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BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN 

HIPOTESIS 

 

 

2.1 Keterlambatan Audit 

Keterlambatan audit adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang 

diukur dari tanggal penutupan tahun buku perusahaan sampai dengan tanggal 

selesainya laporan audit independen (Modugu, Eragbhe & Ikhatua, 2012). 

Menurut Davies dan Whittred (1980) keterlambatan audit dikelompokkan menjadi 

tiga kategori, yaitu: 

1. Preliminary lag adalah interval antara tanggal tutup buku perusahaan 

sampai dengan tanggal diterimanya laporan keuangan oleh pasar modal. 

2. Auditor’s signature lag adalah interval antara tanggal tutup buku sampai 

dengan tanggal di laporan auditor. 

3. Total lag adalah interval antara tanggal tutup buku sampai dengan 

tanggal laporan keuangan dipublikasikan pasar modal. 

Menurut Ishak, Sidek, dan Rashid (2010) terdapat dua hal yang secara 

langsung mempengaruhi keterlambatan audit yaitu yang pertama adalah rentang 

waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menyelesaikan laporan keuangan dan 

kemudian diaudit oleh auditor eksternal. Yang kedua adalah rentang waktu yang 

dibutuhkan oleh auditor eksternal untuk mengaudit sebelum mengeluarkan opini 

audit. 

Keterlambatan audit dapat mempengaruhi ketidakpastian dalam proses 

pembuatan keputusan dikarenakan informasi yang lambat dipublikasikan. 

Informasi yang diungkapkan memberikan manfaat kepada investor sehingga 
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investor menuntut perusahaan untuk mempublikasikan laporan keuangan lebih 

awal (Ghanem & Hegazy, 2011). 

Untuk mendapatkan informasi yang andal maka laporan keuangan harus 

dilaporkan tepat waktu. Hal ini telah diatur oleh peraturan BAPEPAM KEP-

431/BL/2012 yang menyatakan laporan keuangan harus melampirkan laporan 

audit yang siap disajikan dan disampaikan kepada BAPEPAM selambat-

lambatnya akhir bulan keempat setelah tanggal laporan keuangan tahunan. 

Keterlambatan audit yang melewati batas ketentuan BAPEPAM berakibat pada 

keterlambatan publikasi laporan keuangan yang kemudian akan mengindikasikan 

kemungkinan adanya masalah dalam laporan keuangan. 

Pentingnya keterlambatan audit karena dapat berpengaruh pada nilai dan 

kualitas laporan keuangan serta membawa reaksi negatif dari pasar. Hal ini juga 

bisa menyebabkan jatuhnya reputasi auditor dan pemakai laporan keuangan akan 

ragu atas kualitas informasi yang dipublikasikan (Lianto & Kusuma, 2010). 

Banyak faktor yang mempengaruhi keterlambatan audit, baik dari segi internal 

maupun eksternal. 

Afify (2009), Hashim dan Rahman (2009), Ishak et al. (2010), Ilaboya 

dan Christian (2015), dan Dabor dan Mohammed (2015) meneliti pengaruh 

implementasi tata kelola perusahaan yang baik terhadap keterlambatan audit. Tata 

kelola perusahaan sebagai kombinasi dari proses, struktur, dan kebijakan dalam 

sebuah usaha bisnis atau perusahaan yang bertujuan untuk mengatur dan 

mengendalikan kinerja perusahaan tersebut (Sulaiman 2003). Konsep Good 

Corporate Governance (GCG) menitikberatkan kepentingan dari pihak pemangku 

kepentingan dengan menyediakan informasi keuangan yang baik. Terdapat 
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beberapa karakteristik informasi yang baik, salah satunya adalah ketepatan waktu. 

Perusahaan dengan tata kelola yang baik akan menyusun laporan keuangan yang 

berkualitas dan dapat mengurangi kendala dalam proses audit sehingga dapat 

mempublikasikan laporan keuangan tepat waktu. Tata kelola perusahaan yang 

baik diasumsikan dapat mengurangi resiko bisnis sehingga mempercepat proses 

audit dan mengurangi keterlambatan audit (Sakka & Jarboui, 2016)  

Dalam penelitian pengaruh tata kelola perusahaan terhadap 

keterlambatan audit, beberapa penelitian menggunakan karakteristik dewan (Afify, 

2009; Hashim & Rahman, 2009; Ilaboya & Christian, 2015) sebagai bagian dari 

tata kelola perusahaan. Dewan terdiri dari orang-orang yang ditunjuk untuk 

memimpin perusahaan. Direksi yang membuat kebijakan dan keputusan dalam 

penyampaian laporan kepada pemegang saham, sehingga cepat atau lambatnya 

pembuatan keputusan oleh direksi ini akan mempengaruhi keterlambatan audit 

(Hashim & Rahman, 2008).  

Beberapa penelitian pengaruh tata kelola perusahaan terhadap 

keterlambatan audit menggunakan karakteristik komite audit (Apadore & Noor, 

2013; Emeh & Ebimobowei, 2013; Puasa, Saleh & Ahmad, 2014; Dabor & 

Mohammed, 2015) dan struktur kepemilikan (Ishak et al., 2010) sebagai bagian 

dari tata kelola perusahaan. Komite audit merupakan sebuah komite yang 

dibentuk oleh dewan komisaris, umumnya bekerja mandiri dan bertanggung 

jawab kepada dewan komisaris. Komite audit merupakan pihak yang 

menjembatani auditor eksternal atau auditor independen dan perusahaan (Nor, 

Shafie & Hussin, 2010). Kurangnya koordinasi komite audit dan auditor eksternal 

dapat menyebabkan semakin panjangnya waktu yang dibutuhkan untuk mengaudit 
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laporan keuangan (Apadore & Noor, 2013). Struktur kepemilikan dapat 

diklasifikasikan menjadi kepemilikan dari pihak eksternal dan internal. Pemegang 

saham dari dalam, yaitu manajemen perusahaan sudah dapat melihat informasi 

dalam laporan keuangan sebelum dipublikasikan (Carslaw & Kaplan, 1991). 

Pemegang saham dari luar akan mendapatkan informasi keuangan setelah melihat 

laporan keuangan yang telah dipublikasikan, sehingga pemilik saham memiliki 

tuntutan yang berbeda kepada perusahaan dalam proses audit dan pelaporan 

keuangan dan berpengaruh terhadap keterlambatan audit (Respati, 2004). 

