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MOTTO : 

 Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah 

untuk dirinya sendiri. (QS Al-Ankabut [29]: 6) 

 Cara untuk menjadi di depan adalah mulai sekarang. Jika memulai sekarang, 

tahun depan Anda akan tahu banyak hal yang sekarang tidak diketahui dan 

Anda tak akan mengetahui masa depan jika Anda menunggu-nunggu. (William 

Feather) 

 Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua. (Aristoteles) 

 

 PERSEMBAHAN : 

 Kedua orang tua yang selalu 

memberikan dukungan, motivasi dan 

mendoakan serta adikku tercinta. 
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dukungan, motivasi dan semangat. 

 Teman-teman Akuntansi 2010.  
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SARI 

 

Latif. F, Arizal. 2014. “Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik, Ukuran 

Perusahaan, Laba/Rugi Operasi dan Opini Audit Terhadap Audit Delay 

(Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 

2010-2013)”. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing: Indah Anisyukurlillah, S.E., M.Si., Akt., 

CA. 

Kata Kunci : ukuran KAP, size, laba/rugi, opini audit, audit delay. 

Laporan keuangan merupakan sarana informasi penting bagi para investor 

maupun kreditor dalam pengambilan keputusan, oleh karena itu laporan keuangan 

harus disajikan tepat waktu. Ketepatan waktu dapat dilihat dari audit delay yaitu 

lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal tahun penutupan buku 

hingga tanggal diterbitkannya laporan keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh ukuran kantor akuntan publik, ukuran perusahaan, 

laba/rugi operasi dan opini audit terhadap audit delay. 

Populasi penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI 

tahun 2010 sampai 2012. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu purposive sampling. Metode pengumpulan data pada penelitian ini 

menggunakan data sekunder yaitu berupa laporan keuangan yang telah 

dipublikasikan. Analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan 

regresi linier berganda. Data diolah menggunakan program SPSS versi 21. 

Berdasarkan hasil dan simpulan penelitian menunjukkan bahwa ukuran 

kantor akuntan publik, laba/rugi operasi dan opini audit secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap audit delay, sedangkan ukuran perusahaan secara parsial 

berpengaruh terhadap audit delay. Secara simultan ukuran kantor akuntan publik, 

ukuran perusahaan, laba/rugi operasi dan opini audit berpengaruh signifikan 

terhadap audit delay.  

Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel lain yang 

diperkirakan berpengaruh terhadap audit delay dan menambah kategori 

perusahaan sampel. 
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ABSTRACT 

 

Latif. F, Arizal. 2014. "The Effect of Public Accountant Firm Size, Firm Size, 

Profit / Loss Operations and Audit Opinion Against the Audit Delay 

(Empirical Study In the Banking Companies Listed on the Stock Exchange 

Year 2010-2013)". Final Project. Accounting Department. Faculty of 

Economics. Semarang State University. Advisor: Indah Anisykurlillah, 

SE, M.Si., Akt., CA. 

Keywords: Firm size, size, profit / loss, audit opinion, the audit delay. 

The financial statements are an important information tool for investors 

and creditors in decision making, therefore, the financial statements must be 

presented on time. Timeliness can be seen from the audit delay which means that 

the length of the time to finish the audit is measured from the date of closing book 

until the date of financial statements published. Research purposes of this research 

are to determine the effect of public accountant firm size, firm size, profit / loss 

operation and audit opinion according to audit delay. 

Population of this research is banking companies which have listed on the 

Stock Exchange from 2010 to 2012. Sampling technique which is used to get the 

sample in this research is purposive sampling. Methods of data collection in this 

research used secondary data in the form of financial statements that have been 

published. Data analysis which is used is descriptive statistical analysis and 

multiple linear regressions. The data were processed using SPSS version 21. 

Based on the results and conclusions, partially the research shows that the 

size of the public accountant firm, profit / loss operation and audit opinion does 

not effect to audit delay, on the contrary the size of the firm gave effect on audit 

delay partially. Simultaneously the public accountant firm,  the size of firm, profit 

/ loss operation and audit opinion gave significant effect on audit delay. 

Next research hoped uses other variables which may have effect to audit 

delay and add to the category of sample firms. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan perusahaan publik di Indonesia telah mengalami kemajuan 

pesat. Hal ini menimbulkan konsekuensi dibutuhkannya pendanaan yang lebih 

besar bagi aktivitas investasi dan operasional perusahaan. Sumber pendanaan bagi 

perusahaan dapat diperoleh dari investor dan kreditor, dimana keduanya 

membutuhkan informasi keuangan untuk mengambil keputusan. Informasi 

tersebut dapat diperoleh dari laporan keuangan karena dalam laporan keuangan 

terdapat informasi mengenai kinerja keuangan, perubahan posisi keuangan, arus 

kas serta sumber daya yang dimiliki perusahaan (IAI, 2009). 

Menurut IAI (2009), ada empat karakteristik kualitatif laporan keuangan 

sebagai ciri khas yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan tersebut 

bermanfaat bagi penggunanya. Keempat karakteristik kualitatif tersebut, yaitu : 

dapat dipahami, relevan, keandalan dan dapat diperbandingkan. Informasi yang 

memiliki kualitas relevan harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi yang 

diambil penggunanya dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, kini dan yang 

akan datang serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna pada 

masa lalu. 

Informasi yang dihasilkan laporan keuangan akan kehilangan relevansinya 

jika laporan keuangan tersebut mengalami penundaan. Manajemen perlu 
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melakukan penyeimbangan antara pelaporan yang tepat waktu dan ketentuan 

informasi andal. Untuk menyediakan  informasi  yang  tepat waktu dapat 

berdampak pada berkurangnya keandalan informasi sebab perusahaan akan 

melaporkan informasi sebelum transaksi atau pertiwa lainnya diketahui. 

Sebaliknya, untuk menyediakan pelaporan dengan ketentuan informasi andal, 

berarti pelaporan harus menunggu hingga seluruh transaksi dan peristiwa lainnya 

diketahui. Hal ini mungkin akan menghasilkan informasi yang handal, tetapi akan 

kurang bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Oleh karenanya, untuk mencapai 

ketepatan waktu dan keandalan, kebutuhan pengambil keputusan merupakan 

pertimbangan yang menentukan (IAI, 2007 : 8). 

Pasar modal berperan penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. 

Pasar modal memberikan kesempatan kepada pihak yang mempunyai surplus 

dana untuk melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan yang tercatat di 

pasar modal (Indah, 2008 dalam Rosmawati, 2012). Calon investor yang akan 

melakukan investasi juga perlu mengetahui keadaan perusahaan. Salah satu cara 

untuk mengetahuinya adalah dengan melihat laporan keuangan perusahaan 

tersebut. Tujuan laporan keuangan dalam PSAK  No. 1 adalah  menyediakan 

informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi 

keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar kalangan 

pengguna informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan 

juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban 

manajemen atas penggunaan sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya. 
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Baik investor maupun kreditor membutuhkan laporan keuangan dengan 

segera untuk mengambil keputusan. Oleh karenanya, laporan keuangan harus 

disajikan tepat waktu sehingga keputusan yang diambil dapat bermanfaat. 

