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ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to analyze the effect of industry classification, firm size, 

number of subsidiaries, audit complexity, leverage, ROE, director’s shareholding, auditor 

firm size, busyness, opinion of auditor and exchange of auditor firm towards audit delay. 

This research object is consisting of companies listed in the Kuala Lumpur Stock Exchange 

(KLSE). Sample used in the this research were selected using purposive sampling method. 

This research use 359 companies data or 1,795 observation data for the year 2006 until 

year 2010. 

This research result indicates that firm size, number of subsidiaries, audit 

complexity, ROE, director’s shareholding, auditor firm size, busyness, opinion of auditor 

and changes of auditor firm have a significant effect on audit delay. The result also 

indicates that industry classification and leverage have no signification effect on audit 

delay. 

 

PENDAHULUAN 

Menurut Kieso et al., (2010) laporan keuangan yang bermanfaat apabila disajikan 

secara relevan (relevance) dan andal (reliable). Satu dari karakteristik kualitatif informasi 

mengenai relevansi berkaitan dengan masalah ketepatan waktu atas informasi keuangan 

tersebut. Pentingnya masalah ketepatan waktu (timeliness) dalam laporan keuangan 

menjadikan faktor ini dipertimbangkan pertama kali oleh American Accounting 

Association (AAA, 1954 dan 1957). Informasi dalam laporan keuangan harus dibuat dalam 

waktu yang paling singkat dari batas akhir pelaporan, jika tidak laporan keuangan tersebut 

akan kehilangan nilai ekonomisnya (Al-Ajmi, 2008). 

Kebutuhan informasi yang akurat dan tepat waktu tentu saja meningkatkan 

permintaan atas audit laporan keuangan terutama pada perusahaan yang telah melakukan 

Intial Public Offering (IPO). Proses untuk mencapai ketepatan waktu terutama pada laporan 

audit relatif sulit karena proses audit sendiri membutuhkan tambahan waktu yang cukup 

panjang. Masalah ketepatan waktu dalam penerbitan laporan keuangan yang telah diaudit 

juga terus berkembang dengan semakin berkembangan perusahaan publik yang ada di 

Malaysia. Hambatan dalam ketepatan waktu ini juga terlihat dari Standar Pemeriksaan 

Akuntan Publik (SPAP) pada standar ketiga yaitu standar umum (general standard) dan 

standar pekerjaan lapangan (field work standard) yang menyatakan bahwa audit harus 

dilaksanakan dengan penuh kecermatan dan ketelitian serta pengumpulan alat-alat 

pembuktian yang cukup memadai (Halim, 2000).  

Laporan keuangan dituntut untuk dapat selesai tepat waktu sehingga tidak 

kehilangan fungsinya untuk memberikan informasi pendukung dalam pengambilan 

keputusan para pengguna laporan keuangan. Namun keterlambatan ini sering disebabkan 

oleh panjangnya waktu audit atau keterlambatan audit (audit delay). Oleh karena itu, ada 

beberapa penelitian yang dilakukan untuk mengetahui penyebab dari terjadinya 

keterlambatan audit ini. Para peneliti berusaha menemukan faktor-faktor yang 
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menyebabkan keterlambatan audit sehingga dapat memberikan gambaran mengenai faktor 

yang perlu diperhatikan agar keterlambatan ini tidak terjadi dan berdampak buruk bagi 

perusahaan. Beberapa penelitian pernah dilakukan oleh Carslaw & Kaplan (1991), Halim 

(2000), Rachmawati (2008), Laurin & Thabet (1999), Soltani (2002), Jasim (2008) maupun 

Lai & Cheuk (2005).  

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang melakukan penelitian 

determinan terhadap keterlambatan audit dan untuk mengetahui penyebab keterlambatan 

audit pada laporan keuangan, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang mengambil 

objek di Kuala Lumpur Stock Exchange (KLSE). Penelitian ini berjudul “Analisis 

Pengaruh Determinan Dari Keterlambatan Audit Pada Perusahaan Yang Terdaftar 

Di Kuala Lumpur Stock Exchange”. 

