

diharapkan dapat menjalankan proses audit yang lebih mendalam dengan sumber 
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daya yang memadai sehingga akan menggunakan waktu yang lebih singkat dalam 

pengerjaannya. Tetapi pada penelitiannya, dinyatakan bahwa ukuran KAP tidak 

memiliki hubungan yang signifikan terhadap keterlambatan audit. Tidak hanya 

oleh Kartika (2011) dan Iyoha (2012), pada tahun berikutnya oleh Dibia dan 

Onwuchekwa (2013), Apadore dan Noor (2013) juga menyatakan hubungan tidak 

signifikan antara ukuran KAP dengan keterlambatan audit. 

  

2.3.8 Pengaruh Ukuran Dewan terhadap Keterlambatan Audit 

 Dewan dalam penelitian ini merupakan jumlah anggota direksi dalam 

sebuah perusahaan. Menurut peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) No. 

33/POJK.04/2014, direksi adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang 

berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Emiten atau 

Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik, sesuai 

dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik serta mewakili Emiten 

atau Perusahaan Publik, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan 

ketentuan anggaran dasar. 

 Berdasarkan peraturan OJK, ukuran direksi perusahaan publik paling 

kurang terdiri dari dua orang anggota direksi, dimana satu diantaranya diangkat 

menjadi direktur utama atau presiden direktur. Dewan direksi bertanggung jawab 

atas pengelolaan perusahaan, kesinambungan perusahaan, dan laporan keuangan 

beserta informasi yang disajikan di dalamnya. Dewan direksi bertanggung jawab 

kepada dewan komisaris (OJK, 2014). 

 Hasil penelitian Mohamad-Nor et al. (2010) menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh signifikan positif antara ukuran dewan dengan keterlambatan 
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audit. Hal ini dibuktikan dengan semakin besar ukuran dewan sebuah perusahaan, 

maka waktu yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah keputusan menjadi lebih 

lama. Ukuran dewan yang lebih besar memiliki kesulitan dalam berkoordinasi. 

Oleh karena itu, proses audit juga akan menjadi lebih panjang dari waktu yang 

seharusnya. Hasil penelitian serupa juga diungkapkan oleh Azubike dan Aggreh 

(2014) dan Daoud et al. (2015). 

 Berbeda dengan Dabor dan Mohammed (2015) yang menyatakan bahwa 

jumlah anggota dewan yang kecil lebih efektif karena dapat mempercepat proses 

pengambilan keputusan. Ukuran dewan yang besar dapat menimbulkan sulit 

terciptanya komunikasi dan koordinasi yang baik, pengambilan keputusan 

membutuhkan waktu yang lebih lama, dan dominansi manajemen senior. 

Penelitian serupa juga telah dilakukan oleh Sakka dan Jarboui (2015), Nehme et 

al. (2015), Sakka dan Jarboui (2016), Alfraih (2016), dan Ahmed dan Che-Ahmad 

(2016). 

 

2.3.9 Pengaruh Independensi Dewan terhadap Keterlambatan Audit 

 Suatu dewan dikatakan memiliki tingkat independensi yang tinggi ketika 

mayoritas anggota dewan tersebut terdiri dari anggota direktur non-eksekutif yang 

tidak memiliki hubungan dengan perusahaan. Direktur non-eksekutif adalah 

individu dengan keahlian yang tidak memiliki hubungan bisnis dan hubungan 

lainnya yang dapat mempengaruhi pelaksanaan penilaian yang independen atau 

kemampuan untuk bertindak secara objektif demi kepentingan pemegang saham 

(Mohamad-Nor et al., 2010). 
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 Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. KEP-305/BEJ/07-2004 

menyebutkan bahwa dewan perusahaan wajib memiliki direktur tidak terafiliasi 

sekurang-kurangnya satu orang dari jajaran anggota direksi yang dapat dipilih 

terlebih dahulu melalui RUPS sebelum pencatatan dan mulai efektif bertindak 

sebagai direktur tidak terafiliasi setelah saham perusahaan tersebut tercatat. 