Ketepatan waktu informasi berarti bahwa informasi tersedia sebelum kehilangan 

kemampuannya untuk mempengaruhi atau membuat perbedaan dalam 

pengambilan keputusan (Suwardjono, 2010: 170). 

Pada saat ini perkembangan perusahaan yang terdaftar di pasar modal 

mengalami kemajuan pesat tak terkecuali perusahaan bergerak pada sektor 

keuangan. Industri keuangan di Indonesia memberikan peranan tersendiri sebagai 

alternatif bagi masyarakat untuk berinvestasi selain di pasar modal atau reksadana. 

Kondisi industri keuangan khususnya perbankan di Indonesia kini semakin baik 

pasca krisis ekonomi global pada tahun 2008 kemarin. Bahkan posisi perbankan 

Indonesia saat ini lebih baik dibandingkan dengan industri perbankan di Asia 

maupun dunia (Rochimawati, 2011).  Dengan semakin pesatnya perusahaan yang 

terdaftar di pasar modal berdampak pada peningkatan permintaan atas audit 

laporan keuangan oleh auditor independen. Laporan keuangan sebagai media 

informasi untuk mengetahui kinerja perusahaan harus dilaporkan secara tepat 

waktu dan akurat. Ketepatan waktu dalam mempublikasikan laporan keuangan 

secara tepat waktu dan akurat memberikan informasi yang relevan bagi para 

penggunanya. Lamanya waktu penyampaian laporan keuangan diukur dari 

penutupan tahun buku laporan keuangan hingga tanggal diselesaikannya laporan 

oleh auditor independen disebut dengan audit delay (Febrianty, 2011 dalam 

Rustini dan Sugiarti, 2012). 
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Menurut GAAP (Generally Accepted Auditing Standard) khususnya 

standar umum ketiga menyatakan bahwa pelaksanaan dan penyusunan laporannya 

harus dilakukan dengan cermat dan seksama (Boynton dan Kell 1996). 

Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dari Ikatan Akuntan 

Indonesia (IAI) khususnya standar pekerjaan lapangan yang mana mengatur 

mengenai prosedur dalam melakukan penyelesaian pekerjaan lapangan seperti 

perlu adanya perencanaan atas aktivitas yang dilakukan, pemahaman yang 

memadai atas struktur pengandalian intern dan pengumpulan bukti-bukti 

kompeten yang diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan 

dan konfirmasi sebagai dasar menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Hal ini 

akan berdampak pada lamanya waktu penyelesaian audit oleh auditor sehingga 

memungkinkan penundaan publikasi laporan keuangan audit, tetapi juga 

berdampak semakin meningkatnya kualitas hasil audit tersebut.  

Pemenuhan standar audit ini tidaklah mudah karena diperlukan waktu 

yang tidak singkat. Ini akan berdampak pada ketepatan waktu pelaporan informasi 

keuangan. Salah satu yang menjadi kendala bagi perusahaan dalam 

mempublikasikan laporan keuangan kedapa masyakat dan kepada Badan 

Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) yaitu ketepatan  waktu yang dibutuhkan 

auditor untuk menyelesaikan laporan auditnya. Karena auditor memerlukan waktu 

yang relatif lama guna mencari bukti-bukti atas laporan keuangan yang telah 

dikeluarka oleh perusahaan.  Ini juga dapat menimbulkan dilema bagi auditor 

karena salah satu kriterian seorang auditor yaitu profesionalisme, dimana dia 

harus menyampaikan laporan keuangan auditannya secara tepat waktu. Sehingga 
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semakin lama auditor menyelesaikan pekerjaan auditnya, maka audit delay juga 

akan semakin lama.   

Lamanya waktu penyelesaian audit ini dapat mempengaruhi ketepatan 

waktu informasi tersebut dipublikasikan sehingga berdampak terhadap 

keterlambatan informasi dan ketidakpastian keputusan yang didasarkan pada 

informasi yang dipublikasikan (Halim, 2000). Berdasarkan Keputusan Ketua 

BAPEPAM tahun 2003 Nomor : Kep-36/PM/2003 Tentang Kewajiban Laporan 

Keuangan Berkala yang menyatakan bahwa setiap perusahaan diwajibkan 

menyampaikan laporan keuangan yang telah disertai laporan akuntan publik 

kepada BAPEPAM selambat-lambatnya 90 hari setelah tanggal laporan keuangan 

tahunan. Namun BAPEPAM menetapkan peraturan baru sesuai laporan keputusan 

Ketua BAPEPAM pada tahun 2012 Nomor Keputusan 431/BL/2012, pada tanggal 

1 Agustus 2012 yaitu emiten atau perusahaan publik yang pernyataan 

pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan tahunan 

kepada Bapepam dan LK paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku 

berakhir. Audit delay yang telah melewati waktu ketentuan dari BAPEPAM akan 

dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan II.6.1 Peraturan Nomor I-H yaitu 

memberi Peringatan Tertulis 1 atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan 

sampai 30 hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu laporan keuangan. 

Pembaruan keputusan tersebut dimaksudkan untuk memberikan informasi yang 

lebih cepat dan akurat kepada pengguna laporan mengenai kondisi perusahaan. 

Selain itu juga agar pasar modal Indonesia dapat mengikuti perkembangan pasar 
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modal global. Akan tetapi, meski telah ditetapkan aturan dan sanksi masih saja 

ada beberapa perusahaan yang melanggarnya.  

Menurut Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 

(BAPEPAM-LK), sebanyak 50 emiten telat melaporkan laporan keuangan dan 

diantaranya merupakan perusahaan keuangan di Indonesia. Laporan keuangan 

yang terlambat dilaporkan tersebut mencakup laporan realisasi penggunaan dana, 

laporan keuangan tengah tahunan, laporan tahunan dan laporan hasil 

pemeringkatan efek. Atas keterlambatan ini, total denda yang langsung disetorkan 

ke kas negara mencapai senilai Rp 1 miliar (BAPEPAM, 2006 dalam Setiawan, 

2013). 

Pada 2012, tercatat 54 emiten terlambat menyerahkan laporan keuangan 

tahunan buku tahun 2011. Sementara pada 2011 tercatat 62 emiten terlambat 

menyerahkan laporan keuangan tahunan buku tahun 2010, sedangkan pada 2010 

tercatat sebanyak 68 emiten terlambat menyerahkan laporan keuangan 2009. 

Beberapa pelanggaran emiten terkait laporan keuangan antara lain keterlambatan 

penyampaian, komponen laporan keuangan tidak lengkap, terlambat 

menyampaikan rencana melakukan audit atau penelaahan terbatas atas laporan 

keuangan (Idris, 2012 dalam Setiawan, 2013). 

Harian Bisnis Indonesia (11/2/2013) dikutip dari Prasongkoputra (2013), 

ada tiga emiten yang terkena denda atas keterlambatan dalam penyampaian 

laporan keuangan. Produsen migas dari Grup Bakrie Energi Mega serta Citra 

Kebun mendapatkan sanksi denda masing-masing Rp 50 juta dan peringatan 

tertulis II. Keduanya belum menyampaikan laporan keuangan per 30 September 
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2012. Sementara itu, Berlian Tanker terkena sanksi tambahan denda sebesar Rp 

150 juta dan peringatan tertulis III. Dijatuhkannya denda ini karena perseroan 

tidak menyampaikan laporan keuangan unaudited untuk laporan keuangan per 30 

September 2012 dan laporan keuangan per 31 Desember 2011. Hal ini 

disampaikan Kepala Devisi Penilaian Perusahaan Perusahaan Sektor Riil BEI I : 

Gede Nyoman Yetna dan Kepala Devisi Penilaian Sektor Jasa : Umi Kulsum, 

Jumat (8/2/2013). Dari total 454 perusahaan, 448 perusahaan telah menyampaikan 

laporan keuangan dan enam lainnya belum menyampaikan. Sembilan emiten tidak 

wajib menyampaikan laporan karena mereka listing  di bursa antara November 

2012-Januari 2013.   

Keterlambatan pelaporan informasi keuangan dapat menimbulkan reaksi 

yang negatif dari pelaku pasar modal. Karena laporan keuangan yang di dalamnya 

berisi laporan laba perusahaan sering dijadikan sebagai dasar pengambilan 

keputusan oleh para investor untuk menjual atau membeli kepemilikan saham. 

Informasi laba dari laporan keuangan yang dipublikasikan akan menyebabkan 

kenaikan dan penurunan harga saham. Keterlambatan informasi ini dapat diartikan 

oleh investor sebagai sinyal buruk bagi perusahaan. 

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi audit delay pada 

suatu perusahaan, salah satunya adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahan 

merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi jangka waktu penyelesaian 

audit laporan keuangan karena besar kecilnya perusahaan dapat diukur dengan 

total aset yang dimiliki. Penelitian yang dilakukan Rachmawati (2008), 

membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap audit 
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delay yang artinya semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin pendek 

audit delay dan semakin kecil ukuran perusahaannya maka semakin panjang audit 

delay. hal ini dikarenakan perusahaan besar memiliki sistem pengendalian internal 

yang baik sehingga bisa mengurangi tingkat kesalahan dalam penyusunan laporan 

keuangan yang memudahkan bagi auditor melakukan audit laporan keuangan. 

Kemudian hasil dari penelitian Kartika (2009), juga menyatakan ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap audit delay. Begitupula penelitian dari Yulianti 

(2011), bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay. Sedangkan 

hasil penelitian Iskandar dan Trisnawati (2010), menyatakan sebaliknya yaitu 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit delay. Penelitian yang 

dilakukan Lestari (2010), juga menyatakan ukuran perusahaan tidak 

mempengaruhi audit delay, berarti semakin besar ukuran perusahaan maka 

semakin lama audit delay karena semakin besar ukuran perusahaannya maka 

semakin banyak transaksi yang dilakukan dan semakin banyak pula jumlah 

sampel yang diambil serta semakin luas prosedur audit yang harus dilakukan. 

Selain ukuran perusahaan faktor lain yang diperkirakan mempengaruhi 

audit delay adalah ukuran KAP. Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah badan 

usaha yang telah memiliki izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi 

akuntan publik dalam memberikan jasanya. Pengukuran KAP dibagi menjadi dua 

yaitu KAP big four dan KAP non-big four. Rachmawati (2008) menyatakan 

bahwa ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Iskandar dan Trisnawati (2010) juga menyatakan bahwa 

ukuran KAP berpengaruh terhadap audit delay, berarti KAP big four lebih cepat 
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menyelesaikan tugas auditnya dibandingkan dengan KAP non-big four. Dikatakan 

KAP big four berpengaruh terhadap audit delay karena KAP big four menjaga 

reputasinya, selain itu juga KAP besar cenderung lebih banyak mengeluarkan 

opini going concern daripada KAP kecil sehingga banyak menarik klien. Hasil 

penelitian dari Yulianti (2011) menyatakan hal yang sama bahwa ukuran KAP 

mempunyai pengaruh terhadap audit delay. Namun tidak demikian dengan hasil 

penelitian Sari (2011) yang menyatakan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh 

terhadap audit delay.   

Laba/rugi operasi merupakan cerminan dari kenerja perusahaan yang akan 

menentukan kelangusan perusahaan. Hasil penelitian Setyorini (2008) 

menyatakan bahwa laba/rugi operasi berpengaruh terhadap audit delay. Penelitian 

yang dilakukan oleh Kartika (2009) membuktikan bahwa laba/rugi operasi 

berpengaruh terhadap audit delay. Iskandar dan Trisnawati (2010) juga 

menyatakan bahwa laba/rugi mempengaruhi audit delay. Ini berati perusahaan 

yang mendapatkan laba cenderung mengalami audit delay yang lebih pendek. 

Sebaliknya perusahaan yang menderita kerugian cenderung mengalami audit 

delay yang lebih panjang. 

Opini auditor  merupakan pendapat yang diberikan auditor independen 

atas laporan keuangan perusahaan. Hasil penelitian Kartika (2009) menemukan 

adanya hubungan positif signifikan antara opini auditor dengan audit delay. 

Artinya perusahaan yang menerima pendapat selain unqualified opinion akan 

mengalami audit delay yang lebih lama dibandingkan dengan perusahaan yang 

menerima pendapat unqualified opinion. Bagi perusahaan yang menerima 
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pendapat selain unqualified opinion mengganggap ini merupakan berita buruk 

sehingga menunda atau memperlambat penyampaian laporan keuangannya. 

Sedangkan menurut Lestari (2010) menyatakan bahwa opini auditor tidak 

mempunyai pengaruh terhadap audit delay. Penelitian Yulianti (2011) juga 

menyatakan bahwa variabel opini auditor tidak berpengaruh terhadap audit delay. 

Dari beberapa penelitian-penelitian terdahulu tentang audit delay yang 

telah dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi audit 

delay. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap audit delay karena dari penelitian-penelitian terdahulu 

masih menunjukkan hasil yang inkonsisten. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu adalah objek dari penelitian ini sendiri yaitu perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) serta tahun penelitiannya.  

Pembahasan terkait audit delay pada perusahaan keuangan perbankan menarik 

dibahas karena pada saat ini perusahaan sektor keuangan berkembang pesat 

terutama perbankan, perusahaan sektor keuangan mempunyai tanggung jawab 

besar kepada masyarakat dalam menyimpan dan mengelola uang. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan judul sebagai berikut 

“Pengaruh Ukuran KAP, Ukuran Perusahaan, Laba/Rugi Operasi Dan 

Opini Audit Terhadap Audit Delay Pada Perusahaan Perbankan Yang 

Terdaftar Di BEI Tahun 2010-2012” 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain: 

1. Apakah ukuran kantor akuntan publik berpengaruh terhadap audit delay? 

2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay? 

3. Apakah laba/rugi operasi berpengaruh terhadap audit delay? 

4. Apakah opini audit berpengaruh terhadap audit delay? 

5. Apakah ukuran kantor akuntan publik, ukuran perusahaan, laba/rugi operasi 

dan opini audit berpengaruh secara simultan terhadap audit delay? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan antara 

lain :  

1. Untuk menganalisis pengaruh ukuran kantor akuntan publik terhadap audit 

delay. 

2. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit delay. 

3. Untuk menganalisis pengaruh laba/rugi operasi terhadap audit delay. 

4. Untuk menganalisis pengaruh opini audit terhadap audit delay. 

5. Untuk menganalisis ukuran kantor akuntan publik, ukuran perusahaan, 

laba/rugi operasi dan opini audit memiliki pengarus secara simultan terhadap 

audit delay.   
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

terkait faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay pada perusahaan 

keuangan perbankan. 

b. Diharapkan dapat menambah literature atau bahan referensi bagi pihak-

pihak yang ingin melakukan penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

auditor untuk lebih meningkatkan kualitas jasa agar dalam melakukan 

auditnya dapat menyelesaikan laporan auditnya tepat waktu. 

b. Diharapkan dapat memberikan gambaran bagi perusahaan agar lebih 

meningkatkan kualitas dengan mengurangi atau mencegah terjadinya 

keterlambatan pelaporan informasi keuangan. 

c. Dapat memberikan informasi terkait faktor-faktor penyebab audit delay 

kepada investor sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan pengambilan 

keputusan untuk berinvestasi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Teori Keagenan (Agency Theory) 

Agency Theory menjelaskan hubungan antara agen (pihak manajemen 

suatu perusahaan) dengan principal (pemilik). Principal merupakan pihak yang 

memberikan amanat kepada agen untuk melakukan suatu jasa atas nama principal, 

sementara agen adalah pihak yang diberi mandat. Dengan demikian agen 

bertindak sebagai pihak yang berkewenangan mengambil keputusan, sedangkan 

principal ialah pihak yang mengevaluasi informasi (Dewi Lestari, 2010).  

Salah satu elemen kunci dari teori ini adalah principal dan agen memiliki 

preferensi atau tujuan yang berbeda dikarenakan semua individu bertindak atas 

kepentingan individu sendiri.pemegang saham sebagai principal diasumsikan 

hanya tertarik pada pengembalian keuangan yang diperoleh dari investasi mereka, 

sedangkan agen diasumsikan tidak hanya menerima kepuasan berupa kompensasi 

keuangan tetapi juga tambahan yang terlibat dalam suatu hubungan suatu agensi 

seperti waktu luang yang banyak, kondisi kerja yang menarik, keanggotaan klub 

dan jam kerja yang fleksibel (Dwiyanti, 2010). 

Implementasi Agency Theory bias berupa kontrak kerja yang mengatur 

proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak antara agen dan dan principal, 

sehingga agen dapat bertindak sesuai kepentingan principal. Sedangkan principal 

akan memberikan insentif kepada agen sehingga terjadi kontrak kerja yang 

optimal. Inti dari Agency Theory adalah pendesainan kontrak untuk 



14 
 

 
 

menyelaraskan kepentingan antara principal dan agen dalam hal terjadi konflik 

kepentingan (Scott, 1997 dalam Lestari, 2010). 

Konflik kepentingan dapat terjadi karena adanya asimetri informasi 

dimana distribusi informasi yang tidak sama antara agen dan principal. Efek dari 

asimetri informasi bisa berupa moral hazard yaitu permasalahan yang timbul 

ketika agen tidak melaksanakan tugas sesuai kontrak kerja atau bisa berupa 

adverse selection yaitu keadaan dimana principal tidak dapat mengetahui apakah 

keputusan yang diambil agen didasarkan atas informasi yang diperoleh atau 

terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas (Dewi Lestari, 2010). 

Perusahaan membutuhkan auditor untuk mengaudit laporan keuangannya 

guna meminimalisir terjadinya masalah agensi dan informasi asimetris. Auditor 

menjalin kontrak kerjasama dengan perusahaan dimana perusahaan menjadi 

principal dan auditor menjadi agen. 

 

2.2. Teori Signal (Signaling Theory) 

Isyarat atau signal adalah tindakan yang diambil manajemen perusahaan 

dimana manajemen mengetahui informasi yang lebih lengkap dan akurat 

mengenai internal perusahaan dan prospek perusahaan di masa depan daripada 

pihak investor. Manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi 

perusahaan kepada para stakeholder. Sinyal yang diberikan dapat melalui 

informasi akutamsi seperti laporan keuangan (Widosari, 2012). 

Teori sinyal menyatakan bahwa terdapat kandungan informasi pada 

pengumuman suatu informasi yang dapat menjadi sinyal bagi investor dan pihak 
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potensial lainnya dalam mengambil keputusan ekonomi. Suatu pengumuman 

dikatakan mengandung informasi apabila dapat memicu reaksi pasar, yaitu dapat 

berupa perubahan harga saham atau abnormal return. Apabila pengumuman 

tersebut memberikan dampak positif berupa kenaikan harga saham, maka 

pengumuman tersebut merupakan sinyal positif. Namun jika pengumuman 

tersebut memberikan dampak negatif, maka pengumuman tersebut merupakan 

sinyal negatif. Berdasarkan teori ini maka pengumuman laporan keuangan atau 

laporan audit merupakan informasi yang penting dan dapat mempengaruhi dalam 

proses pengambilan keputusan (Scott, 2010 dalam Prasongkoputra, 2013). 

Teori signaling berakar pada teori akuntansi pragmatik yang memusatkan 

perhatiannya kepada pengaruh informasi terhadap perubahan perilaku pemakai 

informasi. Salah satu informasi yang dapat dijadikan sinyal adalah pengumuman 

yang dilakukan oleh suatu emiten. Pengumuman ini nantinya dapat 

mempengaruhi naik turunnya harga sekuritas perusahaan emiten yang melakukan 

pengumuman (Suwardjono, 2002). 

Manfaat utama teori ini adalah akurasi ketepatan waktu penyajian laporan 

keuangan ke publik adalah sinyal dari perusahaan akan adanya informasi yang 

bermanfaat dalam kebutuhan untuk pembuatan keputusan dari investor. Semakin 

panjang audit delay menyebabkan ketidakpastian pergerakan harga saham. 

Investor dapat mengartikan lamanya audit delay dikarenakan perusahaan memiliki 

bad news sehingga tidak segera mempublikasikan laporan keuangannya, yang 

kemudian akan berakibat pada pengumuman harga saham perusahaan (Widosari, 

2012). 
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Investor membutuhkan informasi guna pengambilan keputusan jadi sinyal 

dari perusahaan menjadi hal yang penting bagi investor. Perusahaan dengan 

kualitas yang baik akan memberikan sinyal dengan cara penyampaian laporan 

keuangan tepat waktu, sedangkan perusahaan dengan kualitas yang kurang baik 

akan cenderung tidak tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangannya. 

  

2.3. Laporan Keuangan 

Laporan keuangan adalah suatu penyajian data keuangan termasuk catatan 

yang menyertainya, bila ada yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan 

sumber daya ekonomi (aktiva) dan atau kewajiban suatu entitas pada saat tertentu 

atau perubahan atas aktiva dan atau kewajiban selama suatu periode tertentu 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau basis akuntansi 

komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum (Mulyadi 2002, h.61). 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009) laporan keuangan merupakan bagian 

dari proses pelaporan keuangan. laporan keuangan yang lengkap biasanya 

meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat 

disajikan dalam berbagai cara misalnya laporan arus kas atau laporan arus dana, 

catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral 

dari laporan keuangan. 

Tujuan dari laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009) 

adalah : 
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a. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta 

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah 

besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

b. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini adalah memenuhi kebutuhan 

bersama dari sebagian besar pengguna. Namun demikian laporan keuangan 

tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan oleh pengguna 

dalam pengambilan keputusan ekonom, karena secara umum menggambarkan 

pengaruh keuangan dari berbagai kejadian di masa yang lalu (historis) dan 

tidak mewajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan. 

c. Laporan keuangan juga telah menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh 

manajemen (stewardship) atau merupakan pertanggungjawaban manajemen 

atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin 

melakukan penilaian terhadap apa yang telah dilakukan atau 

pertanggungjawaban manjemen, melakukan hal ini agar mereka dapat 

membuat keputusan ekonomi. Keputusan ini mungkin saja mencakup 

keputusan untuk menanamkan atau menjual investasi mereka dalam suatu 

perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau melakukan 

penggantian manajemen. 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia menyebutkan ada empat karakteristik 

kualitatif laporan keuangan yaitu : 

1. Dapat dipahami 

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan 

adalah kemudahannya untuk dapat dipahami oleh pemakai. Pemakai diasumsikan 
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memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, 

akuntansi serta kemauan untuk mempelajari informasi. 

2. Relevan  

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan 

pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas 

relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai. Informasi yang 

relevan dapat digunakan untuk membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa 

kini atau masa depan. 

3. Andal  

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang 

menyesatkan, kesalahan material dan dapat diandalkan pemakainya sebagai 

penyajian yang jujur (faithfull representation) dari yang seharusnya disajikan atau 

yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. 

4. Dapat Dibandingkan 

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan antar periode 

untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan kinerja keuangan. 

pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan atar perusahaan. Hal 

tersebut dilakukan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan 

posisi keuangan secara relatif. 

Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan yang dapat dipahami, 

relevan, andal dan dapat dibandingkan. Laporan yang relevan harus dapat 

mendeskripsikan kondisi keuangan secara tepat waktu. Penundaan pelaporan 

keuangan akan mengakibatkan hilangnya relevansi laporan keuangan. 
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2.4.  Auditing  

Menurut Mulyadi (2009:9) mendefinisikan secara umum auditing adalah 

suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif 

mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan 

tujuan untuk menetapkan tingkat penyesuaian antara pernyataan-pernyataan 

tersebut dengan kriteria yang ditetapkan serta penyampaian hasil-hasilnya kepada 

pemakai yang berkepentingan. 

Tujuan audit secara umum atas laporan keuangan oleh auditor adalah 

untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi 

keuangan hasil usaha dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku 

umum di Indonesia. Kewajaran laporan keuangan dinilai berdasarkan asersi yang 

terkandung dalam setiap unsur yang disajikan dalam laporan keuangan. asersi 

adalah pernyataan manajemen yang terkandung dalam komponen laporan 

keuangan yang dapat bersifat implisit atau eksplisit (Arens, 1995 : 114). 

Menurut Mulyadi (2009) audit dikelompokkan menjadi tiga golongan, 

yaitu : 

1. Audit laporan keuangan (Financial Statement Audit) adalah audit yang 

dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan 

oleh klien, untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan 

tersebut. Auditor independen menyatakan kewajaran laporan keuangan atas 

dasar kesuaiannya dengan prinsip akuntansi berterima umum. 

2. Audit kepatuhan (Compliance Audit) adalah audit yang tujuannya menentukan 

apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit 
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kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak berwenang pembuat kriteria. 

Audit kepatuhan banyak dijumpai dalam pemerintahan. 

3. Audit operasional (Operational Audit) merupakan review secara sistematik 

kegiatan organisasi atau bagian daripadanya dalam hubungannya dengan tujuan 

tertentu. Tujuan audit operasional adalah mengevaluasi kinerja, 

mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan dan membuat rekomendasi 

untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut. 

Laporan keuangan yang ada perlu untuk diaudit sebelum dipublikasikan. 

Yulianti (2010) dalam Widosari (2012) menyatakan pentingnya mengaudit 

laporan keuangan adalah : 

1. Adanya perbedaan kepentingan antara pemakai laporan keuangan dengan 

manajemen sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap penyusunan 

laporan keuangan tersebut. 

2. Laporan keuangan memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan 

oleh para pengguna laporan keuangan. 

3. Kerumitan data. 

4. Keterbatasan akses pemakai laporan keuangan terhadap catatan-catatan 

akuntansi. 

Audit yang dilaksanakan auditor adalah suatu fungsi untuk menentukan 

apakah laporan keuangan yang disusun manajemen telah memenuhi kriteria yang 

telah disepakati bersama atau telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah 

digariskan dalam Prinsip-Prinsip Akuntansi Berterima Umum (Yulianti, 2010 

dalam Widosari, 2012). 
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Laporan audit baku terdiri dari tiga paragraf yaitu : paragraf pengantar 

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

pendapat (opinion paragraph) (Mulyadi 2002, h.12). 

Standar auditing merupakan sepuluh standar yang ditetapkan dan disahkan 

oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yang terdiri dari standar umum, 

standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan beserta intepretasinya. Standar 

auditing merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis. Standar 

auditing terdiri atas sepuluh standard an dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar 

Audit (PSA).  

1. Standar Umum 

a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian 

dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor. 

b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam 

sikap mental harus diperhatikan oleh auditor. 

c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib 

menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. 

2. Standar Pekerjaan Lapangan 

a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten 

harus disupervisi dengan semestinya. 

b. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk 

merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian akan 

dilakukan. 



22 
 

 
 

c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, 

pengamatan, permintaan keterangan dan konfirmasi sebagai dasar memadai 

untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. 

3. Standar Pelaporan 

a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 

b. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada 

ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan 

keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip 

akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. 

c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang 

memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. 

d. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan 

keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian 

tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat 

diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal ini nama auditor 

dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat 

petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika 

ada dan tingkat tanggungjawab yang dipikul oleh auditor. 

Prakteknya, pelaksanaan audit yang makin sesuai dengan standar akan 

membutuhkan waktu yang makin lama. Demekian pula sebaliknya, waktu yang 

diperlukan akan makin pendek ketika pelaksanaan audit makin tidak sesuai 

dengan standar. Pertimbangan bahwa laporan keuangan harus disampaikan tepat 
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waktu mengakibatkan auditor cenderung mengambil pilihan mengabaikan standar, 

sementara disisi lain adanya tuntutan relevansi informasi mengharuskan auditor 

untuk melaksanakan audit sesuai standar (Lestari, 2010). 

 

2.5. Audit delay 

Audit delay didefinisikan sebagai lamanya waktu penyelesaian audit yang 

diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan 

audit (Halim, 2000 dalam Lestari, 2010). Audit delay merupakan lamanya/rentang 

waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku sampai 

dengan tanggal diterbitkannya laporan audit. Audit delay inilah yang dapat 

mempengaruhi ketepatan informasi yang dipublikasikan sehingga akan 

berpengaruh terhadap tingkat ketidakpastian keputusan yang berdasarkan 

informasi yang dipublikasikan (Kartika, 2009). 

Lamanya waktu penyelesaian audit dapat mempengaruhi ketepatan waktu 

informasi tersebut untuk dipublikasikan sehingga berdampak pada reaksi pasar 

terhadap keterlambatan informasi dan mempengaruhi tingkat ketidakpastian 

keputusan yang didasarkan pada informasi yang dipublikasikan. Untuk melihat 

ketepatan waktu biasanya suatu penelitian melihat keterlambatan (lag) (Hesti, 

2011). Dyer dan Mchugh dalam Hesti (2011) menggunakan tiga kriteria 

keterlambatan dalam penelitiannya : 

1. Preleminary lag : interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai 

penerimaan akhir preleminary oleh bursa. 
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2. Auditor’s report lag : interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan 

sampai tanggal laporan auditor ditandatangani. 

3. Total lag : interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal 

penerimaan laporan dipublikasikan dibursa. Audit delay juga disebut audit 

report lag. 

Audit Delay atau juga sering disebut dengan Audit Report Lag. Ketepatan 

waktu penyampaian informasi yang dipublikasikan ini dipengaruhi oleh Audit 

report lag yang bisa berdampak pada ketidakpastian informasi. Jika semakin lama 

auditor menyelesaikan pekerjaan auditnya, maka semakin lama pula Audit Report 

Lag. Semakin lama Audit Report Lag, maka semakin besar kemungkinan 

keterlambatan perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangannya 

(Januwardi, 2012). 

 

2.6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit delay 

2.6.1. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana dapat diklasifikasikan 

besar kecil perusahaan dengan berbagai cara antara lain dinyatakan dalam total 

aktiva, nilai pasar saham dan lain-lain. Keputusan ketua Bapepam No. Kep. 

11/PM/1997 menyebutkan perusahaan kecil dan menengah berdasarkan aktiva 

(kekayaan) adalah badan hukum yang memiliki total aktiva tidak lebih dari 

seratus miliyar, sedangkan perusahaan besar adalah badan hukum yang total 

aktivanya diata seratus miliyar (Yulianti, 2011). Menurut Aryati dan Maria (2005) 

dalam Setiawan (2013) menyatakan bahwa ukuran perusahaan yang diukur 
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menggunakan total assets memiliki pengaruh yang signifikan terhadap audit 

delay. Artinya semakin besar nilai aktiva suatu perusahaan maka semakin pendek 

audit delay dan sebaliknya. Perusahaan besar lebih cepat menyelesaikan proses 

auditnya dibandingkan perusahaan kecil, ini desebabkan manajemen perusahaan 

yang berskala besar cenderung diberi intensif untuk mengurangi audit delay 

dikarenakan perusahaan-perusahaan tersebut dimonitor secara ketat oleh investor, 

pengawas modal dan pemerintah. 

2.6.2. Ukuran KAP 

Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu bentuk organisasi akuntan 

publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang 

berusaha dibidang pemberian jasa profesional dalam praktek akuntan publik 

(Rachmawati, 2008).  

Bentuk usaha Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dikenal menurut hukum 

Indonesia ada dua macam yaitu (Haryono Jusup, 2001:20) : 

1. Kantor Akuntan Publik dalam bentuk Usaha Sendiri. Kantor Akuntan Publik 

bentuk ini menggunakan nama akuntan publik yang bersangkutan. 

2. 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. 

Menurut Yuliana dan Aloysia (2004:115) dalam Yulianti (2011) Kantor 

Akuntan Publik di Indonesia dibagi menjadi KAP the big four dan KAP non the 
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big four. Kantor Akuntan Publik yang masuk dalam kategori the big four di 

Indonesia adalah : 

1. Kantor Akuntan Publik Price Water House Cooper, yang bekerjasama dengan 

Kantor Akuntan Publik Drs. Hadi Susanto dan rekan. 

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

bekerjasama dengan Kantor Akuntan Publik Sidharta dan Wijaya. 

3. Kantor Akuntan Publik Ernst and Young, yang bekerjasama dengan Kantor 

Akuntan Publik Drs. Sarwoko dan Sanjoyo. 

4. Kantor Akuntan Publik Delloite Tauche Thamatshu, yang bekerjasama dengan 

Kantor Akuntan Publik Drs. Hans Tuanokata. 

Penelitian Rachmawati (2008) menyatakan bahwa ukuran KAP 

mempunyai pengaruh terhadap audit delay. Hasil penelitian dari Iskandar dan 

Trisnawati (2010) juga menyatakan hal yang senada bahwa ukuran KAP 

berpengaruh positif signifikan terhadap audit delay. Hasil penelitian ini berbeda 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Carslaw dan Kaplan (1991) dalam 

Lestari (2010) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

dari ukuran KAP terhadap audit delay. 

Kantor Akuntan Publik yang berkompeten berkemungkinan dapat 

membantu menyelesaikan laporan keuangan secara tepat waktu karena dianggap 

melaksanakan auditnya secara efisien. Penyelesaian audit secara tepat waktu dapat 

mempertahankan dan meningkatkan reputasinya sebagai kantor akuntan publik 

besar dan menjaga kepercayaan dari kliennya untuk kembali memakai jasanya. 
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2.6.3. Laba/Rugi Operasi 

Laba/rugi mencerminkan kinerja perusahaan yang akan menentukan 

kelangsungan hidup perusahaan tersebut (Setyorini, 2008). Menurut Carslaw dan 

Kaplan (1991) dalam Setyorini (2008) menjelaskan dua alasan yang menjadi 

penyebab lamanya audit delay yaitu : 

1. Perusahaan yang melaporkan kerugian berusaha untuk menunda berita buruk 

ini dan kemudian meminta auditor untuk memeriksa kembali laporan keuangan 

mereka sehingga akan menunda publikasi laporan keuangan perusahaan. 

Namun apabila perusahaan melaporkan laba maka perusahaan tersebut 

berharap laporan keuangan auditan yang diselesaikan secepatnya sehingga 

berita baik tersebut dapat segera disampaikan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

2. Auditor yang mengaudit perusahaan yang mengalami kerugian akan berhati-

hati dalam proses audit apabila auditor tersebut merasa yakin bahwa kerugian 

perusahaan diakibatkan oleh kegagalan keuangan atau kesalahan manajemen. 

Chariri dan Ghozali (2001) mengatakan bahwa informasi tentang laba 

perusahaan dapat digunakan sebagai : 

1. Sebagai indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan 

yang diwujudkan dalam tingkat kembalian. 

2. Sebagai pengukur prestasi manajemen. 

3. Sebagai dasar penentuan besarnya penggunaan pajak. 

4. Sebagai alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi suatu negara. 

5. Sebagai dasar kompensasi dan pembagian bonus. 



28 
 

 
 

6. Sebagai alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan. 

7. Sebagai dasar untuk kenaikan kemakmuran. 

8. Sebagai dasar pembagian deviden. 

Perusahaan yang mengalami laba akan cenderung melaporkan laporan 

keuangannya lebih cepat karena itu merupakan good news bagi perusahaan, 

sedangka perusahaan yang mengalami rugi akan cenderung menunda pelaporan 

keuangannya karena itu merupakan bad news dan perusahaan akan meminta 

auditor untuk memeriksa kembali laporan keuangannya. 

2.6.4. Opini Audit 

Laporan audit adalah alat formal yang digunakan auditor dalam 

mengkomunikasikan kesimpulan tentang laporan keuangan yang diaudit kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan. Pendapat auditor sangatlah penting bagi 

perusahaan ataupun pihak-pihak lain yang membutuhkan hasil dari laporan 

keuangan auditan (Yulianti, 2011). 

Auditor dalam memberikan pendapatnya mengenai laporan keuangan 

perusahaan berdasarkan pada standar auditing yang memuat empat standar 

pelaporan. Standar Pelaporan keempat dalam SPAP (IAI, 2001) memaparkan : 

“Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai 

laporan keuangan secara keseluruhan atau asersi bahwa pernyataan demikian 

tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, 

maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan 

laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas 



29 
 

 
 

mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada dan tingkat tanggung 

jawab yang dipikul oleh auditor”. 

Secara lebih rinci, berbagai tipe pendapat auditor dijelaskan sebagai 

berikut : 

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (Unqualified Opinion)  

Pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan 

menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil 

usaha dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang 

berterima umum di Indonesia (IAI, 2001). Kesesuaian dengan prinsip 

akuntansi berterima umum ini dipaparkan lebih lanjut oleh Mulyadi (2002) jika 

memenuhi kondisi berikut : 1) prinsip akuntasi berterima umum digunakan 

untuk menyusun laporan keuangan, 2) perubahan penerapan prinsip akuntansi 

berterima umum dari periode ke periode telah cukup dijelaskan, 3) informasi 

dalam catatan-catatan yang mendukungnya telah digambarkan dan dijelaskan 

dengan cukup dalam laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi 

berterima umum.  

2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan (Unqualified 

Opinion with Explanatory Language)  

IAI (2001) memuat penjelasan bahwa keadaan tertentu mungkin mengharuskan 

auditor menambahkan suatu paragraf penjelasan (atau bahasa penjelasan lain) 

dalam laporan auditnya. 

3. Pendapat wajar dengan pengecualian (Qualified Opinion) 
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Jika auditor menjumpai kondisi-kondisi berikut, ia akan memberikan pendapat 

wajar dengan pengecualian dalam laporan audit (Mulyadi, 2002) : 1) lingkup 

audit dibatasi oleh klien, 2) auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit 

penting atau tidak dapat memperoleh informasi penting karena kondisi-kondisi 

di luar jangkauan kekuasaan klien maupun auditor, 3) laporan keuangan tidak 

disusun dengan prinsip akuntansi berterima umum, 4) prinsip akuntansi 

berterima umum yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tidak 

diterapkan secara konsisten. Dengan demikian pendapat wajar dengan 

pengecualian ini menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara 

wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus 

kas entitas sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, 

kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan 

(IAI, 2001). 

4. Pendapat tidak wajar (Adverse Opinion) 

IAI (2001) menyebutkan, pendapat tidak wajar dimaknai laporan keuangan 

tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas 

tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 

Keterangan lebih lanjut dideskripsikan oleh Mulyadi (2000) dalam Lestari 

(2010) bahwa laporan keuangan yang diberi pendapat tidak wajar oleh auditor 

memuat informasi yang sama sekali tidak dapat dipercaya, sehingga tidak 

dapat dipakai oleh pemakai informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. 

5. Pernyataan tidak memberikan pendapat (Disclaimer of Opinion) 
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Auditor tidak melaksanakan audit yang berlingkup memadai untuk 

memungkinkan auditor memberikan pendapat atas laporan keuangan. 

Pernyataan tidak memberikan pendapat juga dapat diberikan oleh auditor jika 

ia dalam kondisi tidak independen dalam hubungannya dengan klien. 

Carslow dan Kaplan (1991) dalam Lestari (2010) menyatakan bahwa 

terdapat hubungan positif antara opini auditor dengan audit delay. Perusahaan 

yang tidak menerima jenis pendapat akuntan wajar tanpa pengecualian akan 

menunjukkan audit delay lebih panjang dibandingkan perusahaan yang menerima 

opini wajar tanpa pengecualian. 

 

2.7. Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay telah 

banyak dilakukan dengan menggunakan beberapa variabel berbedan dan hasil dari 

penelitian pun juga berbeda. 

Penelitian Sistya Rachmawati (2008) yang menguji pengaruh faktor 

internal dan eksternal terhadap audit delay dan timeliness pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar pada Jakarta Stock Exchange. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa faktor internal yang mempengaruhi audit delay yaitu size 

perusahaan dan faktor eksternal (ukuran KAP) juga berpengaruh terhadap audit 

delay, sedangkan variabel profitabilitas, solvabilitas dan internal auditor tidak 

mempunyai pengaruh terhadap audit delay. Faktor internal yang mempengaruhi 

timeliness adalah size perusahaan dan solvabilitas, sedangkan faktor internal 

(ukuran KAP) juga berpengaruh terhadap timeliness. Faktor internal 
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(profitabilitas, solvabilitas, internal auditor dan size perusahaan) dan faktor 

eksternal (ukuran KAP) secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap audit delay dan timeliness. 

Andi Kartika (2009) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi audit 

delay di Indonesia pada perusahaan-perusahaan LQ 45 yang terdaftar di BEJ. 

Variabel independen yang digunakan yaitu ukuran perusahaan, laba/rugi operasi, 

opini auditor, profitabilitas dan reputasi auditor. Hasil penelitian menunjukkan 

total asset dan laba/rugi operasi mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan 

terhadap audit delay. Opini auditor mempunyai pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap audit delay, sedangkan profitabilitas dan reputasi auditor tidak 

mempunyai pengaruh terhadap audit delay. 

Penelitian dari Iskandar dan Trisnawati (2010) meneliti faktor-faktor yang 

mempengaruhi audit report lag pada perusahaan yang terdaftar di BEI. Faktor-

faktor yang diteliti diantaranya total aset, klasifikasi industri, laba/rugi tahun 

berjalan, opini audit, ukuran KAP dan dept proportion. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa klasifikasi industri, laba/rugi tahun berjalan dan besarnya 

KAP berpengaruh terhadap audit report lag. Sedangkan total aset, opini audit dan 

dept proportion tidak mempunyai pengaruh terhadap audit report lag. 

Dewi Lestari (2010) meneliti pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, 

solvabilitas, kualitas auditor dan opini auditor terhadap audit delay pada 

perusahaan costumer goods yang terdaftar di BEI. Hasil pengujian menunjukkan 

bahwa variabel yang mempengaruhi audit delay adalah profitabilitas, solvabilitas 

dan kualitas auditor. Sementara ukuran perusahaan dan opini auditor tidak 
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berpengaruh terhadap audit delay. Rata-rata audit delay perusahaan sampel di BEI 

sepanjang 2004-2008 adalah 71,80 hari. 

Ani Yulianti (2011) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI periode tahun 2007-2008. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah ukuran perusahaan, opini audit, ukuran KAP, solvabilitas dan 

profitabilitas. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa ukuran 

perusahaan, opini auditor, ukuran KAP, solvabilitas dan profitabilitas mempunyai 

pengaruh terhadap audit delay. 

Modugu (2012) dalam Prasongkoputra (2013) melakukan penelitian 

mengenai audit delay terhadap perusahaan-perusahaan publik di Nigeria selama 

periode 2009-2011. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

multinasionalitas perusahaan, ukuran perusahaan dan fee audit mempengaruhi 

audit delay. Sedangkan dept to equity ratio, profitabilitas, ukuran KAP dan jenis 

industry tidak mempengaruhi audit delay. Audit delay untuk masing-masing 

perusahaan membutuhkan waktu minimal 30 hari dan maksimal 276 hari untu 

mempublikasikan annual report. 

Adinugraha Prasongkoputra (2013) melakukan penelitian tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi audit delay pada perusahaan industry keuangan yang 

terdaftar di BEI selama tahun 2007-2011. Variabel independen yang digunakan 

adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage dan ukuran KAP. Hasil 

pengujian secara simultan ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage dan ukuran 

KAP berpengaru signifikan terhadap audit delay. 
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Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

Peneliti Judul Variabel Hasil 

Sistya 

Rachmawati 

(2008) 

Pengaruh Faktor 

Internal dan 

Eksternal 

Perusahaan 

Terhadap Audit 

delay dan 

Timeliness 

Faktor internal 

(profitabilitas, 

solvabilitas, 

internal auditor 

dan size 

perusahaan) 

Faktor eksternal 

(ukuran KAP) 

Faktor internal 

dan eksternal 

secara signifikan 

berpengaruh 

terhadap audit 

delay dan 

timeliness 

Andi Kartika 

(2009) 

Faktor-Faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Audit delay di 

Indonesia 

Ukuran 

perusahaan, 

laba/rugi operasi, 

opini auditor, 

profitabilitas dan 

reputasi auditor 

Total aset dan 

laba rugi operasi 

mempunyai 

pengaruh yang 

negatif dan 

signifikan 

terhadap audit 

delay. Opini 

auditor 

mempunyai 

pengaruh yang 

positif dan 

signifikan 

terhadap audit 

delay. 

Profitabilitas dan 

reputasi auditor 

tidak mempunyai 

pengaruh 

terhadap audit 

delay 

Iskandar dan 

Trinawati 

(2010) 

Faktor-Faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Audit Report 

Lag pada 

Perusahaan yang 

Terdaftar di BEI 

Total aset, 

kasifikasi 

industri, laba/rugi 

tahun berjalan, 

opini audit, 

ukuran KAP dan 

dept proportion 

Klasifikasi 

industri, 

laba/rugi tahun 

berjalan dan 

besarnya KAP 

berpengaruh 

terhadap audit 

report lag. Total 

aset, opini audit 

dan dept 

proportion tidak 
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mempunyai 

pengaruh 

terhadap audit 

report lag 

Dewi Lestari 

(2010) 

Analisis Faktor-

Faktor yang 

Mempengaruhi 

Audit delay 

Ukuran 

perusahaan, 

profitabilitas, 

solvabilitas, 

kualitas auditor 

dan opini auditor 

Profitabilitas, 

solvabilitas dan 

kualitas auditor 

mempunyai 

pengaruh 

terhadap audit 

delay. Ukuran 

perusahaan dan 

opini auditor 

tidak mempunyai 

pengaruh 

terhadap audit 

delay. Rata-rata 

audit delay 

adalah 71,80 hari 

Ani Yulianti 

(2011) 

Faktor-Faktor 

yang 

Berpengaruh 

Terhadap Audit 

delay 

Ukuran 

perusahaan, opini 

auditor, ukuran 

KAP, solvabilitas 

dan profitabilitas 

Secara simulta 

ukuran 

perusahaan, 

opini auditor, 

ukuran KAP, 

solvabilitas dan 

profitabilitas 

berpengaruh 

terhadap audit 

delay 

Modugu 

(2012) 

Determinants 

Audit Delay in 

Nigerian 

Companies : 

Empirical 

Evidance 

Multinasionalitas 

perusahaan, 

ukuran 

perusahaan, fee 

audit, dept to 

equity ratio, 

profitabilitas, 

ukuran KAP dan 

jenis industry 

Multinasionalitas 

perusahaan, 

ukuran 

perusahaan dan 

fee audit 

mempengaruhi 

audit delay. 

Sedangkan dept 

to equity ratio, 

profitabilitas, 

ukuran KAP dan 

jenis industry 

tidak 

mempengaruhi 

audit delay. 

Audit delay 

minimal 30 hari 
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dan maksimal 

276 hari. 

Adinugraha 

Prasongkoputra 

(2013) 

Faktor-Faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Audit Delay 

Ukuran 

perusahaan, 

profitabilitas, 

leverage dan 

ukuran KAP 

Secara simultan 

ukuran 

perusahaan, 

profitabilitas, 

leverage dan 

ukuran KAP 

berpengaru 

signifikan 

terhadap audit 

delay. 

 

 

2.8. Kerangka Pemikiran 

Informasi yang relevan adalan informasi yang mempunyai predictable, 

feed back value dan tepat waktu (Smith dan Skousen, 1997 dalam Yulianti, 2011). 

Ketepatan waktu mengimplikasikan bahwa laporan keuangan seharