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SARI 

 

Kusumawardani, Fitria. 2013. ”Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit 

Delay (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI pada 

Tahun 2009-2010)”. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs Sukirman, M.Si., Pembimbing II: Trisni 

Suryani, SE., M.Si.  

 

Kata Kunci: Audit Delay, Kondisi Perusahaan, Ukuran Kantor Akuntan 

Publik, Opini Auditor. 

 

Audit delay merupakan penundaan waktu dalam pelaporan laporan 

keuangan, dihitung dari tanggal tutup buku laporan keuangan perusahaan sampai 

tanggal pelaporan laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia. Laporan keuangan 

harus disajikan tepat waktu kepada para investor, hal ini dikarenakan agar 

relevansi dari laporan keuangan tidak berkurang, atau bahkan hilang. Audit delay 

yang semakin pendek berarti laporan keuangan semakin dipublikasikan tepat 

waktu di Bursa Efek Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh dari kondisi perusahaan, ukuran kantor akuntan publik, dan 

opini auditor terhadap lamanya audit delay. 

Populasi dalam penelitian adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 2009-2010. Pengambilan sampel menggunakan teknik 

purposive sampling yaitu pemilihan sampel dengan kriteria tertentu, sehingga 

didapat sampel dalam penelitian ini sebanyak 90 perusahaan. Metode analisis data 

penelitian ini yaitu uji prasyarat, analisis deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis 

regresi linier berganda dengan pengujian hipotesis menggunakan program SPSS 

16 for Windows. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi perusahaan, ukuran kantor 

akuntan publik, dan opini auditor bersama-sama berpengaruh terhadap audit 

delay. Pengujian secara parsial menunjukkan kondisi perusahaan, ukuran kantor 

akuntan publik, dan opini auditor berpengaruh negatif terhadap audit delay. 

Simpulan dari penelitian ini, bahwa kondisi perusahaan, ukuran kantor 

akuntan publik, dan opini auditor berpengaruh terhadap audit delay. Saran bagi 

auditor agar mempercepat proses audit, agar dapat mempersingkat audit delay, 

bagi perusahaan supaya meningkatkan volume penjualan, aset perusahaan, dan 

modal kerja, perusahaan juga sebaiknya menggunakan jasa akuntan publik yang 

termasuk The Big Four sehingga mempersingkat audit delay. Bagi auditor agar 

lebih memahami proses pelaksanaan audit sesuai PABU, sehingga opini audit 

yang dihasilkan dapat dipercaya oleh pihak-pihak yang membutuhkan laporan 

keuangan. 
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ABSTRACT 

Kusumawardani, Fitria. , 2013. "The Factors that Influence Audit Delay 

(Empirical Study On Manufacturing Company Listed on Indonesian Stock 

Exchange in the year 2009-2010)". Thesis. Accounting Department. Faculty of 

Economics. Semarang State University. Advisor I: Drs Sukirman, M.Si., Advisor 

II: Trisni Suryani, SE., M.Si.  

Keywords: Audit Delay, the Company Condition, Public Accounting Firm 

Size, Auditor Opinion.  

Audit delay is a time delay in the reporting of financial statements, 

counted from the closing date until the date of the financial statements of the 

company financial statement reporting in Indonesian Stock Exchange. The 

financial statements must be presented on time to investors, this is because that 

the relevance of financial statements is not reduced, or even lost. Increasingly 

shorter audit delay means the published financial reports on time in Indonesia 

Stock Exchange. The purpose of this research was to determine the effect of the 

condition of the company, the size of public accounting, and auditing the auditor's 

opinion on the length of delay.  

The population in this research was all of manufacturing companies listed 

on Indonesian Stock Exchange in 2009-2010. It used purposive sampling 

technique or choosing samples based on certain criteria, so that the sample 

obtained in this study were 90 companies. This method of data analysis is 

descriptive analysis, classical assumption test, and multiple linear regression 

analysis to test the hypothesis using SPSS 16 for Windows.  

The results showed that the condition of the company, a public accounting 

firm size and auditor’s opinion together affect audit delay. Partial testing shows 

the condition of the company, a public accounting firm size and auditor's opinion 

affect audit delay.  

Conclusions from this research, that the condition of the company, a public 

accounting firm size and auditor's opinion affect audit delay. Advice for auditors 

to expedite the audit process, in order to shorten the audit delay, for the company 

in order to increase the volume of sales, assets, and working capital, the company 

should use the services of a public accountant, including the Big Four audit so as 

to shorten the delay. For the auditor to better understand the process of conducting 

audits in accordance GAAP, thus resulting audit opinion can be trusted by those in 

need of financial statements. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Laporan keuangan merupakan instrumen yang penting dalam sebuah 

perusahaan. Hal ini dikarenakan, laporan keuangan merupakan jembatan 

informasi antara perusahaan dengan pihak luar. Perusahaan dengan pihak luar, 

memiliki hubungan yang sangat berkaitan. Manajemen perusahaan memiliki 

kewajiban untuk menerbitkan laporan keuangan sebagai alat pertanggungjawaban 

perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya adalah 

pemegang saham. Pemegang saham juga membutuhkan laporan keuangan dari 

perusahaan untuk melihat apakah dana yang diinvestasikan sesuai dengan tujuan 

para pemegang saham. Sejalan dengan teori keagenan, dalam hal ini yang 

menjelaskan hubungan antara agen (manajemen) dengan pihak principal 

(pemegang saham). Agen merupakan pihak yang diberi mandat oleh pihak 

principal untuk melakukan tugas-tugas yang telah ditentukan atas nama pihak 

principal. Inti dari teori keagenan adalah pendesainan kontrak yang tepat untuk 

menyelaraskan kepentingan principal dengan agen dalam hal terjadi konflik 

kepentingan (Arifin, 2005).  

Pihak manajemen perusahaan sering melakukan upaya-upaya agar laporan 

keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan tampak baik, hal ini biasa disebut 

window dressing. Window dressing dalam pengertian pasar modal, akuntansi dan 

keuangan, diartikan sebagai suatu rekayasa akuntansi. Aksi itu sebagai upaya 
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menyajikan gambaran keuangan yang lebih baik daripada yang dapat dibenarkan 

menurut fakta dan akuntansi yang lazim (febiarif.wordpress.com),  karena hal ini 

sering kali pihak pemegang saham tidak dapat mempercayai laporan keuangan 

yang diterbitkan perusahaan. Untuk menjembatani perbedaan kepentingan ini, 

maka kedua pihak harus menunjuk pihak ketiga, yaitu auditor independen yang 

bertugas memberikan pendapat atau opini atas laporan keuangan perusahaan. Hal 

ini dimaksudkan agar laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan reliable dan 

dapat dipercaya oleh pemegang saham dan dapat digunakan untuk pengambilan 

keputusan.  

Auditor membutuhkan waktu yang cukup untuk menghasilkan opini audit 

yang obyektif, hal ini dikarenakan proses audit harus sesuai dengan prosedur yang 

berlaku. Di lain pihak laporan keuangan harus diterbitkan di BEI tepat waktu, agar 

relevansi dari laporan keuangan tersebut tidak berkurang atau bahkan hilang. 

Tepat waktu diartikan bahwa informasi harus disampaikan sedini mungkin agar 

dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi dan untuk 

menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut (Rachmawati, 2008). 

Laporan keuangan diterbitkan oleh perusahaan pada akhir tahun, pada tutup buku 

perusahaan pada tanggal 31 Desember. Laporan keuangan meliputi laporan 

neraca, laporan laba komprehensif, laporan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan 

atas laporan keuangan (Shiyana, 2009). Auditor memiliki tugas yang cukup berat, 

selain harus berpacu dengan waktu, auditor juga harus tetap menepati prosedur-

prosedur dalam proses audit. Pelaksanaan audit yang semakin sesuai dengan 

standar membutuhkan waktu yang semakin lama, terlebih apabila perusahaan 
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yang diaudit merupakan perusahaan yang besar dan sangat banyak 

permasalahannya. 

Pada penelitian terdahulu, menurut Utami (2006) audit delay adalah 

lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal tahun penutupan 

tahun buku hingga tanggal diselesaikannya laporan audit independen. Menurut 

Subekti dan Widiyanti (2004) audit delay adalah perbedaan waktu antara tanggal 

laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan yang 

mengindikasikan tentang lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh 

auditor. Sedangkan menurut Hossain dan Taylor (1998), audit delay is generally 

defined in these studies as the length of time from a company’s financial year-end 

to the date of the auditor’s report. Audit delay juga dapat diartikan sebagai 

interval jumlah hari antara tanggal periode laporan keuangan (tanggal 31 

Desember) sampai tanggal laporan audit (Wirakusuma, 2004). Menurut Knechel 

dan Payne dalam penelitian Hamzah dkk (2005), audit delay adalah periode waktu 

antara akhir tahun fiskal dan tanggal laporan audit. Menurut Dyer dan McHugh 

(1975) dalam Hamzah dkk (2005) keterlambatan audit dibagi menjadi tiga, yaitu 

Preliminary lag (interval antara berakhirnya tahun fiskal sampai dengan tanggal 

diterimanya laporan keuangan pendahulu oleh pasar modal), Auditor’s signature 

lag (interval antara berakhirnya tahun fiskal sampai dengan tanggal tercantumnya 

laporan auditor), dan total lag (interval antara berakhirnya tahun fiskal sampai 

dengan tanggal diterimanya laporan keuangan tahunan publikasi oleh pasar 

modal). Berdasarkan pengertian dari total lag, dapat disimpulkan audit delay 

adalah jumlah waktu atau jarak waktu antara tahun tutup buku laporan keuangan 
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perusahaan hingga dipublikasikannya laporan keuangan yang telah diaudit oleh 

auditor independen di BEI.  

Semakin singkat audit delay, maka akan semakin relevan laporan keuangan 

yang diumumkan di BEI. Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatwaktuan 

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 tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala 

(Rachmawati, 2008). Pada tahun 1996 BAPEPAM mengeluarkan lampiran 

keputusan ketua BAPEPAM No.8/PM/1996 yang mewajibkan bagi setiap emiten 

dan perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan 

perusahaan dan laporan auditor independen kepada BAPEPAM selambat-

lambatnya 120 hari setelah tanggal laporan tahunan perusahaan. Namun sejak 

tanggal 30 September 2003, BAPEPAM semakin memperketat peraturan dengan 

dikeluarkannya lampiran Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No: KEP-

36/PM/2003 yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan disertai dengan 

laporan akuntan dengan pendapat yang lain harus disampaikan kepada 

BAPEPAM selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal 

laporan keuangan tahunan atau batas akhir penyampaian laporan keuangan 31 

Maret tahun berikutnya (Setiaji, 2009). Sedangkan menurut penelitian Subekti dan 

Widiyanti (2004) menyebutkan bahwa pada tahun 2001 rata-rata waktu tunggu 

pelaporan ke BAPEPAM dari waktu antara tanggal laporan sampai tanggal opini 

auditor membutuhkan waktu 98 hari. Pada tahun 2008 terdapat beberapa 

perusahaan yang mengalami audit delay, yaitu:  
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Tabel1.1 Daftar perusahaan manufaktur yang mengalami audit delay tahun 

2008 

Nama Perusahaan Lamanya audit delay 

tahun 2008 

PT. Davomas Abadi, Tbk 114 hari 

PT. Indomobil Sukses Internasional, Tbk 148 hari 

PT. Sunson Textile Manufacture, Tbk 117 hari 

Sumber: Bursa Efek Indonesia 

 

Audit delay juga masih ditemukan pada beberapa laporan keuangan 

perusahaan pada tahun 2009 dan 2010.  

Tabel1.2 Daftar perusahaan yang mengalami audit delay tahun 2009 dan 2010 

Nama Perusahaan Lamanya audit 

delay tahun 

2009 

Lamanya audit 

delay tahun 

2010 

PT. Ratu Prabu Energi Tbk 105 hari 119 hari 

PT. Bank Mutiara Tbk (d/h Bank Century 

Tbk) 

120 hari 104 hari 

PT. Bhuwantala Indah Permai 112 hari 84 hari 

PT. Berlian Laju Tanker Tbk 102 hari 159 hari 

PT. Citra Kebun Raya Agri Tbk 116 hari 157 hari 

PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk 160 hari 89 hari 

PT. Dyviacom Intrabumi Tbk 102 hari 94 hari 

PT. Bakrieland Development Tbk 165 hari 90 hari 

PT. Fast Food Indonesia Tbk 119 hari 84 hari 

PT. Kokoh Inti Arebama Tbk 112 hari 88 hari 

PT Laguna Cipta Griya Tbk 158 hari 87 hari 

PT. Modernland Realty Tbk 181 hari 136 hari 

PT. Mitra Internasional Resources Tbk 

(d/h PT. Mitra Rajasa Tbk) 

152 hari 134 hari 

PT. Metro Realty Tbk 151 hari 88 hari 

PT. Apac Citra Centertex Tbk 111 hari 83 hari 

PT. Nipress Tbk 113 hari 91 hari 

PT. Pelita Sejahtera Abadi Tbk 105 hari 89 hari 

Sumber: Bursa Efek Indonesia 

Beberapa perusahaan diatas masih mengalami audit delay melebihi waktu 

yang telah ditentukan oleh BAPEPAM yaitu 90 hari. Hal ini yang menjadi 

permasalahan perusahaan. Audit delay yang panjang menyebabkan berkurangnya 

manfaat dari laporan keuangan, selain itu perusahaan akan kehilangan 



6 
 

 
 

kepercayaan dari publik karena dianggap tidak dapat menjalankan manajemen 

perusahaan dengan baik. 

Penelitian dengan tema audit delay, sudah pernah dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh M.G Venny C.N dan 

Ubaidillah (2008),yang menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan audit 

delay: (1) opini auditor, (2) tingkat profitabilitas, (3) tingkat leverage, (4) ukuran 

perusahaan. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Subekti dan Widiyanti 

(2004) menyebutkan ada lima faktor yang mempengaruhi audit delay, yaitu: (1) 

tingkat profitabilitas, (2) ukuran perusahaan, (3) jenis industri perusahaan, (4) 

jenis pendapat akuntan publik, (5) ukuran auditor-kantor akuntan publik. 

Penelitian dengan tema audit delay juga dilakukan oleh peneliti  luar negeri, 

seperti yang dilakukan oleh Hossain dan Taylor (1998) ada tujuh faktor audit 

delay, yaitu: (1) size of company,  (2) debt-equity ratio, (3) profitability, (4) status 

as a subsidiary of a multinational company, (5) audit firm size, (6) audit fees, (7) 

industry type. 

Penelitian Subekti dan Widiyanti (2004)  menyebutkan bahwa opini auditor 

berpengaruh secara signifikan terhadap audit delay, begitu pula dengan variabel 

ukuran kantor akuntan publik berpengaruh secara signifikan terhadap audit delay. 

Sejalan dengan hasil Subekti dan Widiyanti, penelitian Gilling (1977) dalam 

Subekti dan Widiyanti (2004) menunjukkan bahwa variabel ukuran kantor 

akuntan publik berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Tetapi hasil yang 

berbeda diungkapkan oleh Na’im (1998) yang menyebutkan bahwa opini auditor 

tidak berpengaruh terhadap terhadap audit delay. Sejalan dengan Na’im, 
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penelitian Halim (2000) juga menyebutkan bahwa opini auditor tidak berpengaruh 

terhadap audit delay. Dalam penelitian Wirakusuma (2004) menyebutkan bahwa 

reputasi auditor (ukuran kantor akuntan publik) tidak memiliki pengaruh terhadap 

audit delay. Karena perbedaan tersebut, peneliti ingin meneliti kembali variabel 

tersebut.  

Peneliti juga meneliti variabel kondisi perusahaan. Pada penelitian 

sebelumnya, profitabilitas seringkali dianggap sebagai penggambaran kondisi dari 

suatu perusahaan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi seringkali 

dianggap sebagai perusahaan yang memiliki pengendalian intern yang baik pula. 

Seperti dalam penelitian M.G.Venny. C.N dan Ubaidillah (2008) yang 

menyatakan bahwa variabel profitabilitas mempengaruhi audit delay, selain itu 

pada penelitian Rachmawati (2008) juga menyatakan bahwa variabel profitabilitas 

mempengaruhi audit delay.  Selain profitabilitas, penelitian terdahulu juga sering 

meneliti variabel solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

semua kewajiban-kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun jangka 

panjangnya. Penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati (2008) menyatakan 

bahwa variabel solvabilitas tidak mempengaruhi audit delay. Dari uraian tersebut, 

variabel profitabilitas dan variabel solvabilitas sering digunakan dalam penelitian 

terdahulu, sehingga dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan variabel 

kondisi perusahaan, karena variabel kondisi perusahaan merupakan variabel yang 

lebih kompleks dibanding variabel lain dalam penggambaran keadaan suatu 

perusahaan, sehingga diharapkan dengan menggunakan variabel kondisi 

perusahaan hasil yang didapatkan akan lebih baik dibandingkan dengan 
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menggunakan variabel lain. Variabel kondisi perusahaan dalam penelitian ini akan 

diuji menggunakan uji altman. Sehingga variabel yang akan diteliti dalam 

penelitian ini yaitu, kondisi perusahaan, ukuran kantor akuntan publik, dan opini 

auditor.  

Kondisi perusahaan merupakan faktor penting dalam pelaksanaan audit. 

Dalam penelitian terdahulu, sering disebutkan variabel profitabilitas, dan variabel 

solvabilitas. Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, maka semakin 

pendek audit delay. Sedangkan apabila tingkat profitabilitas perusahaan rendah, 

maka audit delay akan semakin panjang. Selain profitabilitas, variabel solvabilitas 

juga sering digunakan dalam penelitian terdahulu, semakin rendah tingkat rasio 

debt to equity maka akan semakin singkat audit delay. Sedangkan semakin tinggi 

tingkat rasio debt to equity maka akan semakin panjang audit delay. Tetapi pada 

kenyataannya apabila mengukur hanya dari faktor profitabilitas atau solvabilitas 

saja kurang komprehensif, karena hasil dari variabel profitabilitas seringkali 

berpengaruh secara signifikan terhadap audit delay, seperti pada penelitian 

Subekti dan Widiyanti (2004) menyebutkan bahwa profitabilitas berpengaruh 

signifikan terhadap audit delay, selain itu dalam penelitian Utami (2006) juga 

menyatakan bahwa laba/rugi berpengaruh secara signifikan terhadap audit delay. 

Hasil dari penelitian Lestari (2010) menyatakan bahwa variabel solvabilitas 

berpengaruh positif terhadap audit delay. Dengan pertimbangan tersebut, dalam 

penelitian ini akan mengukur kondisi perusahaan dari aspek yang lebih 

komprehensif dengan menggunakan uji altman yang mencakup beberapa faktor, 

yaitu: modal perusahaan, profitabilitas, pendapatan sebelum pajak, nilai pasar dari 
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ekuitas, penjualan dan aset total (Fachrozy, 2007). Uji altman merupakan salah 

satu cara untuk mengukur tingkat kebangkrutan perusahaan. Perusahaan yang 

berada dalam kondisi sehat, tidak akan mengalami banyak kesulitan saat proses 

audit berlangsung. Hal ini dikarenakan, perusahaan dengan kondisi baik, 

cenderung memiliki pengendalian intern dan ekstern yang baik pula, sehingga 

auditor tidak akan menemui kesulitan dalam pelaksanaan audit dan audit delay 

akan semakin singkat. Sebaliknya, apabila perusahaan dalam kondisi tidak baik, 

atau bahkan bangkrut, perusahaan akan cenderung untuk menutupinya. Apabila 

auditor salah dalam melakukan prediksi kebangkrutan terhadap kondisi keuangan 

perusahaan, maka auditor dapat dituntut secara hukum, karena dianggap 

melakukan kegagalan audit (failure audit) (Anandarajan et al, 2001 dalam 

Fachrozy, 2007). Hal ini tentu akan menyulitkan auditor untuk melaksanakan 

tugasnya.  

Ukuran kantor akuntan publik, merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi singkat atau panjangnya suatu audit delay. Loebbeck (1996) dalam 

Rachmawati (2008) menyebutkan  kantor akuntan publik dibagi menjadi empat 

kategori, yaitu: (a) KAP Internasional “The Big Four”, (b) KAP Nasional, (c) 

KAP Lokal, (d) KAP Lokal Kecil. Untuk kantor akuntan publik yang termasuk 

The Big Four, auditor akan lebih cepat dalam pelaksanaan proses auditnya. Hal ini 

dikarenakan anggota auditor yang tergabung dalam The Big Four cenderung 

memiliki sumber daya yang lebih berpengalaman dibanding kantor akuntan publik 

Non The Big Four. Selain itu, intensif yang diterima oleh anggota The Big Four 

lebih besar, sehingga membuat anggota audit lebih bersemangat dalam 
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pelaksanaan tugas audit. Waktu penyelesaian audit yang lebih singkat juga 

merupakan salah satu cara agar reputasi auditor tetap terjaga. 

Opini yang diberikan auditor merupakan faktor ketiga yang akan diteliti 

dalam penelitian ini. Opini audit bermacam-macam, tergantung dari hasil dari 

audit. Petronila (2007) menyatakan bahwa audit delay akan lebih panjang untuk 

perusahaan yang menerima opini audit selain unqualified opinion. Laporan 

keuangan yang mendapat opini audit unqualified opinion akan mendapat respon 

positif dari perusahaan. Perusahaan cenderung akan mempercepat pengumuman 

laporan keuangan kepada publik dan mempersingkat audit delay. Sedangkan 

untuk opini selain unqualified opinion akan menyebabkan audit delay semakin 

panjang. Hal ini disebabkan karena auditor harus melakukan konsultasi dan 

konfirmasi kepada perusahaan terlebih dahulu. 

Dari uraian diatas, penulis memutuskan untuk meneliti kembali faktor-faktor 

yang mempengaruhi audit delay. Sehingga penulis mengambil judul FAKTOR-

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDIT DELAY (Studi Empiris pada 

perusahaan yang Terdaftar di BEI pada tahun 2009-2010). 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Masalah yang akan ditelaah berdasarkan uraian diatas dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Apakah kondisi perusahaan, ukuran kantor akuntan publik, dan opini 

auditor berpengaruh secara simultan terhadap audit delay? 
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2. Apakah kondisi perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap audit 

delay? 

3. Apakah ukuran kantor akuntan publik berpengaruh secara parsial 

terhadap audit delay? 

4. Apakah opini auditor berpengaruh secara parsial terhadap audit delay? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang 

hendak dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh kondisi perusahaan, ukuran Kantor Akuntan 

Publik, dan opini auditor terhadap audit delay. 

2. Mengetahui pengaruh kondisi perusahaan terhadap audit delay. 

3. Mengetahui pengaruh ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap audit 

delay. 

4. Mengetahui pengaruh opini auditor terhadap audit delay. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, 

baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diharapkan dapat diambil dari 

penelitian ini antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

a) Sebagai sarana untuk memberikan wawasan tentang faktor-faktor 

yang mempengaruhi audit delay. 
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b) Untuk mengaplikasikan pengetahuan yang telah didapat selama masa 

perkuliahan. 

2. Manfaat Praktis 

a) Sebagai referensi bagi perpustakaan dan pembandingan bagi 

mahasiswa lain yang hendak melakukan penelitian di masa yang akan 

datang. 

b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan auditor, 

agar dalam pelaksanaan tugasnya dapat lebih cepat, dan dapat 

mempersingkat audit delay. 
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BAB II 

TELAAH TEORI 

 

2.1. Teori yang melandasi 

Beberapa teori yang melandasi adanya audit delay yaitu: 

2.1.1. Teori Kepatuhan (Compliance Theory) 

 Teori kepatuhan terlebih dahulu ditekankan pada ilmu-ilmu khusus 

sosial, hal ini dimaksudkan untuk mempengaruhi perilaku individu agar 

sesuai dengan norma yang berlaku (Shiyana, 2009). Menurut Ukago (2000) 

mengemukakan bahwa berdasarkan perspektif normatif maka teori 

kepatuhan ini dapat diterapkan di bidang akuntansi. Pada Undang-Undang 

No.8/Th 1995 menyebutkan setiap perusahaan publik wajib memenuhi 

ketentuan dalam undang-undang tersebut dalam penyampaian laporan 

keuangan yang berpengaruh terhadap laporan audit secara cepat. 

2.1.2. Teori Keagenan (Agency Theory) 

 Teori keagenan menjelaskan hubungan antara agen (pihak 

manajemen) dengan principal (pemilik). Agen merupakan pihak yang diberi 

mandat oleh pihak principal, untuk melakukan tugas-tugas yang telah 

ditentukan atas nama pihak principal. Inti dari teori keagenan adalah 

pendesainan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan principal 

dengan agen dalam hal terjadi konflik kepentingan. Dalam hal ini principal 

adalah pihak pemegang saham, sedangkan agen adalah perusahaan (Arifin, 

2005). 
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 Pihak pemegang saham memberikan mandat kepada pihak perusahaan 

untuk menyediakan laporan keuangan perusahaan. Konflik kepentingan 

dapat terjadi karena pihak pemegang saham menginginkan penyampaian 

laporan keuangan sesuai dengan keadaan perusahaan, sedangkan pihak 

perusahaan berusaha dalam melakukan upaya-upaya agar laporan keuangan 

yang diterbitkan oleh perusahaan tampak baik, atau biasa disebut dengan 

window dressing. Untuk menjembatani perbedaan kepentingan inilah, kedua 

pihak melakukan kesepakatan menunjuk pihak ketiga, dalam hal ini adalah 

auditor independen. Tugas dari auditor independen adalah memberikan opini 

secara obyektif atas laporan keuangan perusahaan, sehingga laporan 

keuangan yang diterbitkan perusahaan reliable dan dapat dipercaya oleh 

pemegang saham. 

 

2.2. Audit 

Auditing didefinisikan sebagai suatu proses sistematis untuk mendapatkan 

dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-

tindakan dan kejadian ekonomi secara obyektif untuk menentukan tingkat 

kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan 

mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Jusup, 

2001). Dalam hal ini bahan audit dari perusahaan adalah laporan keuangan 

tahunan perusahaan. 
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2.2.1. Fungsi Auditing 

 Auditor independen bertugas melakukan proses audit laporan 

keuangan perusahaan. Pada dasarnya laporan keuangan adalah hasil dari 

proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi 

antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak 

yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut 

(Munawir, 2004). Laporan keuangan meupakan kunci sukses bagi 

perusahaan untuk menarik investor untuk menanamkan modal di 

perusahaannya. Sehingga laporan keuangan yang dipublikasikan tepat waktu 

akan berpeluang memperoleh laba yang lebih besar. 

Berdasarkan sifatnya yang analisis, auditing memiliki fungsi 

memecah-mecah atau menguraikan informasi yang ada dalam laporan 

keuangan untuk mencari bukti yang dapat mendukung pendapat auditor 

mengenai kewajaran penyajian informasi tersebut (Yulianti, 2010). Auditor 

memiliki peran yang sangat penting dalam proses auditing. Fungsi auditor 

adalah untuk melakukan pengesahan dan meyakinkan tentang kewajaran 

dari laporan keuangan tersebut. Auditor memberikan keyakinan kepada para 

pihak yang berkepentingan, bahwa laporan keuangan perusahaan merupakan 

laporan keuangan yang wajar. Fungsi auditor akan memudahkan pihak-

pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan. 

2.2.2. Standar Auditing 

 Auditing memiliki standar yang harus dipatuhi oleh auditor dalam 

pelaksanaan auditnya. Standar auditing merupakan ukuran pelaksanaan 
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tindakan yang menjadi pedoman umum bagi auditor dalam melaksanakan 

audit (Mulyadi, 2002).  

Standar audit adalah pedoman yang harus dipatuhi oleh seorang 

auditor dalam pelaksanaan audit. Tetapi pada kenyataannya, dengan 

dipatuhinya standar audit, proses pelaksanaan audit akan cenderung lebih 

lama, sehingga laporan keuangan tidak dapat diterbitkan tepat waktu. Begitu 

pula sebaliknya, apabila standar audit tidak dipatuhi maka hasil audit tidak 

relevan. 

2.2.3. Laporan Audit 

 Auditor menyampaikan hasil auditnya berupa laporan audit. Laporan 

audit merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi 

dengan masyarakat lingkungannya. Laporan audit adalah alat formal yang 

digunakan auditor dalam mengkomunikasikan kesimpulan tentang laporan 

keuangan yang diaudit kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mulyadi, 

2002). Dalam laporan tersebut auditor menyatakan pendapatnya mengenai 

kewajaran laporan keuangan auditan. Pendapat auditor biasanya 

disampaikan dalam bentuk tertulis yang umumnya berupa laporan audit 

baku. Laporan audit baku terdiri dari tiga paragraf, yaitu: paragraf pengantar 

(introductory paragraph), paragraf lingkup (scope paragraph), dan paragraf 

pendapat (opinion paragraph). 
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2.3. Audit Delay 

Audit delay adalah waktu penundaan pelaporan laporan keuangan 

perusahaan, yang dihitung dari tahun tutup buku laporan keuangan audited 

perusahaan hingga publikasi laporan keuangan di BEI. Menurut Nurhayani (2011) 

perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit 

dalam laporan keuangan mengindikasikan tentang lamanya waktu penyelesaian 

audit yang dilakukan oleh auditor, kondisi ini yang sering disebut dengan audit 

delay. Perbedaan waktu yang sering dikatakan audit delay adalah perbedaan 

antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal publikasi laporan keuangan yang 

telah diaudit ke BEI. Ketepatwaktuan penerbitan laporan keuangan audit 

merupakan hal yang sangat penting, khususnya untuk perusahaan-perusahaan 

publik yang menggunakan pasar modal sebagai salah satu sumber pendanaan. 

Perusahaan yang sudah go public harus menyerahkan laporan keuangan 

tahunannya disertai dengan opini auditor kepada BAPEPAM. Peraturan 

BAPEPAM tersebut diatur dalam Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang 

publikasi laporan keuangan tahunan auditan yang bersifat wajib dengan batas 

waktu 120 hari dari akhir tahun fiskal sampai tanggal diserahkannya laporan 

keuangan yang telah diaudit ke BAPEPAM. Namun, sejak 30 September 2003, 

peraturan ini diganti dengan peraturan baru dengan Nomor X.K.2 tentang 

kewajiban penyampaian laporan keuangan ke BAPEPAM menjadi 90 hari 

(Yulianti, 2010).  

Ketepatwaktuan dapat diartikan ketersediaan informasi pada saat informasi 

tersebut dibutuhkan. Informasi akan bernilai apabila tersedia pada saat waktu yang 
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tepat. Informasi harus disampaikan sedini mungkin untuk dapat digunakan 

sebagai dasar membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi dan untuk 

menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut (Baridwan, 2001). 

Dyer dan McHugh (1975) dalam Hamzah Ahmad dkk (2005) membagi 

keterlambatan (lag) menjadi tiga, yaitu: 

1. Preliminary lag  

Preliminary lag adalah interval antara berakhirnya tahun fiskal sampai 

dengan tanggal diterimanya laporan keuangan pendahulu oleh pasar modal. 

2. Auditor’s signature lag 

Auditor’s signature lag merupakan interval antara berakhirnya tahun fiskal 

sampai dengan tanggal tercantumnya laporan auditor. 

3. Total lag 

Total lag adalah interval antara berakhirnya tahun fiskal sampai dengan 

tanggal diterimanya laporan keuangan tahunan publikasi oleh pasar modal. 

2.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay 

Audit delay dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: 

2.4.1. Kondisi Perusahaan 

Kondisi perusahaan dapat diartikan sebagai suatu tampilan atau 

gambaran secara utuh suatu perusahaan selama periode atau kurun waktu 

tertentu. Media yang dapat digunakan untuk meneliti kondisi perusahaan 

adalah laporan keuangan perusahaan (www.library.upnvj.ac.id). 

 

 

http://www.library.upnvj.ac.id/
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 Kondisi perusahaan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 

a. Rawan bangkrut, hal ini berarti perusahaan dalam keadaan tidak aman 

dari segi keuangan. 

b. Daerah abu-abu, hal ini mengartikan bahwa perusahaan mengalami 

masalah keuangan yang harus segera ditangani. Apabila masalah dapat 

diselesaikan dengan baik, kondisi perusahaan berada dalam keadaan 

aman, tetapi sebaliknya, apabila manajemen tidak dapat menemukan 

solusi yang tepat, maka kondisi perusahaan akan bangkrut. 

c. Perusahaan berada dalam keadaan sangat sehat, hal ini berarti kondisi 

perusahaan sangat baik dan sangat kecil kemungkinan perusahaan akan 

mengalami kebangkrutan. 

Kondisi perusahaan ini jelas sangat berpengaruh terhadap audit delay, 

semakin baik kondisi perusahaan, maka semakin singkat audit delay. Hal ini 

disebabkan karena semakin baik kondisi perusahaan, mendorong perusahaan 

untuk segera mengumumkan hal baik kepada publik. Begitu pula sebaliknya, 

apabila kondisi perusahaan tidak baik, maka perusahaan akan berusaha 

menunda pengumuman laporan keuangan kepada publik. Sedangkan apabila 

perusahaan dalam masalah, perusahaan akan segera mencari solusi untuk 

mengatasi masalah sebelum perusahaan mengumumkan laporan 

keuangannya kepada publik. Kondisi perusahaan dapat dihitung dengan 

mengunakan uji altman.  

Penelitian Altman menggunakan multivariate discriminant analysis 

(MDA) dengan lima jenis rasio keuangan. Rasio-rasio ini antara lain 
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menurut Aryati dan Manao (2000) dalam Mustika (2008)  modal kerja/total 

aktiva (rasio X1), saldo laba/total aktiva (X2), EBIT/total aktiva (X3), nilai 

pasar saham/nilai buku hutang (X4), penjualan/total aktiva (X5). Rasio X1 

mendeteksi likuiditas total aktiva dan posisi modal kerja. Rasio X2 

mendeteksi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Rasio 

X3 mengukur kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam seluruh 

aktiva untuk menghasilkan keuntungan bagi semua investor termasuk 

pemegang saham dan obligasi (Adnan dan Taufiq, 2001 dalam Mustika, 

2008). Rasio X4 mengukur kemampuan perusahaan untuk menjamin setiap 

hutangnya dengan modal sendiri. Rasio X5 mendeteksi kemampuan modal 

yang diinvestasikan oleh perusahaan untuk menghasilkan revenue (Adnan 

dan Taufiq, 2001 dalam Mustika, 2008). 

Arif (2000) dalam Mustika (2008) mengemukakan beberapa kegunaan 

model Z-Score hasil temuan Altman, yaitu: 

1. Untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan manufaktur secara tepat 

dua tahun sebelum terjadinya kebangkrutan yang sebenarnya. 

2. Untuk meninjau atau memeriksa kembali calon perusahaan yang akan 

diakuisisi, pemasok dan perusahaan lain, termasuk mendeteksi masalah 

keuangan yang timbul dari perusahaan tersebut yang akan 

mempengaruhi binis yang sedang dijalankan. 

3. Untuk mengukur tingkat kesehatan keuangan suatu perusahaan melalui 

informasi yang didapat dalam laporan keuangan. 
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2.4.2. Ukuran Kantor Akuntan Publik 

 Menurut SK Menkeu No.43/KMK.017/1997 tertanggal 27 Januari 

1997 sebagaimana telah diubah dengan SK Menkeu No.470/KMK.017/1999 

tertanggal 4 Oktober 1999 dalam Jusup (2001), kantor akuntan publik adalah 

lembaga yang memiliki izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi 

Akuntan Publik dalam menjalankan pekerjaannya. Struktur Kantor Akuntan 

Publik, mengingat pekerjaan audit atas laporan keuangan menuntut 

tanggungjawab yang besar, maka pekerjaan professional kantor akuntan 

publik menuntut independensi dan kompetensi yang tinggi pula. 

Independensi memungkinkan auditor untuk melakukan audit secara efektif 

dan efisien. Adanya kepercayaan atas independensi dan kompetensi auditor, 

menyebabkan pemakai bisa mengandalkan diri pada laporan yang dibuat 

auditor. Oleh karena kantor akuntan publik demikian banyak jumlahnya, 

maka tidaklah mungkin bagi pemakai laporan untuk menilai independensi 

dan kompetensi masing-masing kantor akuntan publik. Oleh karena itu, 

struktur kantor akuntan publik akan sangat berpengaruh terhadap hal ini, 

walaupun tidak menjamin sepenuhnya (Jusup, 2001). 

Menurut Jusup (2001) bentuk usaha kantor akuntan publik yang 

dikenal menurut hukum Indonesia ada dua macam, yaitu: 

a. Kantor akuntan publik dalam bentuk usaha sendiri. Kantor akuntan 

publik bentuk ini menggunakan nama akuntan publik yang 

bersangkutan. 
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b. Kantor akuntan publik dalam bentuk usaha kerjasama. Kantor akuntan 

publik bentuk ini menggunakan nama sebanyak-banyaknya tiga nama 

akuntan publik yang menjadi rekan/partner dalam kantor akuntan publik 

yang bersangkutan. 

 Kualitas audit dapat diukur dari ukuran kantor akuntan publik (KAP). 

KAP dapat dibedakan menjadi dua, yaitu KAP yang tergolong The Big Four 

dan KAP Non The Big Four. Auditor empat besar (The Big Fours Auditors) 

adalah kelompok empat firma jasa professional dan akuntansi internasional 

terbesar yang menangani mayoritas pekerjaan audit untuk perusahaan publik 

maupun perusahaan tertutup. Kantor akuntansi publik yang termasuk 

kategori Kantor Akuntansi The Big Four di Indonesia tahun 2009 adalah 

(kartikatriperwirasari.wordpress.com, 2009): 

a. Kantor Akuntan Publik Ernst and Young, yang bekerja sama dengan 

Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko dan Sandjaja. 

b. Kantor Akuntan Publik Delloite Tauche Thomatshu, yang bekerja sama 

dengan Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio. 

c. Kantor Akuntan Publik KPMG (Klynfeld Peat Marwick Goedelar), yang 

bekerja sama dengan Kantor Akuntan Publik Sidharta dan Widjaja.  

d. Kantor Akuntansi Publik Price Water House Cooper, yang bekerja sama 

dengan Kantor Akuntansi Publik Haryanto Sahari dan rekan. 

Sedangkan kantor akuntan publik Indonesia yang termasuk The Big 

Four tahun 2010 adalah (andi-shannaz.students-blog.undip.ac.id, 2010): 
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a. KAP Ernst & Young berafiliasi dengan KAP Purwantono, Sarwoko, 

Sandjaja. 

b. KAP Delloite berafiliasi dengan KAP Osman Bing Satrio. 

c. KAP KPMG berafiliasi dengan KAP Sidharta, Sidharta, Widjaja. 

d. KAP PwC berafilisi dengan KAP Haryanto Sahari. 

Untuk KAP The Big Four akan cenderung cepat dalam pelaksanaan 

proses audit dan mengeluarkan pendapat going concern. KAP The Big Four 

lebih menginginkan untuk mengambil sikap yang tepat dan mengeluarkan 

pendapat yang sesuai standar dan memiliki kemampuan teknis untuk 

mendeteksi going concern perusahaan, kantor akuntan publik besar 

cenderung menyajikan audit yang lebih cepat dibandingkan dengan kantor 

akuntan publik Non The Big Four karena mereka memiliki nama baik yang 

dipertaruhkan (Pranbandari dan Rustiana, 2007). KAP The Big Four 

memiliki SDM yang lebih banyak dan berkualitas sehingga proses audit 

berjalan lebih efektif dan efisien. KAP The Big Four juga mendapat dana 

insentif yang lebih besar dibanding dengan KAP Non The Big Four, hal ini 

memacu auditor untuk menyelesaikan proses audit tepat waktu, sehingga 

laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh KAP The Big Four lebih 

cepat diumumkan dan mempersingkat audit delay dibanding laporan 

keuangan perusahaan yang diaudit oleh KAP Non The Big Four. 

2.4.3. Opini Auditor 

 Laporan audit adalah alat yang digunakan oleh auditor untuk 

mengkomunikasikan hasil dari laporan keuangan yang telah diaudit kepada 
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pihak-pihak yang memerlukan. Hasil kesimpulan audit yang disampaikan 

oleh auditor berupa pendapat atau opini audit. 

 Menurut Mulyadi (2002) ada lima tipe pendapat laporan audit yang 

diterbitkan oleh auditor: 

1) Pendapat wajar tanpa pengecualian (Unqualified Opinion) 

Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor jika tidak 

terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan terdapat pengecualian yang 

signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi berterima 

umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan prinsip 

berterima umum tersebut, serta pengungkapan memadai dalam laporan 

keuangan. 

2) Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas 

(Unqualified Opinion report with Explanatory Language) 

Pendapat ini diberikan oleh auditor apabila audit telah dilaksanakan 

atau telah sesuai dengan standar auditing. Penyajian laporan keuangan sesuai 

prinsip akuntansi yang berterima umum, tetapi terdapat keadaan tertentu 

yang mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraph penjelas 

(penjelasan lain) dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi 

pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut. 

3) Pendapat wajar dengan pengecualian (Qualified Opinion) 

Auditor memberikan pendapat wajar dengan pengecualian dalam 

laporan keuangan apabila lingkup audit dibatasi oleh klien, sehingga auditor 

tidak dapat melaksnakan prosedur audit penting  atau tidak dapat 
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memperoleh informasi penting tentang laporan keuangan karena kondisi-

kondisi yang berada diluar kekuasaan klien maupun auditor, sehingga 

laporan keuangan tidak disusun dengan prinsip akuntansi berterima umum 

secara konsisten. 

4) Pendapat tidak wajar (Adverse Opinion) 

Pendapat tidak wajar merupakan kebalikan dari pendapat wajar tanpa 

pengecualian. Akuntan memberikan pendapat tidak wajar jika laporan 

keuangan klien tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum 

sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, 

perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan klien. 

5) Pernyataan tidak memberikan pendapat (Disclaimer of opinion) 

Auditor dapat pula tidak memberikan pendapat atas laporan keuangan 

(no opinion report), hal ini dapat dikarenakan antara lain: 

a. Pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkungan audit. 

b. Auditor tidak independen dalam hubungannya dengan klien. 

 Menurut Subekti dan Widiyanti (2004) audit delay yang panjang 

dialami oleh perusahaan yang menerima pendapat selain unqualified 

opinion. Hal ini dikarenakan proses pemberian pendapat selain unqualified 

opinion tersebut melibatkan negosiasi dengan klien, konsultasi dengan 

dengan partner audit yang lebih senior atau staf teknis dan perluasan lingkup 

audit, sedangkan untuk perusahaan yang mendapat pendapat unqualified 

opinion cenderung akan segera diumumkan kepada publik. Opini audit yang 

baik harus mengemukakan bahwa laporan keuangan yang telah diaudit 
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sesuai dengan ketentuan standar akuntansi keuangan dan tidak ada 

penyimpangan material yang dapat mempengaruhi pengambilan suatu 

keputusan. Opini auditor dapat dihitung dengan metode skor, dengan 

pemberian skor akan diketahui tahapan opini auditor dari yang terbaik 

hingga yang terburuk. Opini auditor dengan skor tertinggi merupakan opini 

auditor yang terbaik, sedangkan opini auditor dengan skor terendah 

merupakan opini auditor terburuk. Opini auditor dapat diberi skor sebagai 

berikut: 

a) Wajar tanpa pengecualian diberi skor 5 

b) Wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas diberi skor 4 

c) Wajar dengan pengecualian diberi skor 3 

d) Tidak wajar diberi skor 2 

e) Tidak memberi pendapat diberi skor 1 

Melalui skor diatas dapat disimpulkan untuk opini auditor wajar tanpa 

pengecualian merupakan opini auditor yang terbaik karena mendapat skor 5, 

begitu pula dengan opini auditor tidak memberi pendapat merupakan opini 

auditor terburuk karena mendapat skor 1. 
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2.5. Penelitian terdahulu 

Berbagai penelitian  terdahulu mengenai variabel yang diteliti: 

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Variabel X Tahun 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Ashton dkk 

(1987), 

Amerika 

Serikat 

 

 

Kompleksitas 

perusahaan, 

kompleksitas 

operasional, 

kompleksitas 

keuangan, 

kompleksitas 

pelaporan 

keuangan, jenis 

industri, 

perusahaan publik 

atau non publik, 

tahun buku 

SPI, EDP, audit 

firm tenure, 

besarnya laba 

rugi, 

profitabilitas, dan 

jenis opini. 

1982 Jenis opini qualified, 

perusahaan industri, 

perusahaan non publik, 

tahun buku selain 31 

Desember, SOI dan 

EDP yang lemah 

memperpanjang audit 

delay. 

 

 

2 Dr. Monirul 

Alam Hossain 

and Professor 

Peter J. Taylor 

 

 

Ukuran 

perusahaan, rasio 

ekuitas, 

profitabilitas, 

Status perusahaan 

sebagai 

perusahaan 

multinasional, 

ukuran kantor 

akuntan publik, 

upah auditor, 

jenis industri 

 

 

1993 

 

Status perusahaan 

sebagai perusahaan 

multinasional 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

audit delay. Sedangkan 

ukuran perusahaan, rasio 

ekuitasm ukuran kantor 

akuntan publik, upah 

auditor, dan jenis 

industry tidak 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

audit delay. 

3 Sistya 

Rachmawati 

(2008), 

Indonesia 

Profitabilitas, 

Solvabilitas, Size 

perusahaan, dan 

ukuran kantor 

akuntan public 

2003-2005 Size perusahaan dan 

ukuran kantor akuntan 

publik berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap audit delay, 

sedangkan variabel 
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profitabilitas, 

solvabilitas dan internal 

auditor tidak 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

audit delay. 

4 M.G Venny 

C.N & 

Ubaidillah 

(2008), 

Indonesia 

Opini audit, 

tingkat 

profitabilitas, 

tingkat leverage, 

ukuran 

perusahaan 

2005 Opini auditor dan 

tingkat leverage 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

audit delay. Sedangkan 

Profitabilitas dan 

Ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap audit delay. 

Sumber: Penelitian sebelumnya 

Penelitian sebelumnya banyak menggunakan variabel profitabilitas, 

solvabilitas, opini auditor, ukuran kantor akuntan publik, dan jenis industri. Hasil 

dari penelitian sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.1. Persamaan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya adalah penggunaan variabel opini auditor dan 

ukuran kantor akuntan publik, sedangkan perbedaan variabel dalam penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menggunakan variabel kondisi 

perusahaan yang belum digunakan oleh para peneliti sebelumnya. Diharapkan 

dengan penggunaan variabel kondisi perusahaan dengan uji altman mendapatkan 

hasil yang lebih komprehensif dibanding variabel lain untuk pengukuran kondisi 

keuangan perusahaan dengan variabel profitabilitas atau solvabilitas. 
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2.6. Kerangka Berpikir 

Laporan keuangan merupakan faktor penting dalam perusahaan yang telah 

go public. Laporan keuangan dapat menjadi pedoman atau tolok ukur bagi pihak-

pihak yang berkepentingan untuk mengambil sebuah keputusan. Laporan 

keuangan baru dapat digunakan apabila laporan keuangan tersebut telah 

mengalami auditan oleh auditor independen, hal ini dimaksudkan agar informasi-

informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan merupakan hasil yang dapat 

dipercaya oleh pihak-pihak yang berkepentingan.  

Laporan keuangan akan sangat bermanfaat apabila diterbitkan tepat waktu. 

Waktu penundaan pelaporan laporan keuangan perusahaan ke BEI biasa disebut 

dengan audit delay. Semakin panjang audit delay, maka semakin tidak bermanfaat 

sebuah laporan keuangan, karena laporan keuangan akan kehilangan relevansinya. 

Pengertian audit delay diambil dari pengertian total lag dalam penelitian Dyer dan 

McHugh (1975) dalam Hamzah dkk (2005) adalah waktu penundaan pelaporan 

laporan keuangan perusahaan, yang dihitung dari tahun tutup buku laporan 

keuangan audited perusahaan hingga publikasi laporan keuangan di BEI. Audit 

delay dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari eksternal (luar 

perusahaan) maupun dari internal (dalam perusahaan). Dalam penelitian ini 

mengangkat variabel kondisi perusahaan (internal), ukuran KAP dan opini auditor 

(eksternal). 

Tingkat profitabilitas diperkirakan berpengaruh terhadap audit delay. 

Subekti dan Widiyanti (2004) menyatakan bahwa apabila perusahaan mengalami 

rugi maka perusahaan akan cenderung menunda pengumuman laporan keuangan 
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perusahaan, tetapi apabila perusahaan mendapatkan laba maka perusahaan akan 

mempercepat pengumuman good news tersebut kepada publik. Utami (2006) juga 

menyatakan bahwa faktor profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap audit 

delay. Dari penelitian-penelitian terdahulu, faktor profitabilitas tidak lagi 

komprehensif apabila digunakan di dalam penelitian ini. Sehingga peneliti akan 

menggunakan faktor kondisi perusahaan dengan uji altman agar hasil yang 

didapatkan lebih komprehensif. Uji altman dapat memprediksi kondisi perusahaan 

pada periode atau kurun waktu tertentu. Melalui uji altman kondisi perusahaan 

dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu kondisi perusahaan yang sehat, kondisi 

perusahaan yang rawan, dan kondisi perusahaan yang bangkrut. Apabila kondisi 

perusahaan baik atau sehat, maka perusahaan akan mengumumkan segera laporan 

keuangan kepada publik. Tetapi bila kondisi perusahaan rawan atau bangkrut, 

maka perusahaan akan cenderung menunda pengumuman laporan keuangan, yang 

berarti akan memperpanjang audit delay. Sehingga kondisi perusahaan 

berpengaruh negatif terhadap audit delay. 

Faktor lain yang diangkat dalam penelitian ini adalah ukuran Kantor 

Akuntan Publik (KAP). Dalam penelitian Subekti dan Widiyanti (2004) juga 

menyebutkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi audit delay adalah 

ukaran KAP. Laporan keuangan yang diaudit oleh KAP The Big Four cenderung 

lebih cepat dalam penyampaian hasil auditannya, dibanding laporan keuangan 

yang diaudit oleh KAP Non The Big Four. Hal ini karena KAP The Big Four 

memiliki SDM yang lebih baik, dan KAP selalu berusaha menjaga reputasinya 
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agar tetap baik dimata perusahaan. Sehingga Ukuran KAP berpengaruh negatif 

terhadap audit delay.  

Faktor ketiga yang diangkat dalam penelitian ini adalah opini auditor. Masih 

dalam penelitian Subekti dan Widiyanti (2004) menyebutkan bahwa variabel opini 

auditor berpengaruh terhadap audit delay. Subekti dan Widiyanti (2004) 

menyebutkan bahwa laporan keuangan yang mendapat opini auditor wajar tanpa 

pengecualian akan cenderung lebih cepat mengumumkan laporan keuangannya 

kepada publik. Opini auditor dibagi mejadi lima kategori, yaitu: (1) pendapat 

wajar tanpa pengecualian, (2) pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa 

penjelas, (3) pendapat wajar dengan pengecualian, (4) pendapat tidak wajar, (5) 

tidak memberikan pendapat. Pendapat wajar tanpa pengecualian dianggap 

pendapat yang paling baik diantara kelima pendapat diatas. Hal ini dikarenakan, 

laporan keuangan yang mendapat pendapat wajar tanpa pengecualian, dapat 

dipercaya dan menggambarkan keadaan yang baik di dalam perusahaan. Sehingga 

laporan keuangan akan lebih cepat disampaikan kepada publik, dan audit delay 

semakin singkat.Sehingga opini auditor berpengaruh negatif terhadap audit delay. 

Penelitian dengan tema audit delay juga pernah diangkat dalam penelitian 

terdahulu, seperti diungkapkan oleh Subekti dan Widiyanti (2004) yang meneliti 

faktor tingkat profitabilitas, ukuran perusahaan, sektor industri, opini auditor, 

ukuran KAP yang mengambil sampel pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar 

di BEJ pada tahun 2001. Hasil yang didapat oleh oleh Subekti dan Widiyanti 

(2004) adalah tingkat profitabilitas, ukuran perusahaan, sektor industri, opini 

auditor, ukuran KAP berpengaruh secara signifikan terhadap audit delay.  
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Utami (2006) juga pernah mengangkat audit delay dalam penelitiannya, 

dengan faktor yang diteliti ukuran perusahaan, jenis industri, lamanya perusahaan 

menjadi klien disebuah kantor akuntan publik, jenis opini auditor, laba/rugi, rasio 

hutang terhadap ekuitas, dan reputasi auditor. Penelitian tersebut mengambil 

sampel laporan tahunan perusahaan publik di Bursa Efek Jakarta untuk periode 

2000-2002. Hasil dari penelitian tersebut adalah, faktor ukuran perusahaan, jenis 

industri, lamanya perusahaan menjadi klien sebuah kantor akuntan publik, 

laba/rugi, rasio hutang terhadap ekuitas, dan reputasi auditor berpengaruh secara 

signifikan terhadap audit delay.  

Berdasarkan penjelasan  diatas, maka hubungan antar variabel kondisi 

perusahaan, ukuran KAP dan opini auditor dengan audit delay dapat dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

  

  

  

  

 

 

Keterangan: 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

Berpengaruh secara simultan 

Berpengaruh secara parsial 

(-) 
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2.7. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini: 

H1: Secara simultan kondisi perusahaan, ukuran kantor akuntan publik, dan 

opini auditor berpengaruh terhadap audit delay pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2009-2010. 

H2: Secara parsial ukuran kantor akuntan publik berpengaruh negatif  

terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

pada tahun 2009-2010. 

H3:  Secara parsial opini auditor berpengaruh negatif terhadap audit delay 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2009-

2010. 

H4:  Secara parsial kondisi perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit 

delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 

2009-2010. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian kausal komparatif yaitu penelitian dengan 

karakteristik masalah berupa hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau 

lebih. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang merupakan 

penekanan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan 

angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik (Yulianti,2010). 

 

3.2. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.2.1. Populasi  

Populasi adalah kesuluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2002). 

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI 

pada tahun 2009-2010. Pada tahun 2009 terdapat 112 perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI, dan pada tahun 2010 terdapat 142 perusahaan  

manufaktur. Populasi dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada 

tahun 2009-2010 yang digunakan dalam penelitian ini adalah 133 perusahaan 

manufaktur. 

3.2.2. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti 

(Arikunto, 2002). Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2009-2010. Teknik 
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pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling. 

Teknik ini adalah dengan memilih sekelompok target tertentu yang dapat 

memberikan informasi. Sampel ditetapkan sesuai dengan kriteria-kriteria 

yang telah ditetapkan oleh peneliti. Perusahaan diseleksi dengan kriteria 

sebagai berikut: 

1. Perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI yang telah menerbitkan 

laporan keuangan selama tahun 2009-2010. 

2. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009-2010 yang 

telah menerbitkan laporan auditor dan opini auditor atas laporan 

keuangan perusahaannya. 

3. Laporan keuangan menggunakan kurs rupiah.  

4. Perusahaan memiliki data yang lengkap untuk penelitian. 

Tabel 3.1 Jumlah sampel dalam penelitian 

Keterangan Laporan keuangan tahun 2009 dan 

2010 

Populasi 133 perusahaan 

Perusahaan yang tidak memiliki 

laporan keuangan dan laporan audit di 

BEI secara berturut-turut (2009-2010) 

34 perusahaan 

Perusahaan yang tidak menggunakan 

kurs rupiah dalam laporan keuangan 

9 perusahaan 

Jumlah sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini 

90 perusahaan 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2012 

Unit analisis dalam penelitian ini sebanyak 180 unit analisis. Untuk 

daftar perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009-2010 yang 

menjadi data penelitian dapat dilihat pada lampiran 2. 
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3.3. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2002). Dalam penelitian ini, variabel 

dependen (Y) yang digunakan adalah audit delay, sedangkan variabel 

independennya terdiri dari kondisi perusahaan (X1), ukuran kantor akuntan publik 

(X2), dan opini auditor (X3). Definisi operasional dan pengukuran variabel-

variabel tersebut sebagai berikut. 

3.3.1. Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. 

Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah audit delay.  Audit delay 

merupakan perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal 

publikasi laporan keuangan audited pada BEI. Pengertian audit delay 

berdasarkan definisi dari total lag pada penelitian Dyer dan McHugh (1975) 

dalam Hamzah dkk (2005). Variabel ini mempunyai sifat kuantitatif (jumlah 

hari). Dari pengertian audit delay diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

rumus audit delay adalah: 

Audit delay = Tanggal publikasi laporan keuangan audited pada BEI – 

Tanggal laporan keuangan 

Audit delay juga harus dianalisis menggunakan metode interval, hal ini 

dimaksudkan agar dalam penelitian ini dapat menggambarkan prosentase 

perusahaan yang mengalami proses audit lambat, sedang, maupun cepat. 

Analisis ini menggunakan nilai ideal maksimum dan ideal minimum audit 

delay yang ditentukan sendiri, statistik deskriptif sebagai gambaran. Dalam 

penelitian ini, kelas interval audit delay akan dibagi menjadi lima kategori, 
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yaitu proses audit yang sangat cepat, cepat, sedang, lambat dan sangat 

lambat. Penelitian ini menggunakan deskripsi dengan angka ideal, bukan 

dengan angka riil sesuai dengan data. Berikut ini adalah rumus deskriptif 

dengan angka ideal. 

Jangkauan audit delay = nilai angka ideal tertinggi yang ditentukan – nilai 

angka ideal terendah yang ditentukan. 

Kemudian jangkauan audit delay tersebut akan dibagi menjadi lima kategori. 

Lebar kategori setiap interval : 

(nilai ideal tertinggi – nilai ideal terendah) 

Jumlah kategori 

3.3.2. Variabel Independen (X) 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. 

Dalam penelitian ini variabel independen terdiri dari: 

a. Kondisi Perusahaan (X1) 

Kondisi perusahaan merupakan variabel baru dalam penelitian ini. 

Kondisi perusahaan dapat dikatakan sebagai salah satu faktor audit delay, 

karena kondisi perusahaan dapat dijadikan alasan oleh perusahaan untuk 

mempercepat atau memperlambat pengumuman laporan audit. Kondisi 

perusahaan disini diukur dengan uji altman. Kondisi perusahaan disini dibagi 

menjadi tiga kelompok: bangkrut, rawan, dan sehat. Prediksi kebangkrutan 

yang diformulasikan oleh Altman dalam bentuk persamaan yang kemudian 

dikenal dengan formula-Z (Fachrozy, 2007) 

Z = 0.717X1 + 0.874X2 + 3.107X3 + 0.420X4 + 0.998X5 
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 Keterangan: 

X1 : working capital / total asset 

X2 : retained earning / total asset 

X3 : earning before interest and taxes / total asset 

X4 : market value of equity / book value of total asset 

X5 : sales / total asset 

Hasil: 

1) Z-score ≤ 1,20, berarti perusahaan mengalami keuangan dan risiko tinggi. 

2) 1,20 < Z-score ≤ 2,90, berarti perusahaan dalam keadaan rawan. 

3) Z-score > 2,90, berarti perusahaan dalam keadaan sehat. 

b. Ukuran kantor akuntan publik (X2) 

Pada penelitian ini kantor akuntan publik dibagi menjadi dua, The Big 

Four dan Non The Big Four. Ukuran kantor akuntan publik diukur dengan 

metode dummy, dimana The Big Four diberi kode 1 sedangkan untuk Non 

The Big Four diberi kode 0. 

Kantor akuntansi publik yang termasuk kategori Kantor Akuntansi The 

Big Four di Indonesia tahun 2009 adalah 

(kartikatriperwirasari.wordpress.com, 2009): 

e. Kantor Akuntan Publik Ernst and Young, yang bekerja sama dengan 

Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko dan Sandjaja. 

f. Kantor Akuntan Publik Delloite Tauche Thomatshu, yang bekerja sama 

dengan Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio. 
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g. Kantor Akuntan Publik KPMG (Klynfeld Peat Marwick Goedelar), yang 

bekerja sama dengan Kantor Akuntan Publik Sidharta dan Widjaja.  

h. Kantor Akuntansi Publik Price Water House Cooper, yang bekerja sama 

dengan Kantor Akuntansi Publik Haryanto Sahari dan rekan. 

Sedangkan untuk tahun 2010 kelompok kantor akuntan publik yang 

termasuk The Big Four sama dengan kelompok kantor akuntan publik yang 

termasuk The Big Four tahun 2009. 

c. Opini Auditor (X3) 

Opini auditor adalah pendapat yang diberikan auditor atas laporan 

keuangan sebagai hasil akhir dari proses audit. Opini auditor dalam penelitian 

ini adalah pendapat auditor independen atas laporan keuangan yang diaudit 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2009-2010. 

Alat ukur yang digunakan dalam variabel ini adalah skor, dengan skor 

sebagai berikut: 

a. Pendapat wajar tanpa pengecualian (Unqualified Opinion) diberi skor 5. 

b. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas (Unqualified 

Opinion Report with Explanatory Language) diberi skor 4. 

c. Pendapat wajar dengan pengecualian (Qualified Opinion) diberi skor 3. 

d. Pendapat tidak wajar (Adverse Opinion) diberi skor 2. 

e. Pernyataan tidak memberikan pendapat (Disclaimer of Opinion) diberi 

skor 1. 

 

 



40 
 

 
 

3.4. Metode Pengambilan Data 

3.4.1. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh (Arikunto, 

2002). Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder 

dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur yang 

telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2010.  

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara: 

1. Dokumentasi laporan keuangan yang didapat dari Indonesian Capital 

Market Directory tahun 2009 dan 2010. 

2. Laporan auditor independen, yang dibutuhkan adalah tanggal laporan 

audit dan opini yang diberikan oleh auditor. 

 

3.5. Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan dengan metode analisis berganda, 

yaitu suatu metode statistik yang umum digunakan untuk meneliti hubungan 

antara sebuah variabel dependen dengan beberapa variabel independen. 

3.5.1. Analisis Deskriptif 

Menurut Ghozali (2006) penggunaan metode statistik deskriptif 

memiliki tujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

diantaranya dilihat dari rata-rata dan standar deviasi.  

3.5.2. Pengujian Prasyarat Analisis 

Sebelum dilakukan analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan pengujian 

asumsi atau uji prasyarat. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui 



41 
 

 
 

bahwa apabila dilakukan analisis regresi tidak terjadi gangguan yang berarti. 

Apabila pengujian prasarat tersebut terpenuhi, maka model regresi linier 

tersebut dapat digunakan dan bila tidak dapat memenuhi, maka model regresi 

linier tidak dapat digunakan yang berarti harus menggunakan alat analisis 

yang lainnya (Yulianti, 2010). 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi 

normal atau tidak (Ghozali, 2006). Dalam penelitian ini normalitas 

menggunakan P-P Plot. Apabila P-P Plot memiliki titik-titik yang berada 

disekitar garis lurus, maka dapat diasumsikan bahwa data memiliki distribusi 

populasi yang normal, sedangkan jika terjadi sebaliknya maka data memiliki 

distribusi tidak normal. 

b. Uji Linearitas 

Pengujian prasyarat linearitas dimaksudkan untuk melihat apakah pola 

model regresi yang terbentuk adalah linear atau non-linear. Kriteria 

dinyatakan bahwa model memiliki pola linear adalah apabila P-value pada 

harga F lebih besar dari 0,05. Apabila terbukti benar bahwa model regresi 

yang terbentuk dapat dinyatakan berpola linear, maka analisis regresi yang 

digunakan adalah analisis regresi linear (Yulianti, 2010). 

3.5.3. Uji Asumsi Klasik 

Untuk memperoleh model regresi yang memberikan hasil Best Linear 

Unbiased Estimator (BLUE), model tersebut perlu diuji asumsi klasik dengan 
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metode Ordinary Least Square (OLS) atau pangkat kuadrat terkecil biasa. 

Model regresi dikatakan BLUE apabila tidak terdapat autokorelasi, 

multikolinearitas, dan heterokedastisitas (Lestari, 2010). Uji asumsi klasik 

yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

a. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 206). 

Apabila tejadi korelasi, maka disinyalir terjadi autokorelasi. Autokorelasi 

muncul karena ada observasi yang berurutan sepanjang waktu dan berkaitan 

satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan 

pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi yang lainnya. Hal 

ini sering ditemukan pada data runtut waktu atau time series karena 

“gangguan” pada seorang individu/kelompok cenderung mempengaruhi 

“gangguan” pada individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya. 

Model regresi yang sahih (valid) adalah model regresi yang bebas dari 

autokorelasi. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi digunakan uji 

Durbin-Watson, dimana dalam pengambilan keputusan dengan melihat 

beberapa sampel yang diteliti kemudian dilihat angka ketentuannya pada 

table Durbin-Watson.  

b. Uji Multikolonieritas 

Multikolonieritas merupakan fenomena adanya korelasi yang sempurna 

antara satu variabel dengan variabel lainnya. Uji multikolinearitas bertujuan 
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untuk menguji apakah apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar 

variabel bebas (Ghozali, 2006). Model regresi yang sahih (valid) adalah 

model regresi yang bebas dari multikolinearitas. Hal ini dapat dilihat dari 

nilai tolerance dan VIF, yaitu: 

1) Nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10 berarti tidak terdapat 

multikolinearitas pada penelitian. 

2) Nilai tolerance < 0,10 dan VIF > 10 berarti terjadi gangguan 

multikolinearitas pada penelitian. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2006), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan antara varian dari 

residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual 

pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homoskedastisitas, 

sedangkan apabila berbeda disebut heteroskedastisitas. Pada penelitian ini 

menguji ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat scatter-plot. 

Jika pada scatter-plot terdapat titik-titik yang menyebar dan tidak membentuk 

pola tertentu maka tidak terjadi heteroskedastisitas, sedangkan apabila 

membentuk suatu pola tertentu maka terjadi heteroskedastisitas.  Model 

regresi yang baik adalah apabila terjadi homoskedastisitas. 

3.5.4. Analisis Regresi Berganda 

Menurut Sugiyono (2006) dalam Yulianti (2010) analisis regresi ganda 

digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel 

dependen, jika dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor 
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dimanipulasi (dinaikturunkan nilainya). Model analisis ini dipilih karena 

penelitian ini dirancang untuk meneliti variabel bebas yang berpengaruh 

terhadap variabel tidak bebas. Model regresi berganda yang digunakan adalah 

(Sugiyono, 2006 dalam Yulianti, 2010): 

 

Y= β0-β1X1-β2X2-β3X3-e 

 

Keterangan: 

Y: audit delay 

β0 : konstanta 

β1, β2, β3 : koefisien regresi 

X1 : Kodisi perusahaan 

X2 : Ukuran KAP 

 Kode (1) untuk KAP yang berafiliasi dengan The Big Four 

 Kode (0) untuk KAP yang termasuk Non The Big Four 

X3 : Opini auditor 

Kode (5) untuk perusahaan yang mendapat pendapat wajar tanpa 

pengecualian. 

Kode (4) untuk perusahaan yang mendapat pendapat wajar tanpa 

pengecualian dengan bahasa penjelas. 

Kode (3) untuk perusahaan yang mendapat pendapat wajar dengan 

pengecualian. 

Kode (2) untuk perusahaan yang mendapat pendapat tidak wajar. 

Kode (1) untuk perusahaan yang tidak medapat pendapat. 

e : error 
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3.5.5. Uji Hipotesis 

a. Pengujian Hipotesis secara Simultan (Uji F) 

Pengujian terhadap kondisi perusahaan, ukuran KAP dan opini auditor 

secara bersamaan dengan uji F. Uji regresi simultan (Uji F) merupakan 

pengujian yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

bersama-sama antara variabel independen terhadap variabel dependen 

(Ghozali, 2006).  

Adapun cara pengambilan keputusan yang ada dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan, sebagai berikut: 

1) Jika F-hitung > F-tabel maka variabel X secara bersama-sama memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. 

2) Jika F-hitung < F-tabel maka variabel X secara bersama-sama tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. 

b. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t) 

Pengujian hipotesis untuk masing-masing variabel kondisi perusahaan, 

ukuran KAP, dan opini auditor secara individu terhadap audit delay 

menggunakan uji regresi parsial ( uji t ). Uji regresi parsial merupakan 

pengujian yang dilakukan terhadap variabel dependen atau variabel terikat 

(Ghozali, 2006).  

Adapun cara pengambilan keputusan yang dilakukan dalam penelitian 

ini dirumuskan sebagai berikut: 

1) Jika prob < 0,05 atau t hitung > t tabel maka variabel X secara individu 

(parsial) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. 
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2) Jika prob > 0,05 atau t hitung < t tabel maka variabel X secara individu 

(parsial) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. 

c. Ketepatan perkiraan model 

Ketepatan perkiraan model (Goodness of Fit) atau sering disebut 

dengan Koefisien Determinasi (R
2
) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R
2
 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen sangat terbatas. 

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variasi variabel dependen. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam bab ini diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan data yang berhasil 

dikumpulkan, dan pembahasan dari hasil penelitian data tersebut. Bagian yang 

akan dibicarakan antara lain gambaran umum sampel, uji kualitas data, uji asumsi 

klasik, dan analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda.  

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI pada tahun 2009-2010. Pemilihan perusahaan manufaktur 

dikarenakan perusahaan manufaktur memiliki aktiva yang lebih kompleks 

dibanding dengan perusahaan non manufaktur. Perusahaan manufaktur memiliki 

kegiatan yang lebih kompleks karena meliputi proses produksi, sehingga 

perusahaan memiliki laporan keuangan yang lebih rumit. Perusahaan manufaktur 

harus memperhatikan perhitungan pengadaan barang, proses produksi hingga 

pemasaran, hal ini berbeda dengan perusahaan non manufaktur yang tidak 

memiliki perhitungan serumit perusahaan manufaktur. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagian perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2009-2010, mempublikasikan 

laporan keuangan yang berakhir 31 Desember, memiliki laporan keuangan dua 

tahun berturut-turut tahun 2009-2010, menggunakan kurs rupiah, serta memiliki 
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data yang lengkap terkait dengan penelitian. Pemilihan sampel berdasarkan 

kriteria-kriteria tersebut menghasilkan sampel sebanyak 90 perusahaan, unit 

analisis dalam penelitian ini adalah 2x90 sebanyakan 180 unit analisis.  Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling.  

4.1.2 Statistik Deskriptif. 

Analisis deskriptif statistik dilakukan untuk mengetahui sebaran nilai dari 

variabel-variabel penelitian. Hal–hal yang akan dikaji dalam membahas analisis 

deskriptif adalah nilai rata-rata, nilai maksimum dan nilai minimum dari masing-

masing variabel. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel 

dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

audit delay, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah kondisi 

perusahaan, ukaran kantor akuntan publik dan opini auditor.  

a. Audit Delay 

Berikut ini adalah statistik deskriptif audit delay pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2009-2010. 

Tabel 4.1 Statistik deskriptif audit delay pada perusahaan manufaktur pada 

tahun 2009 

Variabel Minimum Maksimum Rata-rata Std.Deviasi 

Audit delay 33,00 140.00 74,78 1,68 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2012 

Berdasarkan data mengenai audit delay pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa 

waktu publikasi laporan keuangan audited di BEI tahun 2009  minimum adalah 33 

hari dan jangka waktu paling lama adalah 140 hari. Rata-rata audit delay 74,78 

hari dengan standar deviasi 1,68 hari. Penelitian ini membuat tabel distribusi 

kategori untuk audit delay dengan menggunakan deskripsi dengan angka ideal, 
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dalam penelitian ini range yang digunakan antara angka 1 hingga 140. Dari range 

yang akan digunakan tersebut diperoleh jangkauan (140 – 1) hari = 140. Apabila 

angka tersebut dibagi menjadi 5, untuk 5 kategori, maka diperoleh angka 28 untuk 

setiap lebar kategorinya. Berikut tabel analisis frekuensi audit delay pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2009. 

Tabel 4.2 Tabel analisis frekuensi audit delay pada perusahaan manufaktur 

tahun 2009 

No. Interval Kriteria Frekuensi Prosentase 

1. 1 - 28 Sangat cepat 0 0% 

2. 29 - 56 Cepat 14 15,56% 

3. 57 - 84 Sedang 59 65,56% 

4. 85 - 112 Lambat 15 16,67% 

5. 113 - 140 Sangat lambat 2 2,21% 

Jumlah 90 100% 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2012 

Sesuai dengan Tabel 4.2, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI untuk tahun 2009 memiliki audit 

delay yang  sedang sebesar 65,56%, tetapi terdapat beberapa perusahaan yang 

tergolong mengalami audit delay yang sangat panjang. Perusahaan dapat 

digolongkan menjadi dua kategori, yaitu perusahaan yang mengalami audit delay 

melebihi waktu BAPEPAM (lebih dari 90 hari), dan perusahaan yang tidak 

melanggar ketentuan BAPEPAM (kurang dari 90 hari). 

Tabel 4.3 Kategori waktu audit delay pada perusahaan manufaktur tahun 

2009 

No. Kategori Frekuensi Prosentase 

1. Audit delay yang kurang dari 90 hari 84 93,33% 

2. Audit delay yang lebih dari 90 hari 6 6,67% 

Jumlah 90 100% 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2012 

  



50 
 

 
 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa perusahaan yang 

mengalami audit delay yang panjang (lebih dari 90 hari), tetapi memiliki 

prosentase yang kecil. Contoh perusahaan yang mengalami audit delay yang 

panjang yaitu, PT. Fast Food Indonesia Tbk, PT. Indomobil Sukses Internasional 

Tbk, PT. Apac Citra Centertex Tbk, PT. Nipress Tbk, dan PT. Tunas Baru 

Lampung Tbk. 

Tabel 4.4 Statistik deskriptif audit delay pada perusahaan manufaktur pada 

tahun 2010 

 

Variabel Minimum Maksimum Rata-rata Std.Deviasi 

Audit delay 12,00 119,00 74,86 1,53 

Sumber: Data sekunder yang diolah,2012 

Berdasarkan data mengenai audit delay pada Tabel 4.4 menunjukkan bahwa 

waktu publikasi laporan keuangan audited di BEI tahun 2010  minimum adalah 12 

hari dan jangka waktu paling lama adalah 119 hari. Rata-rata audit delay 74,86 

hari dengan standar deviasi 1,53 hari. Penelitian ini membuat tabel distribusi 

kategori untuk audit delay dengan menggunakan deskripsi dengan angka ideal, 

dalam penelitian ini range yang digunakan antara angka 1 hingga 140. Dari range 

yang akan digunakan tersebut diperoleh jangkauan (140 – 1) hari = 140. Apabila 

angka tersebut dibagi menjadi 5, untuk 5 kategori, maka diperoleh angka 28 untuk 

setiap lebar kategorinya. Berikut tabel analisis frekuensi audit delay pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2010. 

 

 

 

 



51 
 

 
 

Tabel 4.5 Tabel analisis frekuensi audit delay pada perusahaan manufaktur 

tahun 2010 

No. Interval Kriteria Frekuensi Prosentase 

1. 1 – 28 Sangat cepat 1 1,11% 

2. 29 – 56 Cepat 9 10% 

3. 57 – 84 Sedang 68 75,56% 

4. 85 – 112 Lambat 10 11,11% 

5. 113 - 140 Sangat lambat 2 2,22% 

Jumlah 90 100% 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2012 

Sesuai dengan Tabel 4.5, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI untuk tahun 2010 memiliki audit 

delay yang  sedang sebesar 75,56%. Perusahaan juga dapat digolongkan menjadi 

dua kategori, yaitu perusahaan yang mengalami audit delay melebihi waktu 

BAPEPAM (lebih dari 90 hari), dan perusahaan yang tidak melanggar ketentuan 

BAPEPAM (kurang dari 90 hari). 

Tabel 4.6 Kategori waktu audit delay pada perusahaan manufaktur tahun 

2010 

No. Kategori Frekuensi Prosentase 

1. Audit delay yang kurang dari 90 hari 87 96,67% 

2. Audit delay yang lebih dari 90 hari 3 3,33% 

Jumlah 90 100% 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2012 

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa walaupun masih terdapat beberapa 

perusahaan yang mengalami audit delay yang panjang (lebih dari 90 hari) pada 

tahun 2010, tetapi memiliki prosentase yang lebih kecil daripada tahun 2009. 

Contoh perusahaan yang mengalami audit delay yang panjang yaitu, PT. Tiga 

Pilar Food Tbk dan, PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk. 

Perusahaan manufaktur yang mengalami audit delay pada tahun 2009 dan 

2010 dapat dibandingkan dari Tabel 4.2 dan Tabel 4.5, terdapat penurunan 

prosentase pada perusahaan yang mengalami audit delay dengan jangka waktu 
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yang cepat sebesar 5,56%, tetapi pada tahun 2010 terdapat perusahaan yang 

mengalami audit delay yang sangat cepat dengan prosentase sebesar 1,11%, pada 

data audit delay dengan jangka waktu lambat juga terdapat penurunan prosentase 

sebesar 5,56%. Perusahaan pada tahun 2010 juga mengalami audit delay dengan 

jangka waktu yang panjang sebesar 2,2%, tetapi untuk audit delay dengan jangka 

waktu sedang tahun 2010 lebih besar daripada tahun 2009. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data perusahaan tahun 2010 lebih baik dibanding dengan 

tahun 2009.  

b. Kondisi Perusahaan 

Berikut ini adalah statistik deskriptif kondisi perusahaan pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2009-2010. 

Tabel 4.7 Statistik deskriptif kondisi perusahaan pada perusahaan 

manufaktur tahun 2009 

Variabel Minimum Maksimum Rata-rata Std. deviasi 

Kondisi perusahaan (909,60) 4,82 (8,33) 9,61 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2012 

Dari Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa kondisi perusahaan pada tahun 2009 

dalam penelitian ini memiliki nilai minimum (909,60), nilai maksimum 4,82, rata-

rata (8,33) dan standar deviasi 9,61. Kondisi perusahaan dianalisis menggunakan 

uji altman. Uji altman mengkategorikan kondisi perusahaan menjadi 3 golongan, 

yaitu perusahaan dengan kondisi risiko tinggi bangkrut, perusahaan dengan 

kondisi rawan bangkrut, dan perusahaan dengan kondisi sehat. Berikut adalah 

analisis kondisi perusahaan pada perusahaan manufaktur pada tahun 2009 dengan 

uji altman (Z-score). 
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Tabel 4.8 Tabel analisis frekuensi kondisi perusahaan pada perusahaan 

manufaktur tahun 2009 

No. Interval Kriteria Frekuensi Prosentase 

1. z-score ≤ 1,20 Risiko tinggi 22 24,44% 

2. 1,20 < z-score ≤ 2,90 Rawan 55 61,11% 

3. z-score > 2,90 Sehat 13 14,45% 

Jumlah 90 100% 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2012 

Sesuai dengan Tabel 4.8, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI untuk tahun 2009 memiliki kondisi perusahaan 

yang rawan yaitu sebesar 61,11%, bahkan sebagian perusahaan memiliki kondisi 

risiko tinggi bangkrut, yaitu sebesar 14,45%. Contoh perusahaan yang memiliki 

kondisi rawan bahkan risiko tinggi antara lain, PT. Aneka Kemasindo Utama Tbk, 

PT. Davomas Abadi Tbk, PT. Jakarta Kyoei Steel Works Tbk, PT. Hanson 

International Tbk, dan PT. Surya Intrindo Makmur Tbk. 

Tabel 4.9 Statistik deskriptif kondisi perusahaan pada perusahaan 

manufaktur tahun 2010 

Variabel Minimum Maksimum Rata-rata Std. deviasi 

Kondisi perusahaan (4,54) 5,13 1,81 1,40 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2012 

Dari Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa kondisi perusahaan dalam penelitian 

ini memiliki nilai minimum (4,54), nilai maksimum 5,13, rata-rata 1,81 dan 

standar deviasi 1,40. Uji altman mengkategorikan kondisi perusahaan menjadi 3 

golongan, yaitu perusahaan dengan kondisi risiko tinggi bangkrut, perusahaan 

dengan kondisi rawan bangkrut, dan perusahaan dengan kondisi sehat. Berikut 

adalah analisis kondisi perusahaan pada perusahaan manufaktur pada tahun 2010 

dengan uji altman (Z-score). 
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Tabel 4.10 Tabel analisis frekuensi kondisi perusahaan pada perusahaan 

manufaktur tahun 2010 

No. Interval Kriteria Frekuensi Prosentase 

1. z-score ≤ 1,20 Risiko tinggi 19 21,11% 

2. 1,20 < z-score ≤ 2,90 Rawan 57 63,33% 

3. z-score > 2,90 Sehat 14 15,56% 

Jumlah 90 100% 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2012 

Sesuai dengan Tabel 4.10, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI untuk tahun 2010 memiliki kondisi perusahaan 

yang rawan yaitu sebesar 63,33%, bahkan sebagian perusahaan memiliki kondisi 

risiko tinggi bangkrut, yaitu sebesar 15,56%. Contoh perusahaan yang memiliki 

kondisi rawan bahkan risiko tinggi antara lain, PT. Jakarta Kyoei Steel Works 

Tbk, PT. Hanson International Tbk, dan PT. Surya Intrindo Makmur Tbk, dan PT. 

Karwell Indonesia Tbk. 

 Kondisi perusahaan manufaktur pada tahun 2009 tidak terlalu berbeda jauh 

dengan kondisi perusahaan manufaktur pada tahun 2010, hal ini dapat dilihat dari 

sebagian besar kondisi perusahaan masuk di dalam kategori rawan. Tahun 2010 

kondisi perusahaan cenderung lebih baik dari tahun 2009, karena jumlah 

perusahaan termasuk kategori bangkrut menurun, sedangkan untuk kondisi 

perusahaan yang termasuk kategori rawan dan kategori sehat meningkat. 

c. Ukuran Kantor Akuntan Publik 

Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) dibedakan kategori menjadi The Big 

Four dan non The Big Four. Pengukuran ukuran KAP dalam penelitian ini 

menggunakan metode dummy, sehingga tidak diperlukan perhitungan nilai 

maksimum minimum untuk penggolongan kategori. Dalam penelitian ini, ukuran 

KAP dikategorikan menjadi dua, yaitu kode 0 untuk KAP yang termasuk di dalam 
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non the Big Four, dan kode 1 untuk KAP yang termasuk di dalam the Big Four. 

Berikut tabel analisis ukuran kantor akuntan publik pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI pada tahun 2009-2010. 

Tabel 4.11 Tabel analisis ukuran kantor akuntan publik pada perusahaan 

manufaktur tahun 2009  

No. Kode Kriteria Frekuensi Prosentase 

1. 0 Non The Big Four 53 58,90% 

2. 1 The Big Four 37 41,10% 

Jumlah 90 100% 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2012 

Dari Tabel 4.11 diketahui bahwa jasa kantor akuntan publik yang dipakai 

oleh perusahaan lebih banyak berasal dari KAP yang termasuk non The Big Four, 

yaitu sebesar 58,90% dibanding dengan jasa kantor akuntan publik yang termasuk 

The Big Four, yaitu sebesar 41,10%.  

Tabel 4.12 Tabel analisis ukuran kantor akuntan publik pada perusahaan 

manufaktur tahun 2010  

No. Kode Kriteria Frekuensi Prosentase 

1. 0 Non The Big Four 61 67,80% 

2. 1 The Big Four 29 32,20% 

Jumlah 90 100% 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2012 

Dari Tabel 4.12 diketahui bahwa jasa kantor akuntan publik yang dipakai 

oleh perusahaan lebih banyak berasal dari KAP yang termasuk non The Big Four, 

yaitu sebesar 67,80% dibanding dengan jasa kantor akuntan publik yang termasuk 

The Big Four, yaitu sebesar 32,20%. 

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009-2010 tidak menggunakan jasa KAP 

yang termasuk dalam The Big Four, selain itu penggunaan jasa kantor akuntan 
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publik yang termasuk The Big Four oleh perusahaan, cenderung menurun dari 

tahun 2009 ke tahun 2010. 

d. Opini Auditor 

Opini auditor dibagi menjadi 5 opini, yaitu opini wajar tanpa pengecualian, 

opini wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas, opini wajar dengan 

pengecualian, opini tidak wajar, dan auditor tidak memberikan opini. Penelitian 

ini menggunakan metode interval. Berikut tabel analisis frekuensi opini auditor 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2009-2010. 

Tabel 4.13 Tabel analisis frekuensi opini auditor pada perusahaan 

manufaktur tahun 2009 

No. Skor Kriteria Frekuensi Prosentase 

1. 5 Wajar tanpa pengecualian 38 42,20% 

2. 4 Wajar tanpa pengecualian 

dengan bahasa penjelas 

47 52,20% 

3. 3 Wajar dengan pengecualian 3 3,30% 

4. 2 Tidak wajar 0 0% 

5. 1 Tidak memperikan pendapat 2 2,20% 

Jumlah 90 100% 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2012 

Dari Tabel 4.13 diketahui bahwa opini yang diberikan auditor atas opini 

wajar tanpa pengecualian sebesar 42,20% atau 38 laporan keuangan perusahaan, 

opini wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas sebesar 52,20% atau 47 

laporan keuangan perusahaan, opini wajar dengan pengecualian sebesar 3,30% 

atau 3 laporan keuangan perusahaan dan tidak menyatakan pendapat sebesar 

2,22% atau 2 laporan keuangan perusahaan.  
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Tabel 4.14 Tabel analisis frekuensi opini auditor pada perusahaan 

manufaktur tahun 2010 

No. Skor Kriteria Frekuensi Prosentase 

1. 5 Wajar tanpa pengecualian 33 36,70% 

2. 4 Wajar tanpa pengecualian 

dengan bahasa penjelas 

53 58,90% 

3. 3 Wajar dengan pengecualian 2 2,20% 

4. 2 Tidak wajar 0 0% 

5. 1 Tidak memperikan pendapat 2 2,20% 

Jumlah 90 100% 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2012 

Dari Tabel 4.14 diketahui bahwa opini yang diberikan auditor atas opini 

wajar tanpa pengecualian sebesar 36,70% atau 33 laporan keuangan perusahaan, 

opini wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas sebesar 58,90% atau 53 

laporan keuangan perusahaan, opini wajar dengan pengecualian sebesar 2,20% 

atau 2 laporan keuangan perusahaan dan tidak menyatakan pendapat sebesar 

2,22% atau 2 laporan keuangan perusahaan. 

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009-2010 mendapatkan opini wajar 

tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas, tetapi terjadi peningkatan opini wajar 

tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas dari tahun 2009 ke tahun 2010. 

Contoh perusahaan yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dengan 

bahasa penjelas antara lain, PT. AKR Corporindo Tbk, PT. Kimia Farma (Persero) 

Tbk, PT. Multi Prima Sejahtera Tbk, PT. Panasia Filament Inti Tbk, dan PT. 

Tempo Scan Pacific Tbk. 
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4.1.3 Metode Analisis Data 

Dalam bagian analisis data  hal-hal yang akan dibicarakan antara lain uji 

prasyarat, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda dan pengujian hipotesis. 

a. Uji Prasyarat 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel bebas dan variabel terikat keduanya memiliki distribusi normal 

atau tidak (Ghozali, 2006). Berdasarkan teori statistika model linier hanya 

residu dari variabel dependent Y yang wajib diuji normalitasnya, 

sedangkan variabel independent diasumsikan bukan fungsi distribusi. Jadi 

tidak perlu diuji normalitasnya. 

Hasil output dari pengujian normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov 

adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.15 Uji normalitas data. 

  Unstandardiz

ed Residual 

N 100 

Normal Parameters
a
 Mean .000 

Std. Deviation 4.173 

Most Extreme Differences Absolute .068 

Positive .049 

Negative -.068 

Kolmogorov-Smirnov Z .680 

Asymp. Sig. (2-tailed) .745 

a. Test distribution is Normal. 

Sumber : Output SPSS, 2012 

Analisis data hasil Output : 
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a) Uji normalitas data digunakan hipotesis sebagai berikut : 

H0: Data berdistribusi normal 

H1: Data tidak berdistribusi normal 

b) Kriteria  penerimaan H0 

H0diterima jika nilai sig (2-tailed) > 5%. 

Dari tabel diperoleh nilai sig = 0,745 = 74,5% > 5% , maka H0 

diterima. Artinya variabel unstandardized berdistribusi normal. 

Uji normalitas juga dapat dilihat pada grafik Normal P-Plot  sebagai 

berikut. 

 

 
Gambar 4.1 Grafik Normal P-Plot 

Sumber: Output SPSS, 2012 

Pada grafik P-Plot terlihat data menyebar di sekitar garis diagonal 

dan mengikuti arah garis histograf menuju pola distribusi normal maka 

variabel dependen Y memenuhi asumsi normalitas. 

2) Uji Linearitas 

Kriteria dinyatakan bahwa model memiliki pola linear adalah apabila 

P-value pada harga F lebih besar dari 0,05. Apabila terbukti benar bahwa 
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model regresi yang terbentuk dapat dinyatakan berpola linear, maka 

analisis regresi yang digunakan adalah analisis regresi linear (Yulianti, 

2010). 

Berikut adalah hasil output dari pengujian linieritas. 

Tabel 4.16 Uji Linearitas 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 1305.878 3 435.293 1.708 .167
a
 

Residual 44849.072 176 254.824   

Total 46154.950 179    

a. Predictors: (Constant), OA, KAP, KP    

b. Dependent Variable: AD     

Sumber: Output SPSS, 2012 

Berdasarkan tabel 4.16 hasil uji linearitas diperoleh P-value pada 

harga F sebesar 0,167. hal ini menunjukkan bahwa P-value lebih besar 

dari 0,05. Hasil tersebut, berarti menunjukkan bahwa pola regresi dapat 

dinyatakan linear, sehingga analisis regresi linear dapat dilakukan. 

b. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik pada penelitian ini meliputi uji normalitas, uji 

autokorelasi, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas. 

1) Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 

2006). Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dapat dilakukan 

dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW-Test). Adapun nilai du 
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untuk jumlah variabel independen 3 dengan jumlah sampel 180 pada taraf 

signifikansi 0,05 adalah sebesar 1,774. Hasil perhitungan uji autokorelasi 

dapat dilihat pada Tabel 4.17 berikut ini : 

Tabel 4.17 Uji autokorelasi 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .695
a
 .484 .475 8.91187 1.971 

a. Predictors: (Constant), OA, KAP, KP   

b. Dependent Variable: AD   

Sumber : Output SPSS, 2012 

 Tabel 4.17 menunjukkan bahwa model regresi penelitian ini bebas 

dari autokorelasi dilihat dari nilai D-W lebih besar dari batas (du) dan 

kurang dari (4-du), yaitu 1,774<1,971<2,226. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan pada periode t-1. 

2) Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi 

yang baik tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk mendeteksi ada 

tidaknya multikolonearitas di dalam model regresi adalah dengan melihat 

nilai toleransi dan Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai tolerance 

> 10% dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan tidak ada 

multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi. Berikut hasil 

perhitungan menggunakan program SPSS: 
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Tabel 4.18 Uji multikolonieritas. 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficie

nts 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Tolera

nce VIF 

1 (Consta

nt) 
94.638 2.461 

 
38.450 .000 

  

KP -2.637 .526 -.303 -5.012 .000 .801 1.249 

KAP -12.276 1.928 -.357 -6.366 .000 .931 1.074 

OA -3.435 .663 -.308 -5.179 .000 .829 1.206 

a. Dependent 

Variable:AD 

      

Sumber:Output SPSS, 2012 

Dari Tabel 4.18 terlihat setiap variabel bebas mempunyai nilai 

tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak 

ada multikolonieritas antar variabel bebas dalam model regresi ini. 

3) Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah  

dalam regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas menunjukkan 

penyebaran variabel bebas. Penyebaran yang acak menunjukkan model 

regresi yang baik. Dengan kata lain tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk 

menguji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan mengamati grafik 

scatterplot dengan pola titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah 

sumbu Y. Berikut hasil pengolahan data menggunakan program SPSS: 
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Gambar 4.2 Grafik Scatterplot 

Sumber: Output SPSS, 2012 

Pada grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara 

acak serta tersebar baik di atas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. 

Hal ini dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model 

regresi ini. Selain dengan mengamati grafik scatterplot, uji 

heterokedastisitas juga dapat dilakukan dengan uji Glejser. Uji glejser 

yaitu pengujian dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap 

variabel independen. 

Tabel 4.19 Uji Heteroskedasitisitas. 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant

) 
5.409 1.636 

 
3.306 .001 

KP .157 .350 .038 .448 .655 

KAP .710 1.282 .043 .554 .581 

OA .193 .441 .036 .438 .662 
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Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant

) 
5.409 1.636 

 
3.306 .001 

KP .157 .350 .038 .448 .655 

KAP .710 1.282 .043 .554 .581 

OA .193 .441 .036 .438 .662 

a. Dependent Variable: Abs_res    

Sumber: Output SPSS, 2012 

Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan semua 

variabel independen mempunyai nilai sig ≥ 0,05. Jadi tidak ada variabel 

independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel 

dependen abs_res.Hal ini terlihat dari nilai sig pada tiap-tiap variabel 

independen seluruhnya diatas 0,05. Jadi dapat disimpulkan model regresi 

tidak mengandung adanya heterokedastisitas. 

c. Analisis Regresi Berganda 

Berdasarkan analisis dengan program SPSS diperoleh hasil regresi 

berganda seperti terangkum pada tabel 4.20 berikut: 

Tabel 4.20 Analisis regresi berganda. 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 94.638 2.461  38.450 .000 

KP -2.637 .526 -.303 -5.012 .000 

KAP -12.276 1.928 -.357 -6.366 .000 

OA -3.435 .663 -.308 -5.179 .000 

a. Dependent Variable: AD     

Sumber: Output SPSS, 2012 
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Berdasarkan Tabel 4.20, diperoleh persamaan regresi berganda sebagai 

berikut: Y= 94,638 - 2,637 X1 - 12,276 X2 - 3,435 X3. Persamaan regresi 

tersebut mempunyai makna sebagai berikut: 

a) Konstanta = 94,638 

Jika variabel kondisi perusahaan, ukuran KAP, dan opini auditor, dianggap 

sama dengan nol, maka variabel Audit Delay sebesar 94,638. 

b) Koefisien X1 = -2,637 

Jika variabel kondisi perusahaan mengalami kenaikan sebesar satu poin, 

sementara ukuran KAP, opini auditor dianggap tetap, maka akan 

menyebabkan penurunan Audit Delay sebesar 2,637. 

c) Koefisien X2= -12,276 

Jika variabel ukuran KAP termasuk di dalam kategori The Big Four 

(mendapat kode 1), sementara kondisi perusahaan, opini auditor tetap, 

maka akan menyebabkan penurunan Audit Delay sebesar 12,276. 

d) Koefisien X3 = -3,435 

Jika variabel opini auditor mengalami kenaikan sebesar satu poin, 

sementara kondisi perusahaan dan ukuran KAP tetap, maka akan 

menyebabkan penurunan Audit Delay sebesar 3,435. 

d. Pengujian Hipotesis 

1) Pengujian Hipotesis secara Simultan (uji F) 

Uji F dilakukan untuk melihat keberartian pengaruh variabel 

independen secara simultan terhadap variabel dependen atau sering disebut 

uji kelinearan persamaan regresi. 
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Hipotesis: 

0:0H  (Variabel dependen secara simultan tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen) 

0:1H  (Variabel dependen secara simultan berpengaruh terhadap 

variabel dependen). 

 

Pengambilan keputusan: 

Ho diterima jika F hitung ≤ F tabel atau sig ≥ 5%. 

H1 diterima jika Fhitung> Ftabel dan sig < 5%. 

Dengan n = 180 k = 3 diperoleh Ftabel = 2.65 

Untuk melakukan uji F dapat dilihat pada tabel anova dibawah ini. 

Tabel 4.21 Uji simultan. 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 13087.210 3 4362.403 54.927 .000
a
 

Residual 13978.185 176 79.422   

Total 27065.394 179    

a. Predictors: (Constant), OA, KAP, KP 

b. Dependent Variable: AD 

Sumber:Output SPSS, 2012 

Pada Tabel 4.21 diperoleh nilai F = 54.927 > 2.65 (dan sig = 0,000 <  

5 % ini berarti variable independen kondisi perusahaan, ukuran KAP, 

opini auditor secara simultan benar-benar berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen audit delay. Dengan kata lain variabel-variabel 

independen kondisi perusahaan, ukuran KAP, opini auditor, mampu 

menjelaskan besarnya variabel dependen audit delay. 
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2) Pengujian Hipotesis secara Parsial (uji t) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah secara individu (parsial) 

variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan 

atau tidak. 

Hasil output dari SPSS adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.22 Uji parsial. 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant

) 
94.638 2.461 

 
38.450 .000 

KP -2.637 .526 -.303 -5.012 .000 

KAP -12.276 1.928 -.357 -6.366 .000 

OA -3.435 .663 -.308 -5.179 .000 

a. Dependent Variable: AD     

Sumber:Output SPSS, 2012 

Hipotesis : 

Ho : Variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Ha : Variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Kriteria pengambilan keputusan : 

Dengan tingkat kepercayaan = 95% atau ( ) = 0,05. Derajat 

kebebasan (df) = n-k-1 = 180-3-1 = 176, serta pengujian dua sisi diperoleh 

dari nilai t0,05=1.973. 

Ho diterima apabila –  ttabel ≤ thitung ≤ ttabel atau sig ≥ 5% 

Ho ditolak apabila (thitung< – ttabel  atau  thitung> ttabel) dan sig < 5%. 
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Hasil pengujian statistik dengan SPSS pada variabel kondisi 

perusahaan diperoleh nilai thitung = -5.012 >1,973 = ttabel, dan sig =0,000 = 

0,00 ≥ 5% jadi Ho ditolak. Ini berarti variabel kondisi perusahaan secara 

statistik berpengaruh negatif terhadap variabel dependen audit delay. Pada 

variabel X2 (ukuran KAP ) diperoleh nilai thitung = -6.366 dengan nilai sig = 

0,000 < 5% jadi Ho ditolak, Ini berarti variabel independen ukuran KAP 

secara statistik berpengaruh negatif terhadap variabel dependen audit 

delay. Pada variabel X3 (Opini auditor) diperoleh nilai thitung = -5.179 dan 

sig =0,00% <5% jadi Ho ditolak. Ini berarti variabel independen Opini 

auditor secara statistik berpengaruh negatif terhadap variabel dependen 

audit delay. 

3) Koefisien Determinasi Ganda (Adjusted R
2
) 

Untuk mengetahui besaranya pengaruh variabel bebas terhadap 

variable dependen dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.23 Uji Determinasi Ganda (Adjusted R
2
) 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .695
a
 .484 .475 8.91187 

a. Predictors: (Constant), OA, KAP, KP  

Sumber: Output SPSS, 2012 

Pada Tabel 4.23 diperoleh nilai Adjusted R
2
 = 0,475 = 47,5% ini 

berarti variabel bebas kondisi perusahaan, ukuran KAP, dan opini auditor 

perusahaan secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen audit 

delay sebesar 47,5% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

masuk dalam penelitian ini. 
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4) Koefisien Determinasi Parsial (r
2
) 

Selain melakukan uji t maka perlu juga mencari besarnya koefisien 

determinasi parsialnya untuk masing-masing variabel bebas. Uji 

determinasi parsial ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

sumbangan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Secara parsial kontribusi kondisi perusahaan, ukuran KAP dan opini 

auditor terhadap audit delay bisa dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.24 Uji Determinasi Parsial 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standar

dized 

Coeffici

ents 

T Sig. 

Correlations 

B 

Std. 

Error Beta 

Zero-

order 

Parti

al Part 

1 (Constant) 
94.638 2.461 

 
38.450 .000 

   

KP -2.637 .526 -.303 -5.012 .000 -.519 -.353 -.272 

KAP -

12.276 
1.928 -.357 -6.366 .000 -.487 -.433 -.345 

OA -3.435 .663 -.308 -5.179 .000 -.493 -.364 -.281 

a. Dependent Variable: 

AD 

       

Sumber: Output SPSS, 2012 

Berdasarkan Tabel 4.24, diketahui besarnya r
2 

kondisi perusahaan 

adalah 12,46% yang diperoleh dari koefisien korelasi parsial untuk 

variabel kondisi perusahaan dikuadratkan yaitu (-0.353)
2
. Besarnya 

pengaruh ukuran KAP adalah 18,74% yang diperoleh dari koefisien 

korelasi parsial untuk variabel ukuran KAP dikuadratkan yaitu (-0.433)
2
. 

Besarnya pengaruh opini auditor adalah 13,24% yang diperoleh dari 
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koefisien korelasi parsial untuk variabel Opini auditor dikuadratkan yaitu 

(-0.364)
2
. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Ukuran KAP memberikan 

pengaruh lebih besar terhadap audit delay dibandingkan variabel kondisi 

perusahaan dan opini auditor.
 

 

4.2 Pembahasan. 

4.2.1 Pengaruh kondisi perusahaan, ukuran kantor akuntan publik, dan 

opini auditor secara bersama-sama terhadap audit delay pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2009-2010. 

 Dalam penelitian ini, kondisi perusahaan, ukuran kantor akuntan publik dan 

opini auditor secara simultan berpengaruh negatif terhadap audit delay. 

Perusahaan yang ingin menerbitkan laporan keuangannya di BEI, harus telah 

melalui proses audit oleh auditor publik. Dalam pelaksanaan proses audit, seorang 

auditor seringkali menemui hambatan-hambatan, baik itu dari pihak internal 

maupun pihak eksternal perusahaan. Hambatan-hambatan inilah yang membuat 

proses audit semakin lama, dalam penelitian ini disebutkan terdapat tiga faktor 

yang dapat mempengaruhi audit delay, yaitu kondisi perusahaan, ukuran kantor 

akuntan publik, dan opini auditor.  

 Variabel profitabilitas seringkali dianggap sebagai penggambaran dari 

kondisi sebuah perusahaan, perusahaan yang mendapat laba yang tinggi maka 

akan dianggap memiliki kondisi yang baik, begitu pula sebaliknya, perusahaan 

yang mendapat laba yang rendah maka dianggap kondisinya rawan bangkrut. 

Dalam penelitian M.G Venny dan Ubaidillah (2008) profitabilitas berpengaruh 
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terhadap audit delay. Hal senada juga diungkapkan Rachmawati (2008) 

menyatakan bahwa variabel profitabilitas mempengaruhi audit delay. Tetapi 

profitabilitas saja seringkali tidak reliabel dengan penggambaran kondisi 

perusahaan, sehingga dalam penelitian ini, menggunakan acauan variabel kondisi 

perusahaan dengan uji altman. Hasil dari variabel kondisi perusahaan dalam 

penelitian ini adalah, berpengaruh negatif terhadap audit delay.   

 Ukuran KAP dibagi menjadi dua kelompok, yaitu KAP yang termasuk The 

Big Four dan Non The Big Four. KAP yang termasuk kedalam The Big Four, 

cenderumg akan mempercepat pekerjaan auditnya, sehingga audit delay akan 

lebih singkat dibanding dengan KAP yang termasuk Non The Big Four, hal ini 

dikarenakan KAP yang termasuk The Big Four berafiliasi dengan KAP asing yang 

harus menjaga kredibilitasnya. KAP The Big Four juga cenderung memiliki SDM 

yang lebih berkompeten dan lebih banyak, sehingga pekerjaan audit lebih cepat 

selesai. Dalam penelitian Subekti dan Widiyanti (2004) menyatakan bahwa 

ukuran KAP berpengaruh terhadap audit delay. Berbeda dengan penetian Subekti,  

Wirakusuma (2004) menyatakan bahwa  reputasi auditor tidak memiliki pengaruh 

terhadap audit delay, sedangkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

kondisi perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit delay.  

 Opini auditor dibagi menjadi lima tipe, yaitu wajar tanpa pengecualian, 

wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas, wajar dengan pengecualian, 

tidak wajar, dan tidak memberi pendapat. Perusahaan yang mendapat opini wajar 

tanpa pengecualian, cenderung akan segera mempublikasikan laporan 

keuangannya di BEI, karena tidak  ada masalah atau hal yang harus 
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dikonfirmasikan antara perusahaan dengan auditor, selain itu laporan keuangan 

yang cepat dipublikasikan di BEI tidak akan kehilangan relevansinya, sehingga 

dapat dipercaya oleh para investor untuk pengambilan keputusan. Penelitian 

Subekti dan Widiyanti (2004) menyatakan bahwa opini auditor berpengaruh 

terhadap audit delay, hal sebaliknya ditunjukkan dalam penelitian Na’im (1998) 

yang menyebutkan bahwa opini auditor tidak berpengaruh terhadap audit delay, 

sedangkan hasil dalam penetian ini menyatakan bahwa opini auditor berpengaruh 

negatif terhadap audit delay. 

 Berdasarkan hasil penelitian ini, kondisi perusahaan, ukuran kantor akuntan 

publik, dan opini auditor secara simultan berpengaruh secara negatif terhadap 

audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, hal ini berarti 

hipotesis kondisi perusahaan, ukuran kantor akuntan publik dan opini perusahaan 

secara bersama-sama mempengaruhi lamanya audit delay dapat diterima. 

4.2.2 Pengaruh kondisi perusahaan terhadap audit delay pada perusahaan 

yang Terdaftar di BEI pada tahun 2009-2010. 

 Berdasarkan hasil uji t diperoleh keterangan bahwa variabel kondisi 

perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit delay secara signifikan, hal Ini 

berarti semakin baik tingkat kondisi perusahaan berdampak pada semakin 

rendahnya audit delay pada perusahaan tersebut. 

 Kondisi perusahaan adalah keadaan yang menggambarkan tentang tingkat 

keadaan perusahaan dalam kondisi yang baik atau tidak. Tingginya tingkat kondisi 

perusahaan yang baik pada suatu perusahaan mengidentifikasikan bahwa 

perusahaan tersebut dalam keadaan yang sehat. Profitabilitas juga dapat 
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menggambarkan kondisi dari perusahaan tersebut, apabila profitabilitas 

perusahaan tinggi maka kondisi perusahaan dapat diprediksikan sehat, begitu pula 

sebaliknya, apabila profitabilitas perusahaan rendah maka kondisi perusahaan 

dalam keadaan rawan atau bahkan bangkrut. Profitabilitas sering kali dijadikan 

tolok ukur untuk menilai kondisi suatu perusahaan. Untuk itu banyak perusahaan 

yang berlomba-lomba untuk meningkatkan profit yang tinggi agar dapat dipercaya 

oleh masyarakat luas dan investor.  

 Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, maka semakin pendek 

audit delay. Sedangkan apabila tingkat profitabilitas perusahaan rendah, maka 

audit delay akan semakin panjang. Perusahaan yang berada dalam kondisi sehat, 

tidak akan mengalami banyak kesulitan saat proses audit berlangsung. Hal ini 

dikarenakan, perusahaan dengan kondisi baik, cenderung memiliki pengendalian 

intern dan ekstern yang baik pula, sehingga auditor tidak akan menemui kesulitan 

dalam pelaksanaan audit dan audit delay akan semakin singkat. Jadi kondisi 

perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit delay secara signifikan. 

4.2.3 Pengaruh ukuran KAP terhadap audit delay pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2009-2010. 

 Berdasarkan hasil uji t diperoleh keterangan bahwa variabel ukuran KAP 

berpengaruh negatif terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI. Hal ini membuktikan bahwa semakin baik kredibilitas sebuah 

kantor akuntan publik maka proses audit yang dilakukan pada perusahaan akan 

semakin singkat. Tentunya banyak perusahaan akan lebih memakai jasa kantor 

akuntan publik yang sudah memiliki kredibilitas yang baik dan besar.  
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 Kantor Akuntan Publik adalah lembaga yang memiliki izin dari Menteri 

Keuangan sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam menjalankan pekerjaannya. 

Struktur Kantor Akuntan Publik, mengingat pekerjaan audit atas laporan 

keuangan menuntut tanggungjawab yang besar, maka pekerjaan professional 

kantor akuntan publik menuntut independensi dan kompetensi yang tinggi pula. 

Semakin besar ukuran KAP maka akan menjamin suatu kredibilitas yang baik 

bagi KAP itu sendiri. KAP yang sudah besar tentunya memiliki sumber daya 

manusia yang berkualitas sehingga mampu menghasilkan audit laporan keuangan 

yang dapat dipercaya oleh perusahaan dan para investor. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa semakin besar suatu ukuran KAP maka akan mempercepat proses audit 

yang dilakukan, karena KAP tersebut memiliki tenaga akuntan yang handal dan 

professional. Kantor akuntan publik The Big Four cenderung menyajikan audit 

yang lebih cepat dibandingkan dengan kantor akuntan publik Non The Big Four 

karena mereka memiliki nama baik yang dipertaruhkan (Pranbandi dan Rustiana, 

2007). 

4.2.4 Pengaruh Opini auditor terhadap audit delay pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2009-2010. 

 Berdasarkan hasil uji t diperoleh keterangan bahwa variabel opini auditor 

berpengaruh negatif terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI, hal ini berarti semakin baik opini auditor, maka berakibat pada 

semakin singkatnya audit delay. Penelitian ini sesuai dengan pendapat yang 

dikemukakan oleh (Petronila, 2007) menyatakan bahwa audit delay akan lebih 

panjang untuk perusahaan yang menerima opini audit selain unqualified opinion. 
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Jika opini auditor itu bersifat positif maka audit delay yang dilakukan akan 

semakin singkat, karena perusahaan akan cenderung mempercepat pengumuman 

laporan keuangan kepada publik dan mempersingkat audit delay. 

 Opini auditor adalah pendapat yang dikemukakan oleh seorang auditor 

terhadap laporan keuangan perusahaan. Seorang auditor harus bertanggung jawab 

atas opini yang dikeluarkan, untuk itu tugas yang dipikul oleh seorang auditor 

sangatlah berat. Terkadang seorang auditor mendapat intervensi dari kliennya 

pada saat memberikan opini. Karena opini auditor ini menyangkut kredibilitas 

suatu perusahaan. Opini audit yang baik harus mengemukakan bahwa laporan 

keuangan yang telah diaudit sesuai dengan ketentuan standar akuntansi keuangan 

dan tidak ada penyimpangan material yang dapat mempengaruhi pengambilan 

suatu keputusan. Opini selain unqualified akan dianggap sebagai opini yang tidak 

baik oleh perusahaan, sehingga perusahaan akan berusaha menunda pengumuman 

laporan keuangan kepada publik. Sehingga laporan keuangan yang mendapat 

opini auditor unqualified memiliki waktu audit delay yang lebih singkat dibanding 

laporan keuangan yang mendapat opini auditor selain unqualified. 

  Pada dasarnya seorang auditor harus mampu bekerja secara professional 

agar kredibilitas sebagai auditor dapat dipercaya oleh klien dan investor. Para 

investor hanya akan percaya kepada laporan keuangan yang mendapat opini 

positif dari seorang auditor. Perusahaan yang mendapat opini negatif dari auditor 

cenderung akan menutupi laporan keuangannya sehingga akan memperpanjang 

audit delay. Jadi dapat disimpulkan bahwa opini auditor berpengaruh negatif pada 

audit delay di perusahaan manufaktur yang terdaftar  di BEI. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh simpulan dan saran 

sebagai berikut: 

5.1 Simpulan. 

Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Kondisi perusahaan, ukuran kantor akuntan publik, dan opini auditor 

berpengaruh terhadap audit delay. 

2. Kondisi perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit delay. 

3. Ukuran kantor akuntan publik berpengaruh negatif terhadap audit delay. 

4. Opini auditor berpengaruh negatif terhadap audit delay. 

 

5.2 Saran 

Beberapa saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagi auditor diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan audit agar 

publikasi di BEI tidak melebihi waktu yang telah ditentukan oleh 

BAPEPAM yaitu 90 hari. 

2. Bagi perusahaan diharapkan dapat meningkatkan volume penjualan, aset 

perusahaan, dan modal kerja sehingga dengan hal ini diharapkan dapat 

menjaga kondisi perusahaan agar tidak mengalami kebangkrutan. 

3. Perusahaan sebaiknya menggunakan jasa kantor akuntan publik yang 

termasuk The Big Four, dengan harapan audit delay akan semakin singkat.  
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4. Auditor diharapkan lebih memahami proses pelaksanaan audit sesuai PABU, 

sehingga opini audit yang dihasilkan dapat dipercaya oleh pihak-pihak yang 

membutuhkan laporan keuangan. 
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Lampiran 1. Hasil Pengolahan Data 

1. Statistik deskriptif 

Tahun 2009 
 

  KP KAP OA AD 

N Valid 90 90 90 90 

Missing 0 0 0 0 

Mean -8.3263 .4111 4.3222 74.7778 

Median 1.8235 .0000 4.0000 77.0000 

Std. Deviation 9.60771E1 .49479 .74695 1.68268E1 

Minimum -909.60 .00 1.00 33.00 

Maximum 4.82 1.00 5.00 140.00 

 

Tahun 2010 
 

  KP KAP OA AD 

N Valid 90 90 90 90 

Missing 0 0 0 0 

Mean 1.8081 .3222 4.2778 74.8556 

Median 1.9095 .0000 4.0000 80.0000 

Std. Deviation 1.39791 .46995 .71936 1.53444E1 

Minimum -4.54 .00 1.00 12.00 

Maximum 5.13 1.00 5.00 119.00 

Sumber: Output SPSS, 2012. 
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2. Uji normalitas data 

  Unstandardized 
Residual 

N 100 

Normal Parameters
a
 Mean .000 

Std. Deviation 4.173 

Most Extreme Differences Absolute .068 

Positive .049 

Negative -.068 

Kolmogorov-Smirnov Z .680 

Asymp. Sig. (2-tailed) .745 

a. Test distribution is Normal. 

Sumber: Output SPSS, 2012 

 

Gambar 4.3 Grafik Normal PP-Plot 

 
Sumber: Output SPSS, 2012 
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3. Uji Linearitas 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1305.878 3 435.293 1.708 .167
a
 

Residual 44849.072 176 254.824   

Total 46154.950 179    

a. Predictors: (Constant), OA, KAP, KP    

b. Dependent Variable: AD     

Sumber: Output SPSS, 2012 

4. Uji autokorealasi 
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .695
a
 .484 .475 8.91187 1.971 

a. Predictors: (Constant), OA, KAP, KP   

b. Dependent Variable: AD   

Sumber: Output SPSS, 2012 

5. Uji multikolonieritas 

Sumber: Output SPSS, 2012 

 

 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 94.638 2.461  38.450 .000   

KP -2.637 .526 -.303 -5.012 .000 .801 1.249 

KAP -12.276 1.928 -.357 -6.366 .000 .931 1.074 

OA -3.435 .663 -.308 -5.179 .000 .829 1.206 

a. Dependent Variable: AD       
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6. Uji Heteroskedasitisitas 
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5.409 1.636  3.306 .001 

KP .157 .350 .038 .448 .655 

KAP .710 1.282 .043 .554 .581 

OA .193 .441 .036 .438 .662 

a. Dependent Variable: Abs_res    

Sumber: Output SPSS, 2012 

 

Gambar 4.4 Scatterplot 

 

 
Sumber: Output SPSS, 2012 
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7. Analisis Regresi Berganda 
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 94.638 2.461  38.450 .000 

KP -2.637 .526 -.303 -5.012 .000 

KAP -12.276 1.928 -.357 -6.366 .000 

OA -3.435 .663 -.308 -5.179 .000 

a. Dependent Variable: AD     

Sumber: Output SPSS, 2012 

 

8. Uji Simultan F 
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 13087.210 3 4362.403 54.927 .000
a
 

Residual 13978.185 176 79.422   

Total 27065.394 179    

a. Predictors: (Constant), OA, KAP, KP    

b. Dependent Variable: AD     

Sumber: Output SPSS, 2012 
 

9. Uji parsial t 
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 94.638 2.461  38.450 .000 

KP -2.637 .526 -.303 -5.012 .000 

KAP -12.276 1.928 -.357 -6.366 .000 

OA -3.435 .663 -.308 -5.179 .000 

a. Dependent Variable: AD     

Sumber: Output SPSS, 2012 
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10. Uji  determinasi ganda (R
2
) 

 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .695
a
 .484 .475 8.91187 

a. Predictors: (Constant), OA, KAP, KP  

Sumber: Output SPSS, 2012 

 

11. Uji Determinasi Parsial ( r ) 
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

B Std. Error Beta 

Zero-

order Partial Part 

1 (Constan

t) 
94.638 2.461 

 
38.450 .000 

   

KP -2.637 .526 -.303 -5.012 .000 -.519 -.353 -.272 

KAP -12.276 1.928 -.357 -6.366 .000 -.487 -.433 -.345 

OA -3.435 .663 -.308 -5.179 .000 -.493 -.364 -.281 

a. Dependent Variable:AD        

Sumber: Output SPSS, 2012 
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Lampiran 2. Daftar Perusahaan Sampel 

No. Kode Perusahaan Nama Perusahaan 

1. ADES PT. Akasha Wira Internasional Tbk 

2. AKKU PT. Aneka Kemasindo Utama Tbk 

3. AKRA PT. AKR Corporindo Tbk 

4. APLI PT. Asiaplast Industries Tbk 

5. ARGO PT. Argo Pantes Tbk 

6. ARNA PT. Arwana Citramulia Tbk 

7. ASGR PT. Astra Graphia Tbk 

8. ASII PT. Astra International Tbk 

9. AUTO PT. Astra Otoparts Tbk 

10. AISA PT. Tiga Pilar Food Tbk 

11. BATA PT. Sepatu Bata Tbk 

12. BIMA PT. Primarindo Asia Infrastructure Tbk 

13. BRAM PT. Indo Kordsa Tbk 

14. BRNA PT. Berlina Tbk 

15. BRPT PT. Barito Pasific Tbk 

16. BUDI PT. Budi Acid Jaya Tbk 

17. CEKA PT. Cahaya Kalbar Tbk 

18. DAVO PT. Davomas Abadi Tbk 

19. DLTA PT. Delta Djakarta Tbk 

20. DVLA PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk 

21. DYNA PT. Dynaplast Tbk 

22. DPNS PT. Duta Pertiwi Nusantara Tbk 

23. EKAD PT. Ekadharma International Tbk 

24. FAST PT. Fast Food Indonesia Tbk 

25. FASW PT. Fajar Surya Wisesa Tbk 

26. GJTL PT. Gajah Tunggal Tbk 

27. INAI PT. Indal Aluminium Industry Tbk 

28. INCI PT. Intanwijaya Internasional Tbk 

29. INDF PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 

30. INTP PT. Indocement Indo Prakasa Tbk 

31. IGAR PT. Kageo Igar Jaya Tbk 

32. IKBI PT. Sumi Indo Kabel Tbk 

33. IMAS PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk 

34. INTA PT. Intraco Penta Tbk 

35. INTD PT. Inter Delta Tbk 

36. JPRS PT. Jaya Pari Steel Tbk 

37. JKSW PT. Jakarta Kyoei Steel Works Tbk 

38. KAEF PT. Kimia Farma (Persero) Tbk 

39. KBLM PT. Kabelindo Murni Tbk 

40. KICI PT. Kedaung Indah Can Tbk 

41. KLBF PT. Kalbe Farma Tbk 

42. KARW PT. Karwell Indonesia Tbk 
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No. Kode Perusahaan Nama Perusahaan 

43. KDSI PT. Kedawung Setia Industrial Tbk 

44. KONI PT. Perdana Bangun Pusaka Tbk 

45. LTLS PT. Lautan Luas Tbk 

46. LION PT. Lion Metal Works Tbk 

47. LMSH PT. Lionmesh Prima Tbk 

48. LMPI PT. Langgeng Makmur Industri Tbk 

49. LPIN PT. Multi Prima Sejahtera Tbk 

50. MERK PT. Merck Tbk 

51. MLBI PT. Multi Bintang Indonesia Tbk 

52. MLPL PT. Multipolar Tbk 

53. MTDL PT. Metrodata Electronics Tbk 

54. MRAT PT. Mustika Ratu Tbk 

55. MDRN PT. Modern Internasional Tbk 

56. MLIA PT. Mulia Industrindo Tbk 

57. MYOR PT. Mayora Indah Tbk 

58. MYRX PT. Hanson International Tbk 

59. MYTX PT. Apac Citra Centertex Tbk 

60. NIPS PT. Nipress Tbk 

61. PTSP PT. Pioneerindo Gourmet Tbk 

62. PAFI PT. Panasia Filament Inti Tbk 

63. PBRX PT. Pan Brothers Tbk 

64. PYFA PT. Prasidha Aneka Niaga Tbk 

65. RICY PT. Ricky Putra Globalindo Tbk 

66. RMBA PT. Bentoel Internasional Investama Tbk 

67. RDTX PT. Roda Vivatex Tbk 

68. SIMA PT. Siwani Makmur Tbk 

69. SIMM PT. Surya Intrindo Makmur Tbk 

70. SKLT PT. Sekar Laut Tbk 

71. SMCB PT. Holcim Indonesia Tbk 

72. SMSM PT. Selamat Sempurna Tbk 

73. SPMA PT. Suparma Tbk 

74. SQMI PT. Allbond Makmur Usaha Tbk 

75. SRSN PT. Indo Acidatama Tbk 

76. SAIP PT. Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas 

Tbk 

77. SCPI PT. Schering-Plough Indonesia Tbk 

78. STTP PT. Siantar Top Tbk 

79. SMAR PT. Sinar Mas Agro Resources Tbk 

80. SQBI PT. Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk 

81. SMGR PT. Semen Gresik (Persero) Tbk 

82. TIRA PT. Tira Austenite Tbk 

83. TOTO PT. Surya Toto Indonesia Tbk 

84. TRST PT. Trias Sentosa Tbk 
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No. Kode Perusahaan Nama Perusahaan 

85. TSPC PT. Tempo Scan Pacific Tbk 

86. TCID PT. Mandom Indonesia Tbk 

87. TBLA PT. Tunas Baru Lampung Tbk 

88. UNTR PT. United Tractors Tbk 

89. ULTJ PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading 

Company Tbk 

90. UNVR PT. Unilever Indonesia Tbk 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2012. 
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Lampiran 3. Besarnya Z Score (Kondisi Perusahaan) Tahun 2009 dan 2010. 

No. Kode Perusahaan Tahun 2009 Tahun 2010 

1. ADES 1.007  1.093  

2. AKKU (0.242) 0.103  

3. AKRA 2.033  2.063  

4. APLI 1.996  1.879  

5. ARGO (0.744) 0.309  

6. ARNA 1.633  1.921  

7. ASGR 2.622  2.629  

8. ASII 2.233  2.271  

9. AUTO 2.634  2.767  

10. AISA 0.782  0.770  

11. BATA 2.899  2.752  

12. BIMA 0.748  1.184  

13. BRAM 1.982  2.499  

14. BRNA 1.634  1.748  

15. BRPT 1.275  1.222  

16. BUDI 1.958  1.612  

17. CEKA 2.956  1.320  

18. DAVO (0.709) 0.899  

19. DLTA 3.367  3.572  

20. DVLA 2.333  2.485  

21. DYNA 1.837  1.686  

22. DPNS 1.754  1.676  

23. EKAD 2.198  2.351  

24. FAST 3.877  3.844  

25. FASW 1.576  1.492  

26. GJTL 1.695  1.690  

27. INAI 1.030  1.556  

28. INCI 1.658  0.991  

29. INDF 1.503  1.499  

30. INTP 2.526  2.515  

31. IGAR 2.924  3.044  

32. IKBI 2.801  3.055  

33. IMAS 1.563  1.755  

34. INTA 1.512  1.430  

35. INTD 0.721  2.105  

36. JPRS 1.837  2.245  

37. JKSW (1.251) (1.106) 

38. KAEF 2.765  3.046  

39. KBLM 1.555  2.033  

40. KICI 1.607  1.898  

41. KLBF 3.050  3.300  

42. KARW (1.152) (2.326) 
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No. Kode Perusahaan Tahun 2009 Tahun 2010 

43. KDSI 2.330  2.648  

44. KONI 0.956  1.221  

45. LTLS 1.650  1.489  

46. LION 2.291  2.021  

47. LMSH 2.559  3.218  

48. LMPI 1.558  1.405  

49. LPIN 0.904  1.066  

50. MERK 4.229  3.988  

51. MLBI 3.233  3.727  

52. MLPL 1.159  1.086  

53. MTDL 3.807  5.126  

54. MRAT 2.087  2.138  

55. MDRN 1.726  1.623  

56. MLIA 0.873  0.516  

57. MYOR 2.546  2.663  

58. MYRX (909.602) (4.535) 

59. MYTX 0.603  0.396  

60. NIPS 1.151  1.586  

61. PTSP 3.064  3.106  

62. PAFI 0.169  (1.417) 

63. PBRX 2.252  1.978  

64. PYFA 2.330  2.464  

65. RICY 1.479  1.635  

66. RMBA 1.898  2.551  

67. RDTX 1.944  2.048  

68. SIMA (0.432) (0.622) 

69. SIMM (1.038) (1.331) 

70. SKLT 2.199  2.805  

71. SMCB 1.425  1.492  

72. SMSM 2.698  2.637  

73. SPMA 1.425  1.516  

74. SQMI (0.057) 2.602  

75. SRSN 1.692  1.741  

76. SAIP 0.234  (0.565) 

77. SCPI 1.769  1.070  

78. STTP 2.282  2.247  

79. SMAR 2.129  2.501  

80. SQBI 3.588  3.014  

81. SMGR 3.139  2.773  

82. TIRA 1.720  1.819  

83. TOTO 2.411  2.496  

84. TRST 1.810  1.858  

85. TSPC 2.721  2.852  
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No. Kode Perusahaan Tahun 2009 Tahun 2010 

86. TCID 2.908  2.912  

87. TBLA 1.615  1.444  

88. UNTR 2.470  2.360  

89. ULTJ 1.918  2.019  

90. UNVR 4.824  4.465  

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2012. 
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Lampiran 4. Ukuran Kantor Akuntan Publik Perusahaan Tahun 2009 dan 2010 

No. Kode Perusahaan Tahun 2009 Tahun 2010 

1. ADES 0 0 

2. AKKU 0 0 

3. AKRA 1 1 

4. APLI 0 0 

5. ARGO 0 0 

6. ARNA 1 1 

7. ASGR 1 0 

8. ASII 1 0 

9. AUTO 1 0 

10. AISA 0 0 

11. BATA 1 1 

12. BIMA 0 0 

13. BRAM 1 1 

14. BRNA 0 0 

15. BRPT 1 1 

16. BUDI 0 0 

17. CEKA 1 1 

18. DAVO 0 0 

19. DLTA 1 1 

20. DVLA 1 1 

21. DYNA 1 1 

22. DPNS 0 0 

23. EKAD 0 0 

24. FAST 1 1 

25. FASW 1 1 

26. GJTL 1 1 

27. INAI 0 0 

28. INCI 0 0 

29. INDF 1 1 

30. INTP 1 1 

31. IGAR 0 0 

32. IKBI 1 1 

33. IMAS 1 1 

34. INTA 0 0 

35. INTD 0 0 

36. JPRS 0 0 

37. JKSW 0 0 

38. KAEF 0 0 

39. KBLM 0 0 

40. KICI 0 0 

41. KLBF 1 1 

42. KARW 0 0 
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No. Kode Perusahaan Tahun 2009 Tahun 2010 

43. KDSI 0 0 

44. KONI 1 1 

45. LTLS 1 1 

46. LION 0 0 

47. LMSH 0 0 

48. LMPI 0 0 

49. LPIN 0 0 

50. MERK 1 1 

51. MLBI 1 1 

52. MLPL 0 0 

53. MTDL 1 1 

54. MRAT 0 0 

55. MDRN 1 1 

56. MLIA 1 1 

57. MYOR 0 0 

58. MYRX 0 0 

59. MYTX 0 0 

60. NIPS 0 0 

61. PTSP 0 0 

62. PAFI 0 0 

63. PBRX 0 0 

64. PYFA 0 0 

65. RICY 0 0 

66. RMBA 1 0 

67. RDTX 0 0 

68. SIMA 0 0 

69. SIMM 0 0 

70. SKLT 0 0 

71. SMCB 1 1 

72. SMSM 0 0 

73. SPMA 0 0 

74. SQMI 0 0 

75. SRSN 0 0 

76. SAIP 0 0 

77. SCPI 1 0 

78. STTP 0 0 

79. SMAR 0 0 

80. SQBI 1 0 

81. SMGR 1 1 

82. TIRA 0 0 

83. TOTO 1 1 

84. TRST 1 1 

85. TSPC 0 0 
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No. Kode Perusahaan Tahun 2009 Tahun 2010 

86. TCID 1 1 

87. TBLA 0 0 

88. UNTR 1 0 

89. ULTJ 0 0 

90. UNVR 1 0 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2012. 
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Lampiran 5. Opini Auditor Perusahaan Tahun 2009 dan 2010 

No. Kode Perusahaan Tahun 2009 Tahun 2010 

1. ADES 5 5 

2. AKKU 5 5 

3. AKRA 4 4 

4. APLI 5 5 

5. ARGO 4 4 

6. ARNA 4 4 

7. ASGR 4 5 

8. ASII 4 4 

9. AUTO 4 4 

10. AISA 5 4 

11. BATA 5 5 

12. BIMA 4 4 

13. BRAM 5 5 

14. BRNA 4 4 

15. BRPT 4 4 

16. BUDI 4 4 

17. CEKA 4 5 

18. DAVO 5 4 

19. DLTA 4 4 

20. DVLA 5 5 

21. DYNA 4 4 

22. DPNS 4 4 

23. EKAD 4 4 

24. FAST 5 5 

25. FASW 4 4 

26. GJTL 4 4 

27. INAI 5 4 

28. INCI 5 5 

29. INDF 4 4 

30. INTP 5 5 

31. IGAR 4 4 

32. IKBI 5 5 

33. IMAS 4 4 

34. INTA 5 4 

35. INTD 4 4 

36. JPRS 5 5 

37. JKSW 4 4 

38. KAEF 5 4 

39. KBLM 5 4 

40. KICI 5 5 

41. KLBF 4 4 

42. KARW 1 1 
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No. Kode Perusahaan Tahun 2009 Tahun 2010 

43. KDSI 5 4 

44. KONI 4 4 

45. LTLS 4 4 

46. LION 5 4 

47. LMSH 5 4 

48. LMPI 5 5 

49. LPIN 4 5 

50. MERK 5 4 

51. MLBI 4 4 

52. MLPL 4 5 

53. MTDL 4 4 

54. MRAT 4 4 

55. MDRN 5 4 

56. MLIA 3 3 

57. MYOR 5 5 

58. MYRX 3 3 

59. MYTX 4 4 

60. NIPS 5 5 

61. PTSP 5 4 

62. PAFI 4 4 

63. PBRX 5 5 

64. PYFA 5 5 

65. RICY 4 5 

66. RMBA 4 4 

67. RDTX 5 5 

68. SIMA 4 4 

69. SIMM 1 1 

70. SKLT 4 5 

71. SMCB 4 4 

72. SMSM 4 4 

73. SPMA 5 5 

74. SQMI 4 4 

75. SRSN 5 4 

76. SAIP 4 4 

77. SCPI 5 5 

78. STTP 5 4 

79. SMAR 4 4 

80. SQBI 5 4 

81. SMGR 4 4 

82. TIRA 4 4 

83. TOTO 5 5 

84. TRST 4 5 

85. TSPC 4 5 
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No. Kode Perusahaan Tahun 2009 Tahun 2010 

86. TCID 5 5 

87. TBLA 3 5 

88. UNTR 4 5 

89. ULTJ 5 5 

90. UNVR 4 4 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2012. 
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Lampiran 6. Lamanya Audit Delay Perusahaan Tahun 2009 dan 2010 

No. Kode Perusahaan Tahun 2009 Tahun 2010 

1. ADES 84 69 

2. AKKU 83 88 

3. AKRA 70 84 

4. APLI 77 82 

5. ARGO 89 74 

6. ARNA 67 74 

7. ASGR 50 49 

8. ASII 55 55 

9. AUTO 50 49 

10. AISA 99 119 

11. BATA 50 83 

12. BIMA 85 76 

13. BRAM 78 80 

14. BRNA 67 75 

15. BRPT 81 82 

16. BUDI 82 82 

17. CEKA 64 63 

18. DAVO 64 54 

19. DLTA 82 82 

20. DVLA 48 59 

21. DYNA 81 47 

22. DPNS 84 84 

23. EKAD 76 80 

24. FAST 109 84 

25. FASW 60 84 

26. GJTL 76 81 

27. INAI 83 83 

28. INCI 71 90 

29. INDF 77 70 

30. INTP 62 59 

31. IGAR 61 80 

32. IKBI 53 62 

33. IMAS 140 115 

34. INTA 56 59 

35. INTD 84 66 

36. JPRS 40 82 

37. JKSW 90 83 

38. KAEF 82 84 

39. KBLM 85 84 

40. KICI 62 66 

41. KLBF 70 67 

42. KARW 84 70 
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43. KDSI 71 70 

44. KONI 77 69 

45. LTLS 76 82 

46. LION 69 70 

47. LMSH 64 63 

48. LMPI 46 74 

49. LPIN 89 69 

50. MERK 54 54 

51. MLBI 62 61 

52. MLPL 85 12 

53. MTDL 85 88 

54. MRAT 74 80 

55. MDRN 81 84 

56. MLIA 74 84 

57. MYOR 78 77 

58. MYRX 88 89 

59. MYTX 111 83 

60. NIPS 113 90 

61. PTSP 76 83 

62. PAFI 83 83 

63. PBRX 71 81 

64. PYFA 50 73 

65. RICY 84 80 

66. RMBA 81 87 

67. RDTX 67 69 

68. SIMA 84 84 

69. SIMM 78 81 

70. SKLT 77 66 

71. SMCB 33 31 

72. SMSM 76 80 

73. SPMA 89 76 

74. SQMI 64 84 

75. SRSN 67 80 

76. SAIP 71 73 

77. SCPI 90 90 

78. STTP 85 96 

79. SMAR 40 39 

80. SQBI 81 77 

81. SMGR 76 67 

82. TIRA 76 77 

83. TOTO 81 89 

84. TRST 77 90 

85. TSPC 84 82 
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86. TCID 61 61 

87. TBLA 105 82 

88. UNTR 50 55 

89. ULTJ 83 83 

90. UNVR 82 82 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2012 

 

 