 

KERANGKA TEORITIS & PERUMUSAN HIPOTESIS 

Penelitian determinan keterlambatan audit pertama kali dilakukan oleh Dyer dan 

McHugh (1975). Penelitian tersebut dilakukan pada obyek perusahaan yang terdaftar di 

Australian Stock Exchange (ASE) dengan mengambil variabel-variabel yaitu ukuran 

perusahaan, tanggal penutupan tahun buku, dan tanda laba-rugi perusahaan (sign of 

income). 

Setahun kemudian peneliti asal Selandia Baru melakukan penelitian yang sama 

untuk menilai keterlambatan audit pada obyek perusahaan yang terdaftar di New Zealand 

Stock Exchange. Adapun variabel-variabel yang dipakai pada penelitian tersebut adalah 

umur perusahaan, director’s shareholding, jumlah halaman laporan tahunan, dan klasifikasi 

industri (Courtis, 1976). 

Davies dan Whittred (1980) melakukan penelitian dengan menguji variabel ukuran 

perusahaan, tahun akhir pembukuan, profitabilitas terhadap keterlambatan audit. Objek 

penelitian dilakukan di Australia dengan sampel sebanyak 100 perusahaan. 

Pada tahun 1987 di Amerika Serikat, Ashton et al (1987) melakukan penelitian 

untuk menguji pengaruh dari faktor-faktor keterlambatan audit pada perusahaan yang 

terdaftar di NYSE terhadap 488 perusahaan. Pada penelitian tersebut Ashton et al (1987) 

menggunakan variabel-variabel seperti total penjualan, kompleksitas perusahaan, 

profitabilitas, kualitas internal control, dan opini audit untuk mengukur keterlambatan 

audit. 

Penelitian oleh Bamber et al (1993) terhadap keterlambatan audit pada 972 

observasi perusahaan. Pada penelitian tersebut diambil sebanyak 8 variabel untuk 

mengukur keterlambatan audit yaitu resiko bisnis auditor, kompleksitas auditor, struktur 

audit, klasifikasi industri, profitabilitas, extraordinary items, ukuran perusahaan dan opini 

audit. Penelitian tersebut juga menggunakan regresi linear berganda. 

Ahmad dan Abidin (2008) meneliti 343 perusahaan yang terdaftar di KLSE pada 

tahun 1993. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengukur keterlambatan audit dan 

mengidentifikasikan faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan.  

Penelitian tersebut menyatakan bahwa rata-rata keterlambatan audit perusahaan-

perusahaan di Malaysia adalah 114 hari dengan tingkat minimum keterlambatan 20 hari dan 

tingkat maksimum keterlambatan adalah 442 hari. Sebelas variabel yang digunakan dalam 

penelitian tersebut, lebih dari separuh variabel yaitu ukuran perusahaan, kompleksitas audit, 

ROE, director’s shareholding, ukuran perusahaan audit, dan opini auditor yang mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap keterlambatan audit (Ahmad & Abidin, 2008). 
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Perumusan Hipotesis 

H1: Terdapat pengaruh signifikan antara klasifikasi industri terhadap keterlambatan 

audit. 

H2: Terdapat pengaruh signifikan antara ukuran perusahaan terhadap keterlambatan 

audit. 

H3: Terdapat pengaruh signifikan antara jumlah subsidiari terhadap keterlambatan audit. 

H4: Terdapat pengaruh signifikan antara kompleksitas audit terhadap keterlambatan 

audit 

H5: Terdapat pengaruh signifikan antara leverage terhadap keterlambatan audit. 

H6: Terdapat pengaruh signifikan antara ROE terhadap keterlambatan audit 

H7: Terdapat pengaruh signifikan antara director’s shareholding terhadap keterlambatan 

audit. 

H8: Terdapat pengaruh signifikan antara ukuran perusahaan audit terhadap 

keterlambatan audit. 

H9: Terdapat pengaruh signifikan antara kesibukan auditor terhadap keterlambatan audit. 

H10: Terdapat pengaruh signifikan antara opini auditor terhadap keterlambatan audit. 

H11: Terdapat pengaruh signifikan antara penggantian perusahaan audit terhadap 

keterlambatan audit. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini bersifat kuantitatif yang menekankan pada pengujian teori melalui 

pengukuran terhadap variabel-variabel dengan angka dan melakukan analisis data 

menggunakan prosedur statistik. Dilihat dari tujuan penelitian, studi ini termasuk dalam 

penelitian dasar dimana model penelitian dikembangkan dan dievaluasi dari model 

penelitian terdahulu (Indriantoro & Supomo, 1999). 

Aspek penelitian dilihat dari segi karakteristik masalah, penelitian ini dikategorikan 

sebagai penelitian historis (historical reasearch) dan penelitian kausal komparatif (causal-

comparative research). Dikatakan penelitian historis karena data-data yang dijadikan 

sebagai objek penelitian merupakan data-data perusahaan di masa lalu dan penelitian kausal 

komparatif karena hubungan antar variabel merupakan hubungan sebab akibat. Penelitian 

ini bertujuan untuk menguji signifikansi pengaruh antara variabel independen yaitu 

klasifikasi industri, ukuran perusahaan, jumlah subsidiari, kompleksitas audit, leverage, 

ROE, director’s shareholding, ukuran perusahaan audit, kesibukan auditor, opini auditor, 

penggantian perusahaan audit terhadap variabel dependen yaitu keterlambatan audit. Sifat 

dan jenis data pada penelitian ini termasuk penelitian arsip yaitu penelitian yang 

menggunakan data-data laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan pada KLSE 

(Indriantoro & Supomo, 1999). 

 

PEMBAHASAN 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Objek penelitian 

adalah perusahaan-perusahaan manufaktur dan non manufaktur yang terdaftar di KLSE. 

Data penelitian yang dikumpulkan adalah laporan neraca, laba rugi perusahaan, laporan 

perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan dan financial highlight dengan horizon 

waktu tahun 2005 sampai dengan 2010. Berikut data sampel yang dapat digunakan dari 

keseluruhan jumlah perusahaan. 

Jumlah 974 perusahaan yang terdaftar di KLSE terdapat 414 perusahaan yang tidak 

menyediakan laporan tahunan secara berturut-turut dari tahun 2005-2010. Dua ratus satu 

perusahaan memiliki data yang tidak lengkap untuk dijadikan sampel disebabkan tidak 

adanya data keterlambatan audit yang terjadi serta ketersediaan data jumlah director’s 
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shareholding. Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel sebanyak 359 perusahaan dan 

masing-masing perusahaan akan diobservasi selama 5 tahun sehingga data yang digunakan 

adalah 1.795 data observasi. 

Berdasarkan kriteria di atas dan setelah dikeluarkan 117 data outlier yang tidak 

diikutsertakan dalam pengujian selanjutnya, maka data observasi yang digunakan dalam 

penelitian ini sebanyak 1.678 data. Deskripsi dari data tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.2 

berikut ini: 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 

 

     N 

Minimu

m        Maximum     Mean Std. Deviation 

LDELAY 1.678 35 123 104,7685 17,86151  

LASSET  1.678 237 96.480.303 1.309.473 5.086.506  

LSUBS 1.678 0 150 15,28869 16,18665  

INVREC 1.678 0,000339 0,922271 0,306822 0,217894  

LEV 1.678 0,000435 0,882355 0,284604 0,185964  

ROE 1.678 -0,54484 46,87616 0,338019 2,213848  

DIRSH 1.678 0,00 0,968973 0,129605 0,173144  

Sumber: Data sekunder diolah (2011). 

 

Keterangan: 

LDELAY  =  Keterlambatan audit (dalam ribuan) 

LASSET  =  Ukuran perusahaan 

LSUBS  =  Jumlah subsidiari 

INVREC  =  Kompleksitas audit 

LEV  =  Leverage 

ROE  =  Return on Equity 

DIRSH  =  Director’s shareholding 
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Tabel 4.3 

Hasil Uji Deskriptif pada Variabel Dummy 

 

Variabel Kategori 
Frek

uensi 
Persen 

Klasifikasi indusri 1 = Jenis industri perusahaan keuangan 21 1,26 

 0 = Jenis industri perusahaan non keuangan 1.657 98,74 

Ukuran KAP 1 = Diaudit oleh KAP big four 947 56,44 

 0 = Diaudit selain oleh KAP big four 731 43,56 

Kesibukan auditor 

 

Opini auditor 

 

Penggantian per. audit 

1 = Akhir tahun fiskal 31 Des-31 Mar 

0 = Selain dari 31 Des-31 Mar 

1 = Qualified opinion 

0 = Unqualified opinion 

1 = Melakukan penggantian pers. audit 

1.289 

389 

72 

1.606 

135 

76,82 

23,18 

4,29 

95,71 

8,05 

 0 = Tidak melakukan penggantian  1.543 91,95 

Sumber: Data sekunder diolah (2011). 

 

Pengamatan yang dilakukan pada Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa variabel 

dependen keterlambatan audit memiliki nilai maksimum 123 hari dan nilai minimum 

sebesar 35 hari. Nilai rata-rata variabel keterlambatan audit sebesar 104,7685 artinya 

keterlambatan audit yang terjadi di Malaysia rata-rata 104-105 hari kerja. Hasil tersebut 

masih dibawah batas keterlambatan audit yang ditetapkan oleh Bursa Efek Malaysia Berhad 

dengan batas toleransi keterlambatan waktu adalah 120 hari. Data standar deviasi yang 

tidak melebihi 50% dari rata-rata (mean) memperlihatkan bahwa data yang berfluktuatif 

tidak signifikan. 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan sampel adalah perusahaan 

non finansial yaitu sebanyak 1.657 data perusahaan atau 98,74%. Hasil penelitian juga 

menunjukkan bahwa 21 data perusahaan atau 1,26% adalah perusahaan yang merupakan 

kelompok finansial. Hasil penelitian diatas disimpulkan bahwa perusahaan di Malaysia 

didominasi oleh perusahaan non finansial yaitu dengan persentase 98.74%. 

Penelitian dengan menggunakan variabel ukuran perusahaan audit menunjukkan 

bahwa terdapat 947 data perusahaan yang menggunakan jasa auditor big four atau setara 

dengan 56,44% dari total perusahaan yang ada di KLSE. Sebanyak 731 data tahun 

perusahaan tidak menggunakan jasa auditor big four yaitu setara dengan 43,56% dari total 

data. Hasil penelitian diatas disimpulkan bahwa perusahaan di auditor big four menguasi 

pasar hingga mencapai 56,44% dari total perusahaan di Malaysia. 

Variabel kesibukan auditor pada penelitian ini terdapat 1.289 data atau setara dengan 

76,82% memiliki tingkat kesibukan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 

hingga 31 Maret. Penelitian ini menunjukkan bahwa sebanyak 389 data perusahaan atau 

setara dengan 23,18% adalah perusahaan yang tidak mengalami masa kesibukan pelaporan 

dengan masa penutupan tahun fiskal tidak pada periode 31 Desember hingga 31 Maret. 

Hasil penelitian diatas disimpulkan bahwa hampir 80% jumlah perusahaan di Malaysia 

mengalami masa kesibukan yang sama yaitu pada periode 31 Desember hingga 31 Maret. 

Opini auditor yang digunakan pada penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 72 

data tahun perusahaan yang memiliki opini auditor qualified opinion atau sebanyak 4,29%. 

Penelitian deskriptif ini juga membuktikan bahwa terdapat 1.606 data tahun perusahaan 

yang memiliki opini audit unqualified opinion atau setara dengan 95,71% data tahun 

perusahaan yang terdaftar di KLSE. Hasil kesimpulan dari penelitian deskriptif diatas 
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menunjukkan bahwa perusahaan go public yang ada di Malaysia sebagian besar 

memperoleh opini audit unqualified opinion. 

Penelitian dengan menggunakan variabel penggantian perusahaan audit 

menunjukkan bahwa terdapat 1.543 data perusahaan yang tidak mengalami pergantian 

auditor dalam tahun fiskal atau setara dengan 91,95% dari total data. Hasil penelitian ini 

juga menunjukkan bahwa 135 data perusahaan atau setara dengan 8,05% dari total data 

perusahaan yang ada di KLSE telah mengganti jasa auditor pada tahun berjalan. Hasil 

kesimpulan dari penelitian deskriptif diatas menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan 

di Malaysia tidak melakukan pergantian auditor yang berbeda dari tahun sebelumnya. 

 

Tabel 4.6 

Hasil Uji F 

 

Dependent Variable F Sig. Kesimpulan 

Keterlambatan audit 90,303 0,000 Signifikan 

Sumber: Data sekunder diolah (2011). 

Berdasarkan hasil uji F di atas nilai F yang diperoleh sebesar 90,303 dengan nilai 

probabilitas sebesar 0,000. Nilai probabilitas kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan 

bahwa variabel independen klasifikasi subsidiari, ukuran perusahaan, jumlah subsidiari, 

kompleksitas audit, leverage, ROE, director’s shareholding, ukuran perusahaan audit, 

kesibukan auditor, opini auditor, dan penggantian perusahaan audit secara simultan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen keterlambatan audit. Oleh 

karena itu, model regresi ini dapat digunakan untuk memprediksi faktor yang 

mempengaruhi keterlambatan audit. 

Tabel 4.7 

Hasil Uji t 

 

Variabel 

Unstandardized 

t Sig. Kesimpulan Coefficients 

B 

Constant 2,246 81,105 0,000 - 

Ukuran 

perusahaan 

 

-0,039 -12,355 0,000 Signifikan 

Jumlah subsidiari 0,083 18,447 0,000 Signifikan 

Kompleksitas 

audit 

 

0,023 2,738 0,006 Signifikan 

Leverage 

 

0,000 -,0361 0,718 Tidak signifikan 

ROE -0,010 -2,165 0,031 Signifikan 

Directors 

shareholdi

ng 

 

0,040 3,852 0,000 Signifikan 

 

Sumber: Data sekunder diolah (2011). 
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Tabel 4.8 

Hasil Uji Non Parametrik 

 

Variabel 
Mann-Whitney Test 

Sig. Kesimpulan 

Klasifikasi industri 0,801 Tidak Signifikan 

Ukuran perusahaan audit 0,000 Signifikan 

Kesibukan auditor 0,014 Signifikan 

Opini auditor 0,000 Signifikan 

Penggantian perusahaan audit 0,000 Signifikan 

Sumber: Data sekunder diolah (2011). 

Hasil uji koefisien determinasi (R2) disajikan pada Tabel 4.9. Hasil uji ini digunakan 

untuk mengetahui seberapa besar variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel 

independen. 
Tabel 4.9 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

 

Dependent Variable R R Square Adjusted R Square 

LDELAY 0,567 0,321 0,317 

Sumber: Data sekunder diolah (2011). 

Hasil pengujian R dan R Square (R2) pada Tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa uji 

koefisien korelasi (R) adalah sebesar 0,567 untuk variabel independen terhadap variabel 

dependen. Hasil ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen terhadap 

variabel dependen adalah positif dan moderat.  

Hasil uji koefisien determinasi (R2) menunjukkan angka R Square (R2) sebesar 

0,317 atau 31,7%. Hasil R2 dalam penelitian ini dikatakan tinggi karena pada penelitian 

sebelumnya lebih rendah yaitu Ashton et al., (1987) sebesar 15,1%, Ahmad dan Kamarudin 

(2003) sebesar 13,9%, Lai dan Cheuk (2005) sebesar 16,4%, Ahmad dan Abidin (2008) 

sebesar 19,5% serta penelitian oleh Nor et al. (2011) sebesar 16%. 

Persentase ini berarti variasi keterlambatan audit dapat dijelaskan oleh variabel 

independen sebesar 31,7% dan sisanya 68,3% dijelaskan oleh faktor lainnya. Faktor-faktor 

lainya dapat memfokuskan pada penelitian variabel corporate governance yaitu ownership 

concerntation, board independence, duality of CEO, dan existence of an audit committee 

(Afify, 2009). 

 

KESIMPULAN, KETERBATASAN & SARAN 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu 

klasifikasi industri, ukuran perusahaan, jumlah subsidiari, kompleksitas audit, leverage, 

ROE, director’s shareholding, ukuran perusahaan audit, kesibukan auditor, opini auditor, 

dan penggantian perusahaan audit terhadap keterlambatan audit. Berdasarkan hasil analisis 

dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan bahwa: 

1. Klasifikasi industri mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap 

keterlambatan audit. Klasifikasi industri tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

kemungkinan dikarenakan jumlah perbandingan klasifikasi industrinya tidak merata 

dimana jumlah perusahaan finansial pada KLSE yang sangat sedikit hanya sekitar 

1,26%. Perbandingan yang terlalu jauh ini membuat faktor ini menjadi tidak 

signifikan. Selain itu, hasil ini juga mungkin didasari bahwa setiap jenis industri 

tidak bisa langsung dijadikan tolak ukur dalam keterlambatan audit, sektor finansial 
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dan non finansial mempunyai keunikan masing-masing yang berpengaruh pada 

pelaksanaan proses audit. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Carslaw dan Kaplan (1991), Abdulla (1996), Soo dan Schwatz 

(1996), Halim (2000), Lai dan Cheuk (2005) serta Ahmad dan Abidin (2008). Hasil 

penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Hossain dan 

Talyor (1998), Hossain dan Talyor (1998), Ahmad dan Kamarudin (2003) serta 

Aktas dan Kargin (2011). 

2. Ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keterlambatan 

audit. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Davies 

dan Whittred (1980), Chambers dan Penman (1984), Atiase, Bamber dan Tse 

(1988), Carslaw dan Kaplan (1991), Soo dan Schwatz (1996), Henderson dan 

Kaplan (2000), Ahmed (2003), Ahmad dan Abidin (2008) dan Kartika (2009) tetapi 

konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Hossain dan Taylor (1998), Ahmad 

dan Kamarudin (2003) dan Utami (2006).  

3. Jumlah subsidiari mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keterlambatan 

audit. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian oleh Lai dan Cheuk 

(2005) serta Ahmad dan Abidin (2008). Penelitian dengan menggunakan variabel ini 

belum banyak digunakan oleh penelitian sebelumnya sehingga tidak ditemukan 

adanya kekonsistensian dengan penelitian terdahulu untuk hasil yang diperoleh. 

4. Kompleksitas audit mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keterlambatan 

audit. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Bamber, Bamber 

dan Schoderbek (1993), Ng dan Tai (1994), Jaggi dan Tsui (1999), Sengupta (2004), 

El-Banany (2006), Ahmad dan Abidin (2008), dan Aubert (2009). Hasil penelitian 

tidak konsisten dengan penelitian Mohamed (1995), Handerson dan Kaplan (2000), 

dan Ettredge, Li dan Sun (2005).  

5. Leverage tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keterlambatan audit. 

Hasil ini kemungkinan disebabkan karena pada perusahaan yang memiliki tingkat 

leverage tinggi tetap harus mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek 

Malaysia Berhad tentang persyaratan pencatatan yaitu harus melaporkan laporan 

keuangan selambat-lambatnya bulan keempat setelah akhir periode akuntansi. Selain 

itu, walaupun tingkat leverage tinggi jika selama proses pemeriksaannya dapat 

diperoleh konfirmasi dengan cepat dan sesuai maka tidak akan menimbulkan 

keterlambatan audit. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Carslaw dan Kaplan (1991), Hossain dan Taylor (1998), Na’im (1998), serta Ahmad 

dan Abidin (2008). Hasil penelitian tidak konsisten dengan penelitian Ahmad dan 

Kamarudin (2003) dan Ettredge, Li dan Sun (2005), Ukago (2005), Venny (2008) 

serta Aubert (2009).  

6. ROE mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keterlambatan audit. Hasil ini 

konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Carslaw dan Kaplan (1991), Na’im 

(1998), Mansyur (2002) dan Ahmad dan Abidin (2008) serta Utami (2006). Hasil 

penelitian tidak konsisten dengan penelitian Davies dan Whittred (1980), Hossain 

dan Talyor (1998), Ahmad dan Kamarudin (2003), Leventis, Weetman dan Caramis 

(2005), Venny (2008) dan Kartika (2009). 

7. Director’s shareholding mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

keterlambatan audit. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Ahmad dan Abidin (2008). Hasil penelitian tidak konsisten dengan penelitian 

Carslaw dan Kaplan (1991) dan Bamber, Bamber dan Schoderbek (1993).  

8. Ukuran perusahaan audit mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

keterlambatan audit. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 



JAMR 9 

Leventis, Weetman dan Caramis (2005) dan Ahmad dan Abidin (2008). Hasil 

penelitian tidak konsisten dengan penelitian Carslaw dan Kaplan (1991), Soo dan 

Schwatz (1996), Ahmed (2003), dan Kartika (2009). 

9. Kesibukan auditor mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keterlambatan 

audit. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Davies dan 

Whittred (1980). Hasil penelitian tidak konsisten dengan penelitian Ahmad dan 

Abidin (2008). 

10. Opini auditor mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keterlambatan audit. 

Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Bamber, Bamber dan 

Schoderbek (1993), Ahmad dan Abidin (2008), Venny (2008) dan Kartika (2009). 

Hasil penelitian tidak konsisten dengan penelitian Carslaw dan Kaplan (1991), 

Soltani (2002), Soo dan Schwatz (1996). 

11. Penggantian perusahaan audit mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

keterlambatan audit. Hasil penelitian tidak konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Soo dan Schwatz (1996) dan Ahmad dan Abidin (2008). 

 

KETERBATASAN 

Penelitian ini juga mempunyai beberapa keterbatasan, di antaranya: 

1. Banyak perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Malaysia yang tidak mengunggah 

data laporan keuangan yang telah diaudit secara lengkap berturut-turut 6 tahun dari 

tahun 2005-2010 sehingga data variabel keterlambatan audit tidak dapat ditemukan 

dan mengurangi jumlah sampel penelitian yang dapat digunakan. 

2. Pengaruh antara variabel independen terhadap keterlambatan audit masih rendah 

ditunjukkan oleh hasil uji R2 sebesar 31,7% sehingga masih ada sebanyak 68,3% 

lagi dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Faktor-faktor lainya dapat lebih 

memfokuskan pada penelitian variabel corporate governance yaitu ownership 

concerntation, board independence, duality of CEO, dan existence of an audit 

committee (Afify, 2009). 

3. Sulit untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan nilai kepemilikan saham 

oleh direktur. Kebanyakan perusahaan tidak mengungkapkan nilai yang sesuai pada 

catatan atas laporan keuangan. Data yang digunakan untuk mengukur director 

shareholding juga tidak mencerminkan 100% benar karena pada beberapa kasus 

observasi banyak perusahaan yang menggabungkan direct interest dan indirect 

interest.  

4. Masih minimnya literatur-literatur pendukung yang didapatkan mengenai pengaruh 

dari director’s shareholding, jumlah subsidari dan penggantian perusahaan audit 

dalam mengukur keterlambatan audit. 

 

REKOMENDASI 

Rekomendasi yang dapat diberikan untuk digunakan pada penelitian selanjutnya, antara 

lain: 

1. Memperluas sampel baik dengan menggunakan cara menambah tahun pengamatan 

maupun menambahkan perbandingan dengan menggunakan 2 negara misalnya 

Malaysia dan Indonesia. 

2. Perlu untuk peneliti yang akan datang menambahkan variabel lain yang diduga 

mempunyai pengaruh terhadap keterlambatan audit seperti yang dilakukan oleh 

peneliti Afify (2009) yang memfokuskan pada penelitian variabel corporate 

governance yaitu ownership concerntation, board independence, duality of CEO, 

dan existence of an audit committee.  
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3. Perlu untuk mencari data yang lebih rinci mengenai director shareholding dan 

berusaha mendapatkan nilai yang sebenarnya untuk diuji dalam model ini. 

4. Mencari lebih banyak literatur lain sebagai referensi pendukung dalam melakukan 

penelitian ini misalnya membeli kartu keanggotaan untuk mengakses database 

journal seperti cambridge database journal, jstor database journal. 
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