Berbagai peneliti meneliti pengaruh karakteristik perusahaan dan 

karakteristik audit terhadap keterlambatan audit (Ashton et al., 1987; Alkhatib & 

Marji, 2012; Modugu et al., 2012; dan Ayamere & Elijah, 2015). Karakteristik 

perusahaan menggambarkan ciri-ciri dan kondisi perusahaan yang dapat dilihat 

dari berbagai sisi (Fagbemi & Uadiale, 2011) yang akan mempengaruhi kecepatan 

perusahaan dalam menyusun laporan keuangan dan diserahkan kepada auditor 

eksternal untuk diaudit. Karakteristik perusahaan yang semakin kompleks dapat 

memperlambat proses audit laporan keuangan sehingga keterlambatan audit akan 

semakin panjang (Vuko & Cular, 2012). Karakteristik audit dapat dilihat dari 

kualitas audit dan laporan audit yang dihasilkan. Jasa dan sumber yang tersedia 

oleh kantor akuntan publik dapat mempengaruhi waktu penyelesaian prosedur 

audit. Kantor akuntan publik dengan sumber daya yang kurang memadai akan 

menghabiskan waktu yang lebih panjang dalam mengaudit laporan keuangan 

(Ghanem & Hegazy, 2011). Hasil audit berupa opini audit dapat mempengaruhi 

keputusan perusahaan untuk mempublikasikan laporan keuangannya lebih cepat 

atau lambat. Opini audit yang dimodifikasi dianggap sebagai sebuah sinyal buruk 
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dari perusahaan, sehingga perusahaan cenderung menunda publikasi laporan 

keuangannya (Turel, 2010). 

 

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

keterlambatan audit telah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya dengan variabel 

yang bervariasi. Dyer dan McHugh (1975), Davies dan Whittered (1980), Ashton 

et al. (1987), Ansah (2000), Ettredge, Li, dan Sun (2006), Iyoha (2012), dan 

Dabor dan Mohammed (2015) meneliti tentang pengaruh ukuran perusahaan, 

profitabilitas, dan bulan tutup buku perusahaan terhadap keterlambatan audit. 

Ashton et al. (1987) menambahkan variabel klasifikasi industri, opini auditor, dan 

kualitas pengendalian internal, sedangkan Ansah (2000) menambahkan rasio 

hutang, pos luar biasa, anak perusahaan, dan umur perusahaan. Ettredge et al. 

(2006) menambahkan variabel opini audit kelangsungan hidup, klasifikasi industri, 

pos luar biasa, dan pertukaran auditor. Iyoha (2012) menambahkan umur 

perusahaan dan kualitas audit sebagai variabel independen. Kemudian Dabor dan 

Mohammed (2015) menambahkan ukuran dewan direksi dan rapat komite audit. 

Givoly dan Palmon (1982) meneliti mengenai klasifikasi industri, 

karakteristik audit dan usaha audit terhadap keterlambatan audit. Lee dan Jahng 

(2008) mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel bulan tutup 

buku, pos luar biasa, dan terdaftar di KOSDAQ atau KSE. Selanjutnya, 

pengembangan model penelitian dilakukan oleh Modugu et al. (2012) dengan 

menambahkan beberapa variabel independen yang terdiri dari, profitabilitas, rasio 

hutang, dan jumlah anak perusahaan. 
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Penelitian mengenai pengaruh karakteristik perusahaan telah banyak 

diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Ashton, Graul, dan Newton (1989), 

Carslaw dan Kaplan (1991), Ng dan Tai (1994), dan Ahmad dan Kamarudin 

(2003) meneliti tentang ukuran perusahaan, klasifikasi sektor industri, pos luar 

biasa, opini audit, jenis auditor, dan tahun tutup buku perusahaan. Namun, Ashton 

et al. (1989) menambahkan variabel kontijensi, sedangkan Carslaw dan Kaplan 

(1991) menambahkan rasio hutang dan kepemilikan perusahaan. Ng dan Tai 

(1994) menambahkan variabel perubahan laba per lembar saham, jumlah anak 

perusahaan, dan pergantian auditor, Ahmad dan Kamarudin (2003) menambahkan 

variabel rasio hutang. 

Beberapa peneliti juga menambahkan karakteristik audit sebagai variabel 

independen. Bamber, Bamber, dan Schoderbek (1993) meneliti tentang 

keterlambatan menggunakan variabel independen kepemilikan perusahaan, 

kondisi keuangan, kompleksitas bisnis, pos luar biasa, profitabilitas (Jaggi & Tsui, 

1999; Leventis, Weetman & Caramanis, 2005; Afify, 2009) ukuran perusahaan, 

risiko bisnis auditor, berita keuangan, dan struktur audit. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Model penelitian pengaruh karakteristik perusahaan, dewan, dan 

komite audit terhadap keterlambatan audit, sumber: Dabor dan Mohammed, 2015. 
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Hossain dan Taylor (1998) melakukan penelitian mengenai pengaruh 

antara beberapa faktor terhadap keterlambatan audit pada 103 perusahaan Pakistan 

yang terdaftar di Karachi Stock Exchange yang menunjukkan keterlambatan audit 

yang terjadi pada interval 30 hari sampai dengan 249 hari. Variabel independen 

yang digunakan adalah ukuran perusahaan, rasio hutang, profitabilitas, ukuran 

KAP (Turel, 2010; Fagbemi & Uadiale, 2011; Al-Tahat, 2015) pertukaran audit, 

biaya audit (Ansah & Leventis, 2006; Che-Ahmad & Abidin, 2008; Ahmed & 

Hossain, 2010; Banimahd, Moradzadehfard & Zeynali, 2012)  anak perusahaan, 

dan Kantor Akuntan Publik dengan hubungan internasional. 

McLelland dan Giroux (2000) meneliti tentang keterlambatan audit pada 

laporan keuangan tahun 1996 di Amerika Serikat. Pada penelitian ini, variabel 

independen yang digunakan adalah opini audit, ukuran perusahaan, dan laba atau 

rugi. Penelitian ini kemudian dikembangkan oleh Ghanem dan Hegazy (2011) 

dengan menambahkan variabel klasifikasi industri, jenis KAP, dan quick ratio. 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Model penelitian pengaruh karakteristik perusahaan dan karakteristik 

audit terhadap keterlambatan audit, sumber: Ghanem dan Hegazy, 2011. 
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menambahkan jumlah anak perusahaan dan jumlah pengeluaran. Ponte et al. 

(2008) menambahkan jenis dan keahlian auditor. Aubert (2009) menambahkan 

volalitas, proporsi hutang, dan litigasi.  

Bean dan Benardi (2003), Habib dan Bhuiyan (2011), Wan-Hussin dan 

Bamahros (2012), dan Dibia dan Onwuchekwa (2013) meneliti hubungan antara 

ukuran perusahaan dan ukuran KAP terhadap keterlambatan audit. Bean dan 

Benardi (2003) menambahkan kemajuan teknologi. Habib dan Bhuiyan (2011) 

menambahkan bulan tutup buku, keadaan keuangan yang diukur dengan indeks 

Zmijewski, dan penerapan IFRS. Wan-Hussin dan Bamahros (2012) 

menambahkan variabel biaya audit, penjualan, usaha audit, karakteristik komite 

audit, keadaan keuangan perusahaan, dan audit tenur. Dibia dan Onwuchekwa 

(2013) menambahkan variabel umur perusahaan dan pertukaran auditor. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Model penelitian pengaruh karakteristik perusahaan, karakteristik 

komite audit dan karakteristik audit terhadap keterlambatan audit, sumber: Wan-

Hussin dan Bamahros, 2012. 
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di Bursa Efek Jakarta. Variabel independennya terdiri dari ukuran perusahaan, 

profitabilitas, rasio hutang, dan kepemilikan perusahaan. Astuti (2007) 

mengembangkan penelitian dengan menambahkan variabel umur perusahaan, 

reputasi auditor, dan opini audit sebagai variabel independen. Al-Ajmi (2008) 

mengembangkan penelitian lebih lanjut dengan membandingkan hasil penelitian 

perusahaan finansial dan non-finansial yang terdaftar di Bursa Efek Bahrain. 

Penelitian ini menambahkan pembagian dividen, khususnya dividen yang 

dibagikan berupa kas sebagai variabel independen. Kemudian, Khasharmeh dan 

Aljifri (2010) mengembangkan penelitian dengan menambahkan rasio harga 

terhadap laba sebagai variabel independen. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Model penelitian pengaruh karakteristik perusahaan dan struktur 

kepemilikan terhadap keterlambatan audit, sumber: Khasharmeh dan Aljifri, 2010. 
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konsolidasi dan 0 jika tidak. Oladipupo (2011) menambahkan variabel biaya audit, 

rasio hutang, jumlah ekuitas, dan hubungan internasional. 

Wu, Wu, dan Liu (2008) melakukan penelitian untuk mengetahui 

pengaruh karakteristik dewan terhadap keterlambatan audit pada perusahaan yang 

terdaftar dalam Bursa Efek Taiwan. Variabel independen yang digunakan adalah 

ukuran dewan, independensi dewan (Ezat & El-Masry, 2008; Abidin, Kamal & 

Jusoff, 2009; Azubike & Aggreh, 2014; Daoud, Ismail & Lode, 2014; Li, Zhang 

& Wang, 2014; Ilaboya & Christian, 2015; Sakka & Jarboui, 2016) dan 

profitabilitas. 

 Independensi dewan, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan tipe auditor 

telah diteliti oleh Hashim dan Rahman (2009) di Malaysia. Selanjutnya Shukeri 

dan Islam (2012) melakukan penelitian yang serupa dengan menambahkan 

variabel karakteristik komite audit. Hassan (2016) mengembangkan penelitian ini 

dengan menambahkan variabel dualitas direksi dan struktur kepemilikan  

Sohn, Chung, dan Goh (2011), Alkhatib dan Marji (2012), dan Pourali, 

Jozi, Rostami, Tatherpour, dan Niazi (2013) melakukan penelitian mengenai 

determinan keterlambatan audit dengan menggunakan kinerja perusahaan, rasio 

hutang, dan opini auditor sebagai variabel independen. Sohn et al. (2011) 

menambahkan variabel disrekrisioneri akrual. Alkhatib dan Marji (2012) 

menambahkan variabel ukuran perusahaan audit dan dikembangkan oleh Pourali 

et al. (2013) dengan menambahkan variabel pos luar biasa. 

Ika dan Ghazali (2012) melakukan penelitian pada perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel dependen yang digunakan adalah 

ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan. Variabel independen yang diuji 
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adalah independensi, keahlian, rapat, dan ukuran komite audit, (Ismail, Mustapha 

& Ming, 2012; Emeh & Ebimobowei, 2013; Pizzini, 2012; Puasa et al., 2014; Nor 

et al., 2012; Apadore & Noor, 2013) dan indeks pengungkapan sukarela. 

 

 

 

 

Gambar 5 Model penelitian pengaruh komite audit dan indeks pengungkapan 

sukarela terhadap keterlambatan audit, sumber: Ika dan Ghazali, 2012. 
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dengan menambahkan usaha audit sebagai variabel independen. 

Penelitian mengenai pengaruh tata kelola perusahaan dan karakteristik 

audit terhadap keterlambatan audit dilakukan oleh Ilaboya dan Christian (2014) 

menggunakan variabel  ukuran, independensi dewan, ukuran komite audit, dan 

kualitas audit 

 

 

 

 

 

Gambar 6 Model penelitian pengaruh karakteristik dewan dan kualitas audit 

terhadap keterlambatan audit, sumber: Ilaboya dan Christian, 2014. 
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Penelitian mengenai pengaruh karakteristik perusahaan dan kualitas audit 

terhadap keterlambatan audit dilakukan oleh Ayamere dan Elijah (2015) di 

Nigeria. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah 

rasio hutang, profitabilitas, bulan tutup buku, ukuran perusahaan, kompleksitas 

operasional, dan kualitas audit seperti dalam sajian gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 Model penelitian pengaruh karakteristik perusahaan dan audit terhadap 

keterlambatan audit, sumber: Ayamere dan Elijah, 2015. 
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sebagai variabel independen. Joshi (2005), Ezat dan El-Masry (2008), Abidin et al. 

(2009), Hashim dan Rahman (2009), Apadore dan Noor (2013), Dabor dan 

Variabel Independen: 

Karakteristik perusahaan 

-Ukuran perusahaan 

-Umur perusahaan 

-Kompleksitas operasi perusahaan 

-Perubahan laba per lembar saham 

-Rasio Hutang 

Karakteristik Audit 

 -Kualitas Audit 

 

Keterlambatan Audit 
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Mohammed (2015), Sakka dan Jarboui (2016) menemukan adanya hubungan 

signifikan negatif pada variabel ukuran dewan direksi. Sedangkan, Wu et al. 

(2008) tidak menemukan adanya hubungan yang signifikan pada ukuran dewan 

direksi terhadap keterlambatan audit. Bertolak belakang dengan penelitian-

penelitian sebelumnya Nor et al. (2012), Daoud et al. (2014), Ilaboya dan 

Christian (2014), Li et al. (2014), dan Hassan (2016) menemukan adanya 

hubungan signifikan positif antara ukuran dewan direksi dan keterlambatan audit. 

Hasil ini tersimpulkan dengan alasan dewan direksi dengan banyak anggota 

menyebabkan sulitnya koordinasi antar anggota dan menunjukkan ketidakaktifan 

anggota (Azubike & Aggreh, 2014). 

 

2.3.2 Pengaruh Independensi Dewan Komisaris terhadap Keterlambatan 

Audit 

Dewan komisaris yang terdiri dari beberapa komisaris yang berasal dari 

luar perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik dibandingkan dengan 

dewan yang terdiri atas eksekutif yang semuanya berasal dari perusahaan tersebut. 

Hal ini dikarenakan komisaris dari luar perusahaan diasumsikan mampu 

memberikan pendapat yang lebih netral (Abidin et al. 2009). Afify (2009) 

menyatakan bahwa semakin besar jumlah komisaris independen maka perusahaan 

akan lebih baik dalam mengurangi risiko bisnis audit karena kurangnya konflik 

manajer dan pemegang saham.  

Ezat dan El-Masry (2008), Afify (2009), dan Sakka dan Jarboui (2016) 

menemukan adanya hubungan signifikan negatif antara independensi dewan dan 
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keterlambatan audit karena semakin banyak komisaris independen maka proses 

audit akan lebih efektif dan efisien sehingga mengurangi keterlambatan audit. 

Berbeda dengan pernyataan sebelumnya, Wu et al. (2008), Abidin et al. 

(2009), Nor et al. (2012), Azubike dan Aggreh (2014), Li et al. (2014), dan 

Ilaboya dan Christian (2015) menemukan hasil signifikan positif pada 

independensi dewan dan keterlambatan audit yang disebabkan oleh pihak 

independen membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk menganalisis laporan 

keuangan perusahaan tersebut. 

Hashim dan Rahman (2010), Shukeri dan Islam (2012), Apadore dan 

Noor (2013), Daoud et al. (2014) meneliti tentang keterlambatan audit di 

Malaysia dengan menggunakan independensi dewan sebagai salah satu variabel 

independen. Hasilnya menyatakan bahwa independensi dewan tidak memiliki 

pengaruh signifikan dengan keterlambatan audit.  

 

2.3.3 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Keterlambatan Audit 

Komite audit berperan penting dalam membantu dewan direksi dalam 

melaksanakan tanggung jawab khususnya hal-hal yang berkaitan dengan 

pembukuan dan pelaporan keuangan. Semakin banyak anggota komite audit 

menunjukkan peningkatan sumber daya yang tersedia dan kualitas pengawasan 

sehingga masalah lebih cepat terselesaikan, pekerjaan dapat diselesaikan lebih 

cepat dan meningkatkan keefisiensian kinerja komite audit, sehingga laporan 

keuangan bisa lebih cepat diselesaikan dan memperpendek keterlambatan audit 

(Ilaboya & Christian, 2014). 
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Afify (2009), Ika dan Ghazali (2012), Shukeri dan Islam (2012), Ismail et 

al. (2012), Pizzini (2012), Vuko dan Cular (2012), Wan-Hussin dan Bamahros 

(2012), Apadore dan Noor (2013), dan Puasa et al. (2014) juga menggunakan 

variabel ukuran komite audit untuk mengukur keterlambatan audit. Hasil 

penelitian menunjukkan ukuran komite audit berpengaruh signifikan negatif 

terhadap keterlambatan audit. Hal ini dikarenakan dengan jumlah yang besar, 

efektivitas kinerja komite audit meningkat karena memiliki sumber daya yang 

memadai untuk mencari solusi untuk masalah yang dihadapi perusahaan. 

Nor et al. (2012) melakukan penelitian mengenai pengaruh karakteristik 

komite audit terhadap keterlambatan audit, ukuran komite audit dibuktikan 

memiliki hubungan signifikan positif dengan keterlambatan audit, hal ini 

disebabkan semakin banyak anggota komite audit, maka akan lebih sulit membuat 

keputusan dikarenakan terlalu banyak pendapat yang berbeda kemudian 

banyaknya anggota menyebabkan sulitnya komunikasi. 

Joshi (2005), Emeh dan Ebimobowei (2013), Ilaboya dan Christian 

(2014), dan Li et al. (2014) melakukan penelitian dengan menggunakan ukuran 

komite audit sebagai salah satu variabel dalam mengukur keterlambatan audit. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh 

signifikan terhadap keterlambatan audit. 

 

2.3.4 Pengaruh Keaktifan Komite Audit terhadap Keterlambatan Audit 

Menurut Puasa et al. (2014), rapat komite audit merupakan jumlah rapat 

yang diselenggarakan oleh komite audit dalam tahun berjalan. Perusahaan yang 

sering mengadakan rapat komite audit akan mengalami keterlambatan audit yang 
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lebih pendek, karena dengan mengadakan rapat secara rutin, maka  masalah dalam 

penyusunan laporan keuangan terdeteksi lebih cepat dan masalah dapat 

diselesaikan secara efektif. (Nor et al., 2012). Rutinnya rapat juga menunjukkan 

komunikasi komite audit dan auditor eksternal yang rutin dan dapat mempercepat 

proses audit (Pizzini, 2012). 

Nor et al. (2012) menyatakan bahwa komite audit yang aktif dapat 

meminimalisir terjadinya manipulasi laporan keuangan dan juga mengurangi 

frekuensi penyajian kembali laporan keuangan. Selain dari itu, komite audit yang 

sering mengadakan rapat dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai 

masalah akuntansi serta dapat mengarahkan auditor untuk mengatasi masalah 

tepat waktu. Hasil ini konsisten dengan penelitian Ika dan Ghazali (2012), Pizzini 

(2012), Shukeri dan Islam (2012), Vuko dan Cular (2012) dan Dabor dan 

Mohammed (2015). 

Bedrad dan Gendron (2009), Nelson dan Shukeri (2010), Ismail et al. 

(2012), Wan-Hussin dan Bamahros (2012), Apadore dan Noor (2013), Emeh dan 

Ebimobowei (2013), Li et al. (2014), dan Puasa et al. (2014) melakukan 

penelitian ini menggunakan variabel keaktifan komite audit, hasil dari penelitian 

menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh signifikan antara keaktifan komite 

audit dengan keterlambatan audit. Hal ini disebabkan oleh banyak atau sedikitnya 

rapat komite audit tidak menggambarkan keaktifan dari komite audit secara 

keseluruhan, isi dari rapat audit tidak semuanya berhubungan dengan penyusunan 

laporan keuangan dan pertemuan dengan auditor independen (Emeh & 

Ebimobowei, 2013). 
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2.3.5 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Keterlambatan Audit 

Kepemilikan manajerial adalah pemilik perusahaan dari pihak 

manajemen yang aktif ikut dalam proses pengambilan keputusan pada suatu 

perusahaan. Hak kepemilikan manajerial adalah hak mutlak yang dimiliki oleh 

manajemen perusahaan. Kepemilikan manajerial ini dapat dilihat dari modal yang 

ditanamkan oleh manajer yang bersangkutan (Astuti, 2007). Ishak et al. (2010) 

menyatakan tingginya kepemilikan manajerial menyebabkan semakin panjangnya 

keterlambatan audit. Hal ini dikarenakan pihak manajerial dapat dengan mudah 

mengakses laporan keuangan perusahaan tersebut walaupun laporan keuangan 

belum dipublikasikan, sehingga pihak manajerial tidak akan mendesak laporan 

keuangan untuk diterbitkan lebih awal.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Astuti (2007), Che-Ahmad dan 

Abidin (2008), Ezat dan El-Masry (2008), Wan-Hussin dan Bamahros (2012) dan 

Puasa et al. (2014) yang juga menyatakan kepemilikan manajerial berpengaruh 

signifikan positif terhadap keterlambatan audit.  

Namun bertentangan dengan penelitian Respati (2004) yang menyatakan 

bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap 

keterlambatan audit yang disebabkan oleh manajer yang memiliki saham 

perusahaan akan lebih bertanggung jawab dalam mengelola perusahaan karena 

adanya rasa memiliki perusahaan, sehingga akan mempengaruhi kinerja 

manajemen menjadi lebih baik. Sedangkan pada penelitian Carslaw dan Kaplan 

(1991), menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap keterlambatan audit. 
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2.3.6 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Keterlambatan Audit 

Menurut Kadir (2011), kepemilikan institusional adalah pemilik dari 

pihak luar bentuk institusi yang menuntut dan mendorong manajemen untuk 

menyampaikan laporan keuangannya secepat mungkin untuk mengetahui kinerja 

perusahaan tersebut dan membuat keputusan investasi, sehingga dapat 

disimpulkan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan negatif terhadap 

keterlambatan audit.  

Hal ini sejalan dengan penelitian Bamber et al. (1993), Respati (2004), 

Wang dan Song (2006), Astuti (2007), Ezat dan El-Masry (2008), Ishak et al. 

(2010), dan Sakka dan Jarboui (2016). Pengaruh signifikan negatif dikarenakan 

pihak luar yang berbentuk institusi memiliki kekuatan untuk mendesak suatu 

perusahaan untuk mempublikasikan laporan keuangannya. Pihak luar 

membutuhkan laporan keuangan secepatnya untuk membuat keputusan investasi 

dan ekonomik sesuai dengan kinerja keuangan yang tertera dalam laporan 

keuangan. Informasi yang disajikan terlambat akan kehilangan nilai ekonomisnya. 

Farahmita (2013) menemukan kepemilikan institusional tidak berpengaruh 

signifikan terhadap keterlambatan audit. 

 

2.3.7 Pengaruh Opini Auditor terhadap Keterlambatan Audit 

Laporan audit yang berisikan opini auditor digunakan oleh auditor 

independen untuk mengkomunikasikan kesimpulan laporan keuangan yang 

diaudit kepada pihak-pihak yang bersangkutan seperti investor, pemegang saham, 

dan lain lain.  Perusahaan yang menerima opini wajar tanpa pengecualian akan 

mengalami keterlambatan audit yang lebih pendek karena perusahaan yang 
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mendapatkan opini tersebut memiliki manajemen dan pengendalian internal yang 

kuat sehingga mengurangi terjadinya keterlambatan audit (Turel, 2010). 

McLelland dan Giroux (2000) melakukan penelitian terhadap 

keterlambatan audit dengan menggunakan opini auditor sebagai salah satu 

variabel untuk mengukur keterlambatan audit pada tahun 1996 di Amerika Serikat. 

Hasil penelitian menunjukkan opini auditor berpengaruh signifikan negatif 

terhadap keterlambatan audit. Pada penelitian Ashton et al. (1989), Ahmad dan 

Kamarudin (2003), Ettredge et al. (2006), Lee dan Jahng (2008), Turel (2010), 

Sohn et al. (2011), Banimahd et al. (2012), Ika dan Ghazali (2012), Ismail et al. 

(2012), Shukeri dan Islam (2012), Moradi et al. (2013), Pourali et al. (2013), dan 

penelitian oleh Daoud et al. (2014) juga menemukan adanya hubungan signifikan 

negatif antara opini audit dan keterlambatan audit.  

Di sisi lain, pada penelitian Bamber et al. (1993), Ng dan Tai (1994), 

Che-Ahmad dan Abidin (2008), Ahmed dan Hossain (2010), Vuko dan Cular 

(2012), Pourali et al. (2013) menemukan adanya pengaruh signifikan positif 

antara opini audit dan keterlambatan audit. Hal ini terjadi karena proses 

pemberian pendapat selain wajar tanpa pengecualian melibatkan negosiasi dengan 

pihak klien dan perluasan lingkup audit sehingga menghabiskan waktu yang lebih 

panjang. Ashton et al. (1987), Carslaw dan Kaplan (1991), Jaggi dan Tsui (1999), 

Ahmad dan Aziz (2005), Wang dan Song (2006), dan Ponte et al. (2008) tidak 

menemukan adanya hubungan signifikan antara opini auditor dan keterlambatan 

audit. 
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2.3.8 Pengaruh Usaha Audit terhadap Keterlambatan Audit 

Usaha audit menunjukkan seberapa besar upaya auditor dalam 

memeriksa perusahaan, yang dilihat dari proporsi persediaan dan piutang pada 

total aset. Variabel ini berpengaruh positif dikarenakan piutang dan persediaan 

menghabiskan waktu yang lebih banyak untuk diperiksa dan lebih sulit untuk 

diaudit karena resiko bawaan yang tinggi (Bamber et al., 1993) 

Givoly dan Palmon (1982), Bamber et al. (1993), Jaggi dan Tsui (1999), 

McLelland dan Giroux (2000), Leventis et al. (2005), Ettredge et al. (2006), Lee 

dan Jahng (2008), Pizzini (2012), Vuko dan Cular (2012), Wan-Hussin dan 

Bamahros (2012), dan Habib (2015) menggunakan usaha audit sebagai variabel 

independen untuk mengukur keterlambatan audit. Hasil penelitian menunjukkan 

adanya pengaruh signifikan positif antara usaha audit dan keterlambatan audit. 

Perusahaan yang sebagian asetnya terdiri atas persediaan dan piutang akan 

membutuhkan waktu yang lebih panjang dalam proses audit. Dalam mengaudit 

persediaan khususnya pada saat melakukan cek fisik, dengan persediaan yang 

banyak dapat memakan waktu yang cukup banyak dan pada akun piutang, dalam 

proses konfirmasi, pihak ketiga yang akan dikonfirmasikan tidak dapat diprediksi 

waktu balasan konfirmasinya (Habib, 2015). 

Sebaliknya, Ahmad dan Kamarudin (2003) dan Che-Ahmad dan Abidin 

(2008) menemukan adanya pengaruh signifikan negatif antara usaha audit dan 

keterlambatan audit.  

Berbeda dengan hasil penelitian lain, penelitian Hossain dan Taylor 

(1998), Knechel dan Payne (2001), Al-Ajmi (2008), Fagbemi dan Uadiale (2011), 
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Oladipupo (2011), Li et al. (2014) menunjukkan usaha audit tidak berpengaruh 

signifikan terhadap keterlambatan audit. 

 

2.3.9 Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap Keterlambatan 

Audit 

Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah badan yang memiliki izin dari 

menteri keuangan sebagai tempat untuk akuntan publik dalam menjalankan 

pekerjaannya. Terdapat KAP empat terbesar dan KAP bukan empat terbesar. KAP 

empat terbesar terdiri dari PricewaterhouseCoopers, KPMG, Ernst dan Young, 

dan Deloitte Touche Tohmatsu.  

KAP empat terbesar ini diperkirakan dapat menyelesaikan proses audit 

yang lebih cepat dan perusahaan yang menggunakan jasa KAP empat terbesar 

mengalami keterlambatan audit yang lebih pendek (Ashton et al., 1989). 

Pernyataan ini didukung oleh Lee dan Jahng (2008) yang menyatakan KAP empat 

terbesar memiliki akses yang lebih luas dan difasilitasi dengan teknologi canggih 

dan staf spesialis jika dibandingkan dengan KAP lainnya. Selain itu, Turel (2010) 

menyatakan ukuran KAP yang tergolong besar dapat menjamin layanan audit dan 

prosedur audit yang lebih efektif dan efisien. Hasil ini konsisten dengan hasil 

penelitian dari Jaggi dan Tsui (1999), Ahmad dan Kamarudin (2003), Ahmad dan 

Aziz (2005), Leventis et al. (2005), Ansah dan Leventis (2006), Che-Ahmad dan 

Abidin (2008), Ahmed dan Hossain (2009), Khasharmeh dan Aljifri (2010), 

Fagbemi dan Uadiale (2011), Ghanem dan Hegazy (2011), Habib dan Bhuiyan 

(2011), Oladipupo (2011), Sohn et al. (2011), Ika dan Ghazali (2012), Iyoha 

(2012), Shukeri dan Islam (2012), Vuko dan Cular (2012), Wan-Hussin dan 
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Bamahros (2012) dan Moradi et al. (2013), Ilaboya dan Christian (2014), Al-

Tahat (2015), Ayamere dan Elijah (2015), Habib (2015), dan Sakka & Jarboui 

(2016). 

Penelitian oleh Carslaw dan Kaplan (1991), Ng dan Tai (1994), Hossain 

dan Taylor (1998), Bean dan Bernardi (2003), Al-Ajmi (2008), Ponte et al. (2008), 

Afify (2009), Hashim dan Rahman (2009), Alkhatib dan Marji (2012), Ismail et al. 

(2012), Apadore dan Noor (2013), Dibia dan Onwuchekwa (2013), Moradi et al. 

(2013), Azubike dan Aggreh (2014) menggunakan ukuran KAP sebagai salah satu 

variabel independen, hasilnya membuktikan bahwa tidak adanya hubungan 

signifikan antara ukuran KAP dan keterlambatan audit. 

 

2.3.10 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Keterlambatan Audit 

Ukuran perusahaan merupakan pengukur yang menunjukkan besar atau 

kecilnya sebuah perusahaan (Dyer & McHugh, 1975). Ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan. Perusahaan yang lebih besar 

menunjukkan jumlah aset yang lebih besar sehingga membutuhkan waktu yang 

lebih panjang dalam proses audit (Vuko & Cular, 2012). Penelitian ini konsisten 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ansah dan Leventis (2006), Che-

Ahmad dan Abidin (2008), Banimahd et al. (2012), Vuko dan Cular (2012), 

Pourali et al. (2013), Ilaboya dan Christian (2014), dan Puasa et al. (2014) 

menemukan adanya pengaruh signifikan positif antara ukuran perusahaan dan 

keterlambatan audit. 

Sebaliknya, Givoly dan Palmon (1982). Ashton et al. (1987), Carslaw 

dan Kaplan (1991), Ng dan Tai (1994), Hossain dan Taylor (1998), Jaggi dan Tsui 
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(1999), McLelland dan Giroux (2000), Respati (2004), Ahmad dan Aziz (2005), 

Davies dan Whittered (2005), Ettredge et al. (2006), Al-Ajmi (2008), Ezat dan El-

Masry (2008), Ponte et al. (2008), Afify (2009), Hashim dan Rahman (2009), 

Ahmed dan Hossain (2010), Fagbemi dan Uadiale (2011), Ghanem dan Hegazy 

(2011), Habib dan Bhuiyan (2011), Ika dan Ghazali (2012), Iyoha (2012), Pizzini 

(2012), Shukeri dan Islam (2012), Wan-Hussin dan Bamahros (2012), Apadore 

dan Noor (2013), Dibia dan Onwuchekwa (2013), Ilaboya dan Christian (2014) 

serta Hassan (2016) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

signifikan negatif terhadap keterlambatan audit dikarenakan perusahaan besar 

memiliki banyak sumber daya untuk membiayai proses audit (Jaggi dan Tsui, 

1999).  

Terdapat beberapa peneliti yang menemukan ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan audit yaitu Davies dan Whittered 

(1980), Ashton et al. (1989), Bamber et al. (1993), Hossain dan Taylor (1998), 

Knechel dan Payne (2001), Bean dan Bernardi (2003), Ansah dan Leventis 

(2006), Wang dan Song (2006), Lee dan Jahng (2008), Aubert (2009), 

Khasharmeh dan Aljifri (2010), Turel (2010), Oladipupo (2011), Alkhatib dan 

Marji (2012), Iyoha (2012), Al-Tahat (2015), Ayemere dan Elijah (2015),dan 

Dabor dan Mohammad (2015). 

 

2.3.11 Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Keterlambatan Audit 

Umur perusahaan merupakan rentang waktu tahun pendaftaran 

perusahaan ke BEI sampai dengan tahun kelangsungan hidup. Perusahaan yang 

memiliki umur yang lebih tua cenderung lebih cepat mempublikasikan laporan 
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keuangannya karena perusahaan lebih berpengalaman dan sering menyusun 

laporan keuangan sehingga waktu yang dibutuhkan lebih singkat (Moradi et al., 

2013). Perusahaan diasumsikan sudah mahir dalam mengatasi masalah yang 

muncul dalam proses pelaporan keuangan. Perusahaan yang sudah lama terdaftar 

umumnya memiliki sistem pengendalian internal yang lebih baik, hal ini 

mempermudah auditor dalam melakukan proses audit (Ansah, 2000). 

Ansah (2000) menyatakan perusahaan yang memiliki umur yang lebih 

tua cenderung terampil dalam mengolah, memroses, dan menghasilkan informasi 

ketika diperlukan. Umur perusahaan mempengaruhi keterlambatan audit 

dikarenakan perusahaan lama lebih berpengalaman dan akan merekrut akuntan 

yang lebih kompeten dalam bidangnya sehingga laporan keuangan akan 

diterbitkan tepat waktu. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ansah (2000), Joshi (2005), Dibia dan 

Onwuchekwa (2013), Moradi et al. (2013), dan Al-Tahat (2015) menyimpulkan 

bahwa umur perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap keterlambatan 

audit. Hal ini bertentangan dengan penelitian Lianto dan Kusuma (2010), Iyoha 

(2012) dan Dabor dan Mohammed (2015). Penelitian ini menyatakan umur 

perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap keterlambatan audit. Pengaruh 

signifikan positif yang disebabkan oleh perusahaan lama cenderung melakukan 

ekspansi sehingga meningkatkan tingkat kerumitan proses audit (Lianto & 

Kusuma, 2010) dan penelitian diadakan di negara berkembang sehingga tidak ada 

sumber daya manusia yang berkualitas untuk direkrut (Iyoha, 2012). 
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2.3.12 Pengaruh Kompleksitas Operasi Perusahaan terhadap 

Keterlambatan Audit 

Kompleksitas perusahaan adalah tingkat kerumitan operasional 

perusahaan yang bisa dilihat dari jumlah anak perusahaan. Anak perusahaan yang 

berada di bawah perusahaan induk harus segera mempersiapkan laporan keuangan 

mereka secepatnya untuk tujuan konsiliasi. Perusahaan dengan anak perusahaan 

yang memiliki diversifikasi produk yang banyak menyebabkan waktu 

penyelesaian audit yang lebih panjang (Bamber et al., 1993). 

Jumlah anak perusahaan suatu perusahaan mewakili kompleksitas jasa 

audit yang diberikan yang merupakan ukuran rumit atau tidaknya transaksi yang 

dimiliki oleh klien KAP untuk di audit (Walker & Hay, 2006). Semakin banyak 

anak perusahaan, semakin banyak laporan keuangan yang harus dikonsolidasi 

sehingga ruang lingkup audit akan semakin luas dan akan memperpanjang 

keterlambatan audit (Aktas & Kargin, 2011). 

Menurut penelitian Ashton et al. (1987), Ng dan Tai (1994), Jaggi dan 

Tsui (1999), Ahmad dan Aziz (2005), Al-Ajmi (2008), Che-Ahmad dan Abidin 

(2008), Lee dan Jahng (2008), Aubert (2009), Aktas dan Kargin (2011), Habib 

dan Bhuiyan (2011), Moradi et al. (2013) menunjukkan kompleksitas operasi 

perusahaan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap keterlambatan audit.  

Menurut Bamber et al. (1993), Hossain dan Taylor (1998), Ansah (2000), 

Fagbemi dan Uadiale (2011),  Ayemere dan Elijah (2015), kompleksitas operasi 

perusahaan yang diukur dengan jumlah anak perusahaan menunjukkan tidak 

adanya pengaruh signifikan terhadap keterlambatan audit. 
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2.3.13 Pengaruh Perubahan Laba per Lembar Saham terhadap 

Keterlambatan Audit 

Laba per lembar saham merupakan laba bersih dari setiap lembar saham 

yang dapat dihasilkan oleh perusahaan pada saat menjalankan kegiatan 

operasionalnya. Penurunan laba per lembar saham berkemungkinan menghasilkan 

dampak buruk bagi calon investor yang menganalisis data tersebut dan perusahaan 

menunda publikasi laporan keuangan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan 

audit yang panjang (Givoly & Palmon, 1982). Kenaikan laba per lembar saham 

akan memperpendek keterlambatan audit yang terjadi dikarenakan kenaikan laba 

per lembar saham merupakan berita baik bagi perusahaan sehingga perusahaan 

akan menerbitkan laporan keuangannya tepat waktu (Pourali et al., 2013) 

Penelitian yang dilakukan oleh Chamber dan Penman (1984), Kross dan 

Schroeder (1984), Bamber et al. (1993), Ng dan Tai (1994), Jaggi dan Tsui (1999), 

McLelland dan Giroux (2000), Ettredge et al. (2006), Wang dan Song (2006), Al-

Ajmi (2008), Aktas dan Kargin (2011), Habib dan Bhuiyan (2011), Pizzini (2012), 

Shukeri dan Islam (2012), Pourali et al. (2013), Daoud et al. (2014), Li et al. 

(2014) menggunakan perubahan laba per lembar saham sebagai variabel 

independen. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa perubahan laba per 

lembar saham berpengaruh signifikan negatif terhadap keterlambatan audit. 

Di lain sisi, penelitian oleh Dyer dan McHugh (1975), Ashton et al. 

(1987), Hossain dan Taylor (1998), Joshi (2005), Aubert (2009), Turel (2010), 

Ishak et al. (2010), Khasharmeh dan Aljifri (2010), Fagbemi dan Uadiale (2011), 

Ghanem dan Hegazy (2011), Oladipupo (2011), Sohn et al. (2011), dan Al-Tahat 
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(2015) membuktikan bahwa perubahan laba per lembar saham tidak berpengaruh 

signifikan terhadap keterlambatan audit. 

 

2.3.14 Pengaruh Rasio Hutang terhadap Keterlambatan Audit 

Rasio hutang adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan 

untuk melunasi hutang. Perusahaan berkemungkinan ingin menutupi resiko 

keuangan, sehingga terjadi kesengajaan dalam memperlambat proses penyusunan 

laporan keuangan (Hossain & Taylor, 1998). Rasio hutang yang tinggi 

menunjukkan risiko kebangkrutan yang meningkat dan peningkatan waktu auditor 

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

Penelitian Ahmad dan Kamarudin (2003), Bean dan Bernardi (2003), 

Respati (2004), Ettredge et al. (2006), Al-Ajmi (2008), Che-Ahmad dan Abidin 

(2008), Ezat dan El-Masry (2008), Lee dan Jahng (2008), Aubert (2009), Ahmed 

dan Hossain (2010), Khasharmeh dan Aljifri (2010), Sohn et al. (2011), Alkhatib 

dan Marji (2012), Pizzini (2012), Pourali et al. (2012), Puasa et al. (2014), Vuko 

dan Cular (2012), dan Habib (2015) menunjukkan bahwa rasio hutang 

berpengaruh signifikan positif terhadap keterlambatan audit. Sedangkan, Carslaw 

dan Kaplan (1991), Hossain dan Taylor (1998), Ansah (2000), Ansah dan 

Leventis (2006), Fagbemi dan Uadiale (2011), Ghanem dan Hegazy (2011), 

Oladipupo (2011), Banimahd et al. (2012), Modugu et al. (2012), dan Al-Tahat 

(2015) menunjukkan bahwa variabel rasio hutang tidak mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap keterlambatan audit. Ezat dan El-Masry (2008) dan 

Khasarmeh dan Aljifri (2010) menunjukkan adanya hubungan negatif antara rasio 

hutang dan keterlambatan audit yang disebabkan oleh permintaan jasa mengaudit 
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dengan kualitas yang tinggi dari perusahaan yang memiliki rasio hutang tinggi 

untuk menghilangkan kecurigaan kreditur. Dengan menggunakan jasa mengaudit 

kualitas tinggi, proses audit akan menjadi lebih cepat dan memperpendek 

keterlambatan audit. 

 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Penelitian diadopsi dari penelitian Ilaboya dan Christian (2014) dan 

Ayemere dan Elijah (2015) dengan ditambahkan beberapa variabel independen. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 Model Penelitian Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Karakteristik 

Perusahaan dan Audit terhadap Keterlambatan Audit, Sumber:  Data yang diolah 

Berdasarkan kerangka model di atas, maka hipotesisnya adalah: 

H1 :  Ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan negatif terhadap 

keterlambatan audit 

Variabel Independen: 

Tata Kelola Perusahaan 

* Karakteristik Dewan 

-Ukuran dewan direksi 

-Independensi komisaris 

* Karakteristik Komite Audit 

-Ukuran komite audit 

-Keaktifan komite audit 

* Karakteristik Kepemilikan 

-Kepemilikan manajerial 

-Kepemilikan institusional 

Karakteristik Audit 

- Opini auditor  

- Usaha audit  

-Ukuran KAP 

Karakteristik perusahaan 

-Ukuran perusahaan 

-Umur perusahaan 

-Kompleksitas operasi perusahaan 

-Perubahan laba per lembar saham 

-Rasio Hutang 

 

 

Keterlambatan Audit 
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H2 :  Independensi komisaris berpengaruh signifikan negatif terhadap 

keterlambatan audit 

H3 :  Ukuran komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap 

keterlambatan audit 

H4 :  Keaktifan komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap 

keterlambatan audit 

H5 :  Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap 

keterlambatan audit 

H6 :  Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan negatif  terhadap   

keterlambatan audit 

H7 : Opini auditor berpengaruh signifikan negatif terhadap keterlambatan 

audit 

H8  : Usaha audit berpengaruh signifikan positif terhadap keterlambatan audit 

H9  :  Ukuran kantor akuntan publik berpengaruh signifikan negatif terhadap 

keterlambatan audit 

H10  :  Ukuran perusahan berpengaruh signifikan positif terhadap keterlambatan 

audit 

H11 :  Umur perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap keterlambatan 

audit 

H12  :  Kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap 

keterlambatan audit 

H13  :  Perubahan persentase laba per lembar saham berpengaruh signifikan 

negatif terhadap keterlambatan audit 

H14  :  Rasio hutang berpengaruh signifikan positif terhadap keterlambatan audit 
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