Independensi dewan merupakan salah satu determinan atas kemampuan dalam 

perlindungan kepentingan investor (Fama dan Jensen, 1983). 

 Penelitian Alfraih (2016) menyatakan bahwa terdapat pengaruh 

signifikan negatif antara independensi dewan dengan keterlambatan audit. 

Berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya, Azubike dan Aggreh (2014) dan 

Alqudah et al. (2014) yang menyatakan bahwa independensi dewan memiliki 

pengaruh signifikan positif terhadap keterlambatan audit.  

 Mohamad-Nor et al. (2010), Ismail et al. (2012), Ibadin et al. (2012), 

Shukeri dan Islam (2012), Apadore dan Noor (2013), Moghaddam et al. (2014), 

Ilaboya dan Christian (2014), Sakka dan Jarboui (2015), Daoud et al. (2015), 

Nehme et al. (2015), Shukeri dan Nelson (2010), Hashim dan Rahman (2010) 

dalam penelitiannya menemukan hasil yang tidak signifikan antara independensi 

dewan dengan keterlambatan audit. 

 

2.3.10 Pengaruh Kinerja Perusahaan terhadap Keterlambatan Audit 

 Che-Ahmad dan Abidin (2008) mengungkapkan apabila perusahaan yang 

memiliki kinerja perusahaan yang rendah maka risiko bisnis perusahaan akan 

menjadi tinggi. Auditor akan melakukan audit secara hati-hati dan menyeluruh 

sehingga proses penyelesaian audit akan lebih lama dibandingkan dengan 
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perusahaan yang memiliki kinerja perusahaan yang tinggi. Namun, hasil 

penelitian Kartika (2011) dan Ahmed dan Che-Ahmad (2016) dinyatakan tidak 

ada hubungan yang signifikan antara kinerja perusahaan dengan keterlambatan 

audit. 

 Turel (2010), Shukeri dan Islam (2012), Mouna dan Anis (2013), 

Sumartini dan Widhiyani (2014), Saemargani dan Mustikawati (2015) 

menyatakan hubungan signifikan negatif antara kinerja perusahaan dengan 

keterlambatan audit pada hasil ujinya. Kinerja perusahaan menjadi faktor yang 

mempengaruhi keterlambatan audit dengan beberapa alasan, yaitu penundaan 

penyampaian kabar buruk ketika terjadi kerugian, dan sebaliknya jika perusahaan 

memiliki kinerja perusahaan yang tinggi, perusahaan cenderung ingin 

menyelesaikan proses audit secepat mungkin untuk menyampaikan kabar baik 

kepada publik. Kedua, kerugian sering dikaitkan dengan masalah audit kompleks 

seperti persediaan, utang, atau pemulihan aset, ini memerlukan bukti substantif. 

Dan yang terakhir, perusahaan dengan pendapatan lebih rendah dapat 

menghabiskan waktu yang lebih banyak dalam memverifikasi hasil laporan atau 

mencari penghasilan tidak tercatat. 

 Perusahaan mungkin juga ingin mengumumkan kabar baik dengan cepat 

sehingga dapat mempercepat proses audit. Hal ini terutama berlaku jika 

manajemen perusahaan sendiri memiliki beberapa bagian saham yang baik 

sebagai kekayaan mereka dan akan menjadi sebuah dorongan untuk penelitian 

masa depan (Apadore & Noor, 2013). Penelitian ini menghasilkan hubungan 

signifikan positif antara kedua variabel tersebut. Hasil yang serupa juga dihasilkan 

oleh Carslaw dan Kaplan (1991), Pham et al. (2014), Dabor dan Mohamed 
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(2015), Bhoor dan Khamees (2016), Aljaaidi et al. (2015), dan Ahmad dan 

Kamarudin (2003) pada penelitiannya. 

Menurut Vuko dan Cular (2014), profitabilitas dapat dijadikan indikator 

kondisi keuangan perusahaan klien, perusahaan yang tidak profitable cenderung 

terkait dengan financial distress yang akan menyebabkan kebangkrutan. 

Perusahaan yang profitable memerlukan auditor untuk menyelesaikan audit 

mereka lebih awal untuk menyampaikan kabar baik. Dalam penelitian ini, 

hubungan signifikan negatif telah dihasilkan dalam ujinya. 

  

2.3.11 Pengaruh Likuiditas terhadap Keterlambatan Audit 

 Menurut Al-Ghanem dan Hegazy (2011), likuiditas merupakan salah satu 

indikator pengukur kemampuan perusahaan untuk membayar liabilitas jangka 

pendeknya. Kreditur, lembaga keuangan dan pihak pemberi pinjaman lainnya 

sering menggunakan rasio likuiditas untuk pengambilan keputusan kredit. 

Semakin tinggi rasio likuiditas mencerminkan semakin besar kemampuan 

perusahaan untuk membayar liabilitas jangka pendek dan menunjukkan kondisi 

keuangan yang sehat dan kuat, sehingga waktu audit yang dibutuhkan menjadi 

lebih pendek. 

 Hasil ini tidak konsisten dengan hasil penelitian dari Suharli dan 

Rachpriliani (2006), Ezzat dan El-Masry (2008), Nehme et al. (2015) yang 

menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh signifikan positif terhadap 

keterlambatan audit sedangkan  penelitian yang diperoleh oleh Listiana dan Susilo 

(2012) menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap 

keterlambatan audit. 

Elvi Susanti, Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Rasio Keuangan terhadap Keterlambatan Audit pada Perusahaan 
yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 2017 
UIB Repository © 2017



46 

 

Universitas Internasional Batam 

2.3.12 Pengaruh Solvabilitas terhadap Keterlambatan Audit 

 Solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Penelitian Ahmed dan 

Hossain (2010) menunjukkan bahwa perusahaan dengan rasio utang yang tinggi 

memiliki keterlambatan audit yang tinggi. Tingginya keterlambatan audit 

mengindikasikan bahwa perusahaan lebih lama dalam mempublikasikan laporan 

keuangan perusahaan ke publik. 

Solvabilitas telah banyak digunakan dalam penelitian. Argumen 

mengenai penggunaan solvabilitas ini dalam penelitian adalah perusahaan 

berkemungkinan ingin menutupi risiko keuangan sehingga sengaja memperlambat 

proses pengauditan (Hossain & Taylor, 1998). Keterlambatan audit akan 

berhubungan positif dengan rasio utang terhadap jumlah aset. Sebuah rasio yang 

tinggi berarti kemungkinan tinggi risiko kebangkrutan atau kecurangan 

manajemen, mengakibatkan peningkatan dalam waktu auditor harus 

menyelesaikan pengujian transaksi substantif (Al-Ghanem & Hegazy, 2011). 

Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian dari Carslaw dan Kaplan 

(1991), Ahmad dan Kamarudin (2003), Ahmed dan Hossain (2010), Ishak et al. 

(2010), Kartika (2011), Alkhatib dan Marji (2012), Listiana dan Susilo (2012), 

Moghaddam et al. (2014), Vuko dan Cular (2014), Ayemere dan Elijah (2015), 

Anis dan Jarboui (2015), Bhoor dan Khamees (2016), Aryaningsih dan Budiartha 

(2014). Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa solvabilitas berpengaruh 

signifikan positif terhadap keterlambatan audit. Sedangkan hasil penelitian yang 

diperoleh oleh Ezzat dan El-Masry (2008), Fagbemi dan Uadiale (2011), Al-

Ghanem dan Hegazy (2011), Aziz et al. (2014), dan Poudeh (2014) menunjukkan 
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bahwa solvabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap keterlambatan audit. 

Menurut Fagbemi dan Uadiale (2010) menyatakan bahwa 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. 

Namun, ada beberapa peneliti yang menemukan solvabilitas tidak 

berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan audit Hossain dan Taylor (1998), 

Owusu-Ansah (2000), Bean dan Bernardi (2003), Leventis et al. (2005), Che-

Ahmad dan Abidin (2008), Ibadin et al. (2012), Fagbemi dan Uadiale (2011), 

Oladipupo (2011), Banimahd et al. (2012), Modugu et al. (2012), Pourali et al. 

(2013), Al-Tahat (2015), Alfraih (2016), Adebayo dan Adebiyi (2016), Sumartini 

dan Widhiyani (2014), Saemargani dan Mustikawati (2015). 

 

2.4 Model Penelitian 

 Model penelitian yang diusulkan dalam penelitian ini adalah pengaruh 

tata kelola perusahaan dan rasio keuangan terhadap keterlambatan audit dengan 

keterlambatan audit sebagai variabel dependennya. Variabel independen yang 

ditetapkan dalam model penelitian ini adalah ukuran komite audit, independensi 

komite audit, rapat komite audit, ukuran perusahaan, umur perusahaan, sektor 

industri, ukuran KAP, ukuran dewan, independensi dewan, kinerja perusahaan, 

likuiditas, dan solvabilitas. Model penelitian yang dibentuk oleh peneliti dapat 

dilihat pada gambar 5 di bawah ini: 
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Gambar 5 Model Penelitian Pengaruh Tata Kelola Perusahaan (Ukuran Komite 

Audit, Independensi Komite Audit, Rapat Komite Audit, Ukuran Perusahaan, 

Umur Perusahaan, Sektor Industri, Ukuran KAP, Ukuran Dewan, Independensi 

Dewan) dan Rasio Keuangan (Kinerja Perusahaan, Likuiditas, Solvabilitas) 

terhadap Keterlambatan Audit, sumber: Data diolah, 2017. 

 

2.5 Perumusan Hipotesis 

 Berdasarkan uraian dan kerangka model di atas, maka hipotesis untuk 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

H1:  Terdapat pengaruh signifikan negatif antara ukuran komite audit terhadap 

keterlambatan audit perusahaan. 

H2: Terdapat pengaruh signifikan negatif antara independensi komite audit 

terhadap keterlambatan audit perusahaan. 

H3: Terdapat pengaruh signifikan negatif antara rapat komite audit terhadap 

keterlambatan audit perusahaan. 

Karakteristik Komite Audit: 

- Ukuran Komite Audit 

- Independensi Komite Audit 

- Rapat Komite Audit 

Karakteristik Perusahaan: 

- Ukuran Perusahaan 

- Umur Perusahaan 

- Sektor Industri 

- Ukuran Kantor Akuntan 

Publik 

Karakteristik Dewan: 

- Ukuran Dewan 

- Independensi Dewan 

Rasio Keuangan: 

- Kinerja Perusahaan 

- Likuiditas 

- Solvabilitas 

 
Keterlambatan 

Audit 
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H4: Terdapat pengaruh signifikan negatif antara ukuran perusahaan terhadap 

keterlambatan audit perusahaan. 

H5: Terdapat pengaruh signifikan negatif antara umur perusahaan terhadap 

keterlambatan audit perusahaan. 

H6: Terdapat pengaruh signifikan negatif antara sektor industri terhadap 

keterlambatan audit perusahaan. 

H7: Terdapat pengaruh signifikan negatif antara ukuran KAP terhadap 

keterlambatan audit perusahaan. 

H8: Terdapat pengaruh signifikan positif antara ukuran dewan terhadap 

keterlambatan audit perusahaan. 

H9: Terdapat pengaruh signifikan negatif antara independensi dewan 

terhadap keterlambatan audit perusahaan. 

H10: Terdapat pengaruh signifikan negatif antara kinerja perusahaan terhadap 

keterlambatan audit perusahaan. 

H11: Terdapat pengaruh signifikan negatif antara likuiditas terhadap 

keterlambatan audit perusahaan. 

H12: Terdapat pengaruh signifikan positif antara solvabilitas terhadap 

keterlambatan audit perusahaan. 
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