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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  

AUDIT DELAY DI INDONESIA 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Audit delay is the time span measured by the length of the day in completing the 

audit process by independent auditors of the closing date of December 31, until the date 

stated in the report of independent auditors. The purpose of this study was to determine the 

effect of firms size, profitability, solvency levels, KAP size, and auditor's opinion on the 

audit delay.  

The object of this research is the financial statements of companies listed in Bursa 

Efek Indonesia (BEI) from years 2007 to 2009. So that samples obtained as many as 260 

companies. The method used in this study is by descriptive statistical methods, classical 

assumption and hypothesis testing.  

Based on the classic assumption test results of this study there were no symptoms of 

normality model, multicollinearity, autocorrelation and heteroscedasticity. Based on the 

hypothesis test with a multiple linear regression that is testing the F note that firms size, 

profitability, solvability level, KAP size, and auditor opinion simultaneously affect the audit 

delay. While the results of t test is known only firms size, KAP size, and auditor opinions that 

influence the audit delay, while the level of profitability and solvency of no significant 

impact on audit delay. To obtain the determinant coefficient of 0.095 which means 9.5% 

dependent variable (audit delay), influenced by independent variables (firm size, profitability, 

solvency levels, kap size, and auditor's opinion), while 90.5% are influenced by other 

variables.  

 

Keywords: firm size, profitability, solvency levels, KAP size, auditor opinion, and audit 

delay  

 

PENDAHULUAN 

Seiring perubahan teknologi yang semakin maju, membuat perkembangan yang 

terjadi dalam dunia bisnis semakin kompleks. Bertambahnya perusahaan yang go public, 

menunjukkan banyaknya perusahaan yang semakin berani untuk bersaing di pasar modal. 

Perusahaan yang go public memiliki keharusan untuk mengaudit laporan keuanganya dan 

mempublikasikan informasinya dalam laporan keuangan. Hal tersebut tentunya akan 

menyebabkan permintaan atas jasa audit semakin meningkat. Jasa audit tersebut meliputi 

pemeriksaan atas laporan keuangan, apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dan 

sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU). Sehingga laporan keuangan 

yang telah diaudit akan menambah kepercayaan publik terhadap kevalidan atas laporan 
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keuangan yang disampaikan, baik kepercayaan untuk berinvestasi ataupun pemberian kredit. 

Kepercayaan tersebut tentunya muncul dengan melihat kinerja yang baik dari suatu informasi 

yang termuat dalam laporan keuangan yang telah diaudit. 

Ketepatwaktuan (timeliness) merupakan atribut utama untuk menjaga relevansi dari 

sebuah informasi yang akan digunakan oleh para pemakainya. Menurut Givoly dan Palmon 

(1982) salah satu faktor yang penting dalam menentukan ketepatwaktuan pelaporan keuangan 

adalah lamanya waktu penyelesaian audit. Di Indonesia sendiri, di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) ketepatwaktuan (timeliness) menyampaikan laporan keuangan secara berkala sudah 

menjadi kewajiban bagi perusahaan yang terdaftar. Tuntutan akan kepatuhan terhadap 

ketepatwaktuan (timeliness) dalam penyajian laporan keuangan kepada publik di Indonesia 

telah diatur dalam UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Keputusan Ketua Bapepam 

No.80/PM/1996. Namun pada tanggal 14 Agustus 2002 oleh ketua Badan Pengawas Pasar 

Modal (BAPEPAM) ditetapkan keputusan baru yaitu No.KEP 17/PM/2002 tentang 

kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala yang mengalami perubahan dari 

sebelumnya yaitu dari 120 hari sejak tanggal berakhirnya tutup buku menjadi selambat-

lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan dan disertai 

dengan laporan akuntan dengan pendapat yang selazimnya. 

Lamanya waktu penyelesaian audit ini dapat mempengaruhi ketepatwaktuan 

informasi tersebut dipublikasikan sehingga berdampak pada reaksi pasar terhadap 

keterlambatan informasi tersebut dan mempengaruhi tingkat ketidakpastian keputusan, yang 

didasarkan pada informasi yang dipublikasikan (Halim, 2000). Sehingga Keterlambatan 

pelaporan dapat berakibat buruk bagi perusahaan, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Secara langsungnya para investor mungkin memberi tanggapan sebagai pertanda 

(signal) yang buruk bagi perusahaan karena kurang relevansinya informasi yang diberikan. 

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 

2001) khususnya tentang standar pekerjaan lapangan mengatur tentang prosedur dalam 

penyelesaian pekerjaan lapangan seperti perlu adanya perencanaan atas aktivitas yang akan 

dilakukan, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern dan pengumpulan 

bukti-bukti kompeten yang diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan 

dan konfirmasi sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Pemenuhan 

standar audit oleh auditor dapat berdampak pada lamanya penyelesaian laporan audit, tetapi 
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juga berdampak pada peningkatan kualitas hasil auditnya. Sehingga hal tersebut dapat 

menimbulkan suatu masalah sendiri bagi auditor. 

Lamanya waktu dalam mengaudit atau adanya perbedaan waktu antara tanggal 

laporan keuangan dengan tanggal diterbitkanya laporan keuangan auditan mengindikasikan 

tentang lamanya waktu penyelesaian audit. Lamanya waktu ini dalam audit sering disebut 

dengan audit delay. Tentunya semakin panjang audit delay maka mencerminkan semakin 

lamanya auditor dalam meyelesaikan pekerjaan auditnya. 

Penelitian yang meneliti tentang audit delay di berbagai negara juga sudah banyak 

dilakukan namun hasilnya menunjukkan ketidak konsistenan. Owusu dan Ansah (2000) 

meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatwaktuan pelaporan di Zimbabwe dengan 

menggunakan regresi two stage least square (2SLS) untuk mengetahui bahwa ukuran 

perusahaan, profitabilitas dan umur perusahaan dapat menjelaskan ketepatwaktuan pelaporan.  

Chambers dan Pennman (1984) di Amerika menemukan bukti empiris bahwa ada hubungan 

terbalik antara besarnya perusahaan dan keterlambatan pelaporan. Givoly dan Palmon (1982) 

juga menguji pengaruh karakteristik perusahaan dengan ketepatwaktuan, hasilnya 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berhubungan negatif dengan keterlambatan 

pelaporan dan kompleksitas audit secara langsung berhubungan dengan keterlambatan 

pelaporan keuangan perusahaan. Carslaw dan Kaplan (1991) melakukan penelitian mengenai 

audit delay pada perusahaan-perusahaan publik di New Zealand, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa variabel yang signifikan berpengaruh adalah ukuran perusahaan (total 

aset) dan perusahaan melaporkan kerugian. Sedangkan rata-rata audit delay di New Zealand 

pada tahun 1987 adalah 88 hari dan tahun 1988 sebesar 95 hari. Hossain (1998) melakukan 

penelitian pada perusahaan-perusahaan publik di Pakistan, hasilnya menunjukkan adanya 

korelasi yang tinggi antara variabel cabang dalam perusahaan multinasional dan auditor 

dibandingkan korelasi variabel-variabel perusahaan lainnya, sedangkan rata-rata audit delay 

nya adalah 4,77 bulan.  

Dari penelitian-penelitian yang dilakukan di Indonesia tentang audit delay, 

menunjukkan adanya peningkatan dari tahun-ketahun. Penelitian Utami (2006) yang menguji 

variabel jenis opini auditor, laba/rugi emiten, lamanya emiten menjadi klien KAP, ukuran 

perusahaan, reputasi auditor, rasio hutang terhadap ekuitas dan jenis industri secara simultan 

berpengaruh terhadap audit delay. Penelitian tersebut konsisten dengan penelitian 
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Rachmawati (2008) dengan variabel ukuran perusahaan dan ukuran kantor akuntan publik 

yang berpengaruh signifikan terhadap audit delay, dan variabel profitabilitas, solvabilitas dan 

internal auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Didukung juga oleh 

penelitian Almilia dan Setiady (2006) yang menyatakan hanya ukuran dan umur perusahaan 

yang berpengaruh signifikan sedangkan profitabilitas, solvabilitas, likuiditas dan item luar 

biasa tidak mempengaruhi terhadap audit delay. 

Sedangkan dalam penelitian Ratnawati dan Sugiharto (2005) menyatakan bahwa 

ukuran perusahan yang dihitung dengan proksi yang sama yaitu total aktiva dan dengan 

variabel yang lain seperti total asset turnover ratio, debt to equity ratio, laba atau rugi usaha, 

katagori akuntan publik dan opini auditor secara simultan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap audit delay. Penelitian ini didukung oleh penelitian Na‟im (1998) menemukan 

bahwa ketepatwaktuan penyetoran laporan keuangan tahunan dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya dapat ditunjukkan sebagai ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. 

Dengan mengelompokkan sampel ke dalam kategori taat dan tidak taat, hasilnya 

menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan. Sementara ukuran perusahaan dan 

opini akuntan publik tidak berpengaruh terhadap ketepatwaktuan pelaporan laporan keuangan 

tahunan. 

Dari penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa rata-rata audit delay 

mengalami peningkatan. Ekowati (1996) menunjukkan bahwa rata-rata audit delay pada 

tahun 1993 sebanyak 72 hari dan tahun 1994 mengalami kenaikan sebanyak 78 hari. 

Penelitian Subekti dan Widiyanti (2002) yang menunjukkan rata-rata audit delay sebanyak 

93,38 hari. Penelitian terbaru dari Rachmawati (2008) menunjukkan rata-rata audit sebanyak 

76 hari.  

Selain itu penelitian terhadap audit delay juga di lakukan di beberapa negara.  Ashton 

dan Elliot (1987) menyatakan bahwa audit delay sebanyak 62 hari. Ahmad dan Kamarudin 

(2001) menunjukkan bahawa rata-rata audit delay di Malaysia sebanyak 105,32 hari pada 

tahun 1996; 110,91 hari pada tahun 1997; 113,84 hari pada tahun 1998; 103,46 hari pada 

tahun 1999; dan 96,62 hari pada tahun 2000. Hossain (1998) menunjukkan audit delay di 

Pakistan sebanyak 143,28 hari.  

Hal tersebut menujukkan bahwa terjadi peningkatan dalam audit delay dari tahun ke 

tahun dan menunjukkan fenomena bahwa masih adanya beberapa perusahaan dalam 3 tahun 
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terakhir yang mengeluarkan laporan audit tidak tepat waktu. Untuk itulah peneliti tertarik 

untuk meneliti kembali faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya audit delay 

khususnya di Indonesia karena menunjukkan fenomena bahwa masih ada beberapa 

perusahaan menerbitkan laporan auditnya di luar batas waktu yang ditetapkan oleh 

BAPEPAM. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ini ingin melakukan penelitian untuk mengetahui 

faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap audit delay, yaitu ukuran perusahaan, 

profitabilitas, solvabilitas, ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) dan opini auditor. Alasan 

diambilnya kelima faktor tersebut karena faktor-faktor tersebut merupakan faktor internal dan 

eksternal perusahaan yang dominan dan sesuai dengan logika peneliti yang diduga 

berpengaruh terhadap audit delay. Ukuran perusahaan, tingkat profitabilitas, dan solvabilitas 

merupakan faktor internal yang merupakan inti dari perusahaan. Ketiga variabel tersebut 

dijadikan sebagai indikator penting dalam menilai kinerja perusahaan secara keseluruhan dan 

dijadikan juga sebagai tolak ukur keberhasilan bagi perusahaan dalam melihat kemajuan 

perusahaannya. Sedangkan Ukuran KAP dan opini auditor merupakan faktor eksternal 

perusahaan yang umum dan penting yang digunakan oleh perusahaan. Kedua faktor tersebut 

dianggap dapat mempengaruhi audit delay.  

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah disampaikan dimuka, dapat 

disimpulkan bahwa hasil dari penelitian yang ada belum konsisten dan konklusif, sehingga 

hal inilah yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini.  

Dari latar belakang masalah yang ada, maka penelitian ini dilakukan karena adanya 

motivasi untuk mereinvestigasi atau menegaskan kembali faktor-faktor yang tidak konsisten. 

Sehingga pertanyaan dalam penelitian ini yaitu meneliti apakah faktor ukuran perusahaan, 

tingkat profitabilitas, tingkat solvabilitas, ukuran KAP dan opini auditor secara simultan dan 

parsial mempengaruhi audit delay. Selain itu penelitian ini juga untuk meneliti rata-rata audit 

delay pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2007-

2009. 

TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS  

Audit Delay 
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Menurut Ahmad dan Kamarudin (2001) audit delay adalah jumlah hari antara tanggal 

laporan keuangan dan tanggal laporan audit. Menurut Halim (2000) audit delay adalah 

lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan buku hingga tanggal 

diterbitkannya laporan audit. Audit delay adalah rentang waktu yang diukur berdasarkan 

lamanya hari dalam menyelesaikan proses audit oleh auditor independen dari tanggal tutup 

buku pada tanggal 31 Desember sampai dengan tanggal yang tercantum dalam laporan 

auditor independen. Dalam penelitian ini menggunakan laporan keuangan yang memiliki 

tutup buku per 31 Desember sampai dengan diterbitkanya laporan audit. 

Audit delay secara langsung berpengaruh terhadap ketepatwaktuan (timeliness) dan 

tentunya juga akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Menurut Ashton et al (1987) 

dikatakan bahwa proses audit sangat memerlukan waktu yang berakibat adanya audit delay 

yang nantinya akan sangat berpengaruh pada ketepatwaktuan pelaporan keuangan. Berkaitan 

dengan ketepatwaktuan, bahwasanya proses dari audit salah satunya adalah perencanaan. 

Salah satu dari perencanaan itu adalah penyusunan anggaran waktu yang secara sederhana 

menggambarkan jumlah waktu dari masing-masing bagian audit.  

Ukuran Perusahaan 

Dasar pengambilan ukuran perusahaan yang dijadikan variabel penelitian ini karena 

perusahaan dengan skala yang besar lebih cenderung untuk lebih tepat waktu dalam 

pelaporan keuangan, karena dengan ukuran perusahaan yang besar akan lebih ketat 

dimonitori oleh investor, pegawai, kreditur dan pemerintah. Sehingga perusahaan dengan 

skala yang besar cenderung mendapat tekanan yang lebih tinggi untuk mengumumkan 

laporan audit yang lebih awal (Dyer dan Mc Hugh, 1975). 

Davies dan Whittred (1980), Ashton et.al (1987), Carslaw dan Kaplan (1991) dan 

Abdullah (1996) berpendapat bahwa untuk mengurangi ketidakpastian tentang kinerja yang 

mungkin mengurangi harga saham, perusahaan besar cenderung untuk menyelesaikan 

pekerjaan audit secepat mungkin untuk mempublikasikan laporan tahunannya. Dengan 

adanya tekanan yang lebih besar pada perusahaan besar para auditor akan menyelesaikan 

audit dalam waktu yang lebih cepat (Carslaw dan Kaplan, 1991). 
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Sejalan dengan perkembanganya Carslaw dan Kaplan (1991) di New Zealand 

melakuan penelitian terhadap ukuran perusahaan dengan proksi yang sama yaitu total aset 

menunjukkan bahwa audit delay memiliki hubungan yang berkebalikan dengan ukuran 

perusahaan. Hal ini terjadi karena perusahaan yang lebih besar mempunyai pengendalian 

internal yang lebih kuat yang akan mengurangi kecenderungan kesalahan pelaporan 

keuangan yang mungkin terjadi dan memudahkan auditor untuk mengendalikan pengendalian 

yang lebih luas dan melakukan pekerjaan interen.  

Abdulla (1996) berpendapat bahwa semakin besar perusahaan, semakin besar juga 

khalayak (publik) yang tertarik pada urusan yang terdapat di perusahaan tersebut. Hal ini 

menimbulkan auditor untuk secepatnya menerbitkan laporannya. Selain itu, perusahaan besar 

memilki sumber daya yang besar juga untuk membayar biaya audit yang relatif lebih tinggi 

untuk memastikan kinerja audit lebih cepat. Dari uraian tersebut dapat diambil sebuah 

hipotesis: 

H1 = Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit delay. 

 

Tingkat Profitabilitas 

Tingkat profitabilitas diperkirakan mempengaruhi audit delay. Menurut Givoly dan 

Palmon (1982) bahwa ketepatwaktuan dan keterlambatan pengumuman laba tahunan 

dipengaruhi oleh isi laporan keuangan. Jika pengumuman laba berisi berita baik maka pihak 

manajemen cenderung melaporkan tepat waktu. 

Courtis (1976) dan Dyer dan McHugh (1975) menemukan hubungan positif antara 

profitabilitas dan audit delay, sedangkan Carslaw dan Kaplan (1991) menemukan hubungan 

negatif antara variabel. 

Ashton, Willingham dan Elliot (1987) menyatakan bahwa profitabilitas dapat 

dianggap salah satu indikasi dari berita baik atau berita buruk yang dihasilkan dari kegiatan 

tahunan. Carslaw dan Kaplan (1991) yang menyatakan perusahaan yang mengalami rugi 

cenderung memerlukan auditor untuk memulai proses pengauditan lebih lambat dari 

biasanya. Oleh karena hal tersebut, maka akan terjadi pula keterlambatan dalam 

menyampaikan kabar buruk kepada publik. 
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Perusahaan yang memilki tingkat profitabilitas yang lebih tinggi membutuhkan 

waktu dalam pengauditan laporan keuangan lebih cepat dikarenakan keharusan untuk 

menyampaikan kabar baik secepatnya kepada publik. Mereka juga memberikan alasan bahwa 

auditor yang menghadapi perusahaan yang mengalami kerugian memiliki respon yang 

cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan proses pengauditan. 

Menurut Dyer dan Mc Hugh (1975) berpendapat bahwa ada kecenderungan ketika 

perusahaan mengalami keuntungan maka akan menyampaikan laporan keuangan secara tepat 

waktu, dan sebaliknya ketika perusahaan mengalami kerugian cenderung akan lama dalam 

melaporkan laporan keuangan sehingga harus berhati-hati karena berdampak pada investor 

yang akan menginvestasikan pada perusahaan tersebut. Whittered dan Zimmer (1984) 

menyatakan bahwa prestasi keuangan, khususnya tingkat keuntungan memegang peranan 

penting dalam penilaian prestasi usaha perusahaan dan sering digunakan sebagai dasar dalam 

keputusan investasi khususnya dalam pembelian saham. Dari penjelasan dan uraian tersebut 

dapat diambil sebuah hipotesis: 

H2 = Tingkat profitabilitas berpengaruh negatif terhadap audit delay. 

Tingkat Solvabilitas 

Abdulla (1996) berpendapat bahwa peningkatan jumlah hutang yang digunakan, akan 

memberikan tekanan pada perusahaan untuk menyediakan laporan keuangan yang diaudit 

lebih cepat kepada kreditur.  Perusahaan yang memilki hutang yang lebih dalam struktur 

keuangannya bisa menyelesaikan audit lebih cepat daripada perusahaan yang memiliki 

hutang yang lebih sedikit. Perusahaan relatif sangat diarahkan memiliki insentif untuk 

menyelesaikan pekerjaan audit dalam rangka untuk memiliki laporan auditor untuk 

memfasilitasi pemantauan oleh kreditur. Selain itu perusahaan dengan memiliki hutang yang 

lebih harus mempublikasikan laporan audit tahunan lebih cepat, hal ini untuk meyakinkan 

pemegang saham yang mungkin mengurangi tingkat premi resiko dalam pengembalian 

ekuitas.  

Menurut Almilia dan Setyadi (2006), “solvabilitas yang buruk merupakan bad news 

bagi perusahaan sehingga perusahaan cenderung „memoles‟ terlebih dahulu sebelum laporan 

keuangan disajikan”. Semakin besar kewajiban suatu entitas cenderung akan mendesak 
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auditor untuk menyelesaikan audit lebih cepat. Karena semakin besar kewajiban maka 

pengawasan oleh kreditor semakin tinggi, sehingga memberikan tekanan kepada perusahaan 

untuk mempublikasikan laporan keuangan auditan untuk mengembalikan tingkat 

kepercayaan para investor, sehingga mengurangi tingkat resiko pengembalian modal mereka. 

Dari uraian tersebut dapat diambil sebuah hipotesis: 

H3 = Tingkat solvabilitas berpengaruh negatif terhadap audit delay. 

Ukuran KAP 

Ukuran KAP merupakan faktor eksternal perusahaan yang berpengaruh terhadap 

audit delay. Menurut penelitian Ashton et.al (1987) menemukan bahwa audit delay akan 

lebih pendek bagi perusahaan yang diaudit oleh KAP yang tergolong besar. Hasil yang sama 

juga ditemukan Ahmad dan Kamarudin (2001) yaitu bahwa audit delay pada KAP big five 

akan lebih pendek dibandingkan dengan audit delay pada KAP kecil. Hal ini diasumsikan 

bahwa KAP yang besar mempunyai karyawan yang banyak, memiliki jadwal yang fleksibel, 

lebih sistematis sehingga tercipta keefektifan dan keefisienan dalam mengaudit, dan 

mendapat dorongan yang kuat untuk mengaudit lebih cepat karena untuk menjaga 

reputasinya Utami (2006). 

 Penelitian Gilling (1977) menunjukkan bahwa kantor akuntan publik internasional 

membutuhkan waktu lebih singkat dalam menyelesaikan audit, karena KAP tersebut 

dianggap dapat melaksanakan audit secara lebih efisien dan memilki tingkat fleksibilitas 

jadwal waktu yang lebih tinggi untuk menyelesaikan audit tepat waktunya. Di samping itu 

KAP besar memperoleh insentif yang lebih tinggi untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya 

lebih cepat dibandingkan KAP lainnya. Waktu audit yang lebih cepat juga merupakan cara 

KAP besar untuk mempertahankan reputasi mereka. Jika tidak maka untuk tahun yang akan 

datang mereka akan kehilangan kliennya. KAP yang besar biasanya juga didukung oleh 

kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang lebih baik sehingga akan berpengaruh pada 

kualitas jasa yang dihasilkan (Hossain, 1998). Dari uraian tersebut dapat diambil sebuah 

hipotesis: 

H4 = Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) berpengaruh negatif terhadap audit 

delay. 
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Opini Auditor 

Menurut penelitian Ashton, Willingham dan Elliott (1987), Carslaw dan Kaplan 

(1991), Whittred (1980) serta Ahmad dan Kamarudin (2001) membuktikan bahwa audit 

delay akan lebih panjang jika perusahaan menerima pendapat qualified atau selain pendapat 

unqualified. Karena menurut mereka dalam upaya pemberian pendapat qualified atau selain 

unqualified tersebut akan melibatkan negosiasi yang panjang dengan klien, konsultasi dengan 

partner audit yang lebih senior atau staf teknis lainnya dan perluasan lingkup audit.  

Di Indonesia penelitian diatas didukung oleh Utami (2006) yang menguji secara 

empiris dengan analisis determinan audit delay menemukan bahwa jenis opini akuntan 

berpengaruh terhadap audit delay. Namun berbeda dengan Halim (2000) yang meneliti pada 

pengujian univariate dan multivariate menemukan tidak terdapat pengaruh jenis opini 

akuntan publik terhadap audit delay. Na‟im (1998) juga menunjukkan bahwa opini yang 

dikeluarkan oleh auditor tidak berpengaruh terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan. 

Dari uraian di atas dapat diambil sebuah hipotesis: 

H5 = Opini auditor berpengaruh positif terhadap audit delay. 

Model Penelitian 

 

METODA PENELITIAN 

Pemilihan Sampel dan Pengumpulan Data 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdaftar di Burasa Efek 

Indonesia pada tahun 2007, 2008 dan 2009. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan 
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keuangan perusahaan-perusahaan yang diperoleh dengan metode purposive sampling yaitu 

sampling yang elemen-elemennya diambil secara sengaja, dengan catatan bahwa sampel 

tersebut harus bisa mewakili populasinya. Alasan peneliti menggunakan metode ini yaitu 

untuk meratakan sampel yang ada dari tahun 2007, 2008, dan 2009. Selain itu bertujuan 

untuk menghindari bias oleh adanya perbedaan yang ekstrim.  

Sampel dipilih dengan kriteria sebagai berikut : (1) Perusahaan yang mengeluarkan 

laporan keuangan auditan (annual reports) berturut-turut pada tahun 2007-2009 dan (2)  

Perusahaan tersebut mempunyai data yang lengkap. 

Untuk pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumenter. 

Sedangkan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif. Selain 

itu Alat analisis yang digunakan adalah mean (rata-rata) dan standar deviasi.  

Pengukuran Variabel 

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu audit delay. Audit delay yang dimaksud 

adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku 

hingga tanggal diterbitkannya laporan keuangan audit. Variabel independent dalam penelitian 

ini yaitu ukuran perusahaan, tingkat profitabilitas, solvabilitas, ukuran KAP, dan opini 

auditor.  Ukuran perusahaan dalam penelitian yang dilakukan ini dinyatakan dalam total aset 

yang dimiliki perusahaan dan disimbolkan dengan SIZE. Penghitungan size perusahaan 

diukur dengan Log Total Aset. Log Total Aset digunakan oleh peneliti untuk mengusahakan 

agar data berdistribusi normal dan layak untuk kemudian dilakukan pengujian terhadap 

model regresi. Perhitungan ukuran perusahaan dapat dirumuskan dengan: SIZE = Ln Total. 

Dalam penelitian ini profitabilitas dihitung menggunakan Return On Asset (ROA). Darsono 

(2005: 57). ROA dirumuskan sebagai berikut: 

Profitabilitas (ROA)  

Solvabilitas dalam penelitian ini disimbolkan dengan DER, yang dirumuskan dengan 

(Darsono, 2005: 55): DER  
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Variabel ukuran KAP dapat diukur dengan menggunakan variabel dummy, yaitu: 

1 = jika perusahaan memakai KAP yang berafiliasi dengan The Big Four. 

0 = jika perusahaan tidak memakai KAP yang berafiliasi dengan The Big  Four. 

Variabel opini auditor  dapat diukur dengan menggunakan variabel dammy, yaitu: 

1= jika opini auditor tersebut qualified (wajar dengan pengecualian) atau selain unqualified 

(wajar tanpa pengecualian). 0 = jika opini auditor tersebut unqualified. 

Metoda Analisis Data 

Untuk menganalisis hubungan ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, ukuran 

KAP dan opini auditor terhadap audit delay digunakan analisis regresi linier berganda dengan 

menggunakan uji nilai selisih mutlak dan untuk menguji ke-5 hipotesis digunakan uji 

signifikansi parameter (Uji Statistik t).   

Langkah awal melakukan pengujian statistik deskriptif. Kemudian melakukan uji 

asumsi klasik, meliputi: uji normalitas data, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan 

uji autokorelasi. Setelah uji asumsi klasik terpenuhi, dilanjutkan dengan melihat persamaan 

regresi untuk kemudian dilakukan uji determinasi dan uji hipotesis yaitu uji F dan uji t. 

 

ANALISIS HASIL PENELITIAN  

Gambaran Umum Objek Penelitian 

Dari sebanyak 212 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 

tahun 2007-2009, maka setelah dilakukan penyampelan dengan kriteria bahwa perusahan 

yang melaporkan laporan keuangan yang telah diaudit selama 3 tahun penelitian dan 

perusahaan yang mempunyai data lengkap. Maka perusahaan yang dapat dijadikan objek 

dalam penelitian ini sebanyak 92 perusahaan . Jadi total data yang digunakan dalam 

penelitian ini sebanyak 276 perusahaan yang diperoleh dari 3 x 92 = 276 sampel. Namun dari 

banyaknya sampel tersebut menghasilkan data yang tidak normal, sehingga peneliti 

menggunakan trimming data yaitu menghapus nilai data yang menyimpang. Dari proses 

tersebut akhirnya peneliti membuang 16 sampel yang ada, sehingga sampel akhir dari 

penelitian ini sebanyak 260 sampel.  

Analisis Deskriptif Variabel Penelitian 
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Secara khusus berdasarkan hasil olah data yang ditampilkan dalam table 4.1 dapat 

digambarkan bahwa: Pertama berdasarkan deskripsi data yang dihasilkan menunjukkan 

bahwa sebagian besar perusahaan-perusahaan di Indonesia pada tahun 2007, 2008, dan 2009 

telah memiliki ketepatan waktu dalam melaporkan laporan keuangannya. Hal tersebut dapat 

dilihat dari rata-rata audit delay sebesar 75,83 hari sehingga jumlah hari tersebut masih 

dibawah batas yang ditetapkan yaitu 90 hari. Dengan nilai minimum atau audit delay dengan 

waktu paling cepat yaitu 23 hari dan audit delay dengan waktu paling lama digambarkan 

dengan jumlah maximum sebesar 160 hari. 

HASIL UJI ASUMSI KLASIK 

 Uji Normalitas 

 

Dari hasil pengolahan data yang ada, besar nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 1,303 

dan signifikansi pada nilai 0,067 maka disimpulkan bahwa Ho diterima atau data 

berdistribusi normal karena nilai p = 0,067 > 0,05. Dengan demikian secara keseluruhan 

dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai observasi data telah berdistribusi normal dan dapat 

dilanjutkan dengan uji asumsi klasik berikutnya. 

Uji Multikolinearitas 
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Dari hasil pengujian multikolinearitas yang ada dapat diketahui bahwa semua 

variabel bebas mempunyai nilai toleransi lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolineritas dalam model 

penelitian ini. 

Uji Heteroskedasitas 

 

Hasil pengujian heteroskedastisitas pada tabel 4.4, menunjukkan bahwa asumsi tidak 

adanya heterokedastisitas terpenuhi pada kedua variabel independen. Ini ditunjukkan oleh 

nilai probabilitas kesalahan (p) yang lebih besar dari 0,05. 

Uji Autokorelasi 

 

 

Uji ada tidaknya autokorelasi dilakukan dengan statistik Durbin-Watson (d). Pada 

tabel Durbin-Watson d untuk jumlah observasi (N) = 260 dan jumlah variabel independen (k) 

= 5 diperoleh nila dL = 1,718 dan dU = 1,820 , sehingga 4 – dL = 4 – 1,718 = 2,282 dan 4 – 

dU = 4 – 1,820 = 2,180. Dengan demikian bila nilai d terletak di antara 1,820 – 2,180  maka 

dinyatakan tidak ada autokorelasi antar residual, baik positif maupun negatif. Berdasarkan 
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hasil estimasi persamaan regresi pada tabel 4.5, diperoleh nilai Durbin-Watson d sebesar 

1,837. Nilai ini berada dalam rentang 1,820 – 2,180. Dengan demikian, hasil autokorelasi 

tidak dapat disimpulkan. 

 

HASIL UJI REGRESI LINIER BERGANDA 

Analisis persamaan Regresi 

 

Berdasarkan hasil regresi dapat dirumuskan persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = 94,329 – 2,098  + 0,012  – 0,481  + 7,174  + 19,489 + e 

Analisis Koefisien Determinasi 

Pada tabel 4.5 dapat disimpulkan bahwa nilai Adjusted R Square adalah 0,095 yang 

berarti bahwa 9,5 % perubahan dalam audit delay dapat dijelaskan oleh variasi dari ukuran 

perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, ukuran KAP dan opini auditor, sedangkan sisanya 

(90,5 %) dijelaskan oleh faktor lain. 

Pengujian Hipotesis dan Pembahasan 

Untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel 

dependen atau tidak, maka dilakukan pengujian dengan menggunakan uji t (t-test) dan uji F 

(f-test). 

Uji F 



16 

 

 

Uji Statistik F dilakukan untuk melihat tingkat ketepatan suatu model untuk dapat 

memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan bahwa model dapat diterima karena 

sesuai dengan data observasinya. Uji F merupakan uji model secara keseluruhan. 

Dari uji Anova atau F test didapat nilai F hitung sebesar 6,461 dengan probabilitas 

0,0000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,005, maka model regresi dapat digunakan 

untuk memprediksi variabel kepuasan kerja. 

Uji t 

Pengujian Hipotesis Pertama 

Hasil dari pengujian pada variabel ukuran perusahaan dengan proksi Ln total aset 

yang digambarkan dengan SIZE diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -2,098 dan 

probabilitas (p-value) sebesar 0,001 maka nilai P-value lebih kecil dari 0.05 (0,001 < 0.05). 

Jadi kesimpulanya adalah bahwa ukuran perusahaan secara signifikan berpengaruh negatif 

terhadap audit delay dalam penyampaian laporan keuangan. Dengan demikian H1 yang 

menyatakan “Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit delay” diterima. 

Pengujian Hipotesis Kedua 

Hasil pengujian pada variabel tingkat profitabilitas yang diukur dengan ROA dan 

digambarkan dengan PROF diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,012 dan probabilitas 

sebesar 0.921 maka nilai P-value lebih besar dari 0.05 (0,921 > 0.05). Jadi kesimpulanya 

adalah bahwa profitabilitas secara tidak berpengaruh terhadap audit delay dalam 

penyampaian laporan keuangan. Dengan demikian H2 yang menyatakan “Tingkat 

profitabilitas berpengaruh negatif terhadap audit delay” ditolak.  

Pengujian Hipotesis Ketiga 

Hasil dari pengujian pada variabel solvabilitas yang diukur dengan rasio debt to 

equity ratio dan digambarkan dengan DER diperoleh nilai koefisien regresi sebesar - 0,481 

dan probabilitas (p-value) sebesar 0,126, maka nilai P-value lebih besar dari 0.05 (0,126 > 

0.05). Jadi kesimpulannya adalah bahwa solvabilitas secara signifikan tidak berpengaruh 
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negatif terhadap audit delay dalam penyampaian laporan keuangan. Dengan demikian H3 

yang menyatakan bahwa “Tingkat solvabilitas berpengaruh negatif terhadap audit delay” 

ditolak. 

Pengujian Hipotesis Keempat 

Hasil dari pengujian pada variabel ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) yang diukur 

dengan variabel dummy yaitu 1 untuk ukuran KAP berskala Big Four, 0 untuk ukuran KAP 

bersekala non Big Four dan digambarkan dengan KAP diperoleh nilai koefisien regresi 

sebesar 7,174 dan probabilitas (p-value) sebesar 0,002 maka nilai P-value lebih kecil dari 

0.05 (0,002 <0.05). Jadi kesimpulanya adalah bahwa ukuran KAP secara signifikan 

berpengaruh negatif terhadap audit delay dalam penyampaian laporan keuangan. Dengan 

demikian H4 yang menyatakan “Ukuran KAP  berpengaruh negatif terhadap audit delay” 

diterima. 

Pengujian Hipotesis Kelima 

Hasil dari pengujian pada variabel opini auditor yang diukur dengan variabel dummy 

yaitu 0 untuk „unqualified’ dan 1 untuk „qualified’ dan digambarkan dengan OPAUD 

diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 19,489 dan probabilitas (p-value) sebesar 0,001 maka 

nilai P-value lebih kecil dari 0.05 (0,001 < 0.05). Jadi kesimpulannya adalah bahwa opini 

auditor secara signifikan berpengaruh positif terhadap audit delay dalam penyampaian 

laporan keuangan. Dengan demikian H5 yang menyatakan bahwa “Opini auditor berpengaruh 

positif terhadap audit delay” diterima. Berarti opini auditor secara berpengaruh positif 

terhadap audit delay.  

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dibahas dapat disimpulkan bahwa rata-

rata audit delay pada perusahaan-perusahaann yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebesar 

75,83 hari dan dari kelima variabel penelitian yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, 

solvabilitas, ukuran KAP, dan opini auditor. Hanya ukuran perusahaan, ukuran KAP, dan 

opini auditor saja yang signifikan mempengaruhi audit delay. Hal ini berarti audit delay pada 

perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2007-2009, hanya 

dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, ukuran KAP, dan opini auditor. Sedangkan rasio 

profitabilitas dan solvabilitas pada tahun 2007-2009 secara signifikan tidak terbukti 

mempengaruhi audit delay. 
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KETERBATASAN  

Peneliti menyadari bahwa hasil dari penelitian ini masih belum sempurna. Hal ini 

dikarenakan masih terdapat beberapa keterbatasan-keterbatasan sebagai berikut. Penelitian 

hanya meneliti faktor faktor yang diduga berpengaruh terhadap audit delay yaitu ukuran 

perusahaan, tingkat profitabilitas, tingkat solvabilitas, ukuran KAP, dan opini auditor. 

Penelitian hanya meneliti perusahaan selama 3 tahun sehingga hanya mampu melihat 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen pada periode yang pendek. 

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diajukan untuk 

penelitian selanjutnya adalah penelitian selanjutnya menambahkan variabel-variabel lain 

yang diduga berpengaruh terhadap audit delay untuk dijadikan objek penelitian baik faktor 

internal maupun eksternal, selain itu penelitian selanjutnya akan lebih baik menambah 

periode penelitian karena akan lebih mengetahui bagaimana pengaruh yang terjadi jika 

penelitian dilakukan dalam periode yang lebih lama. 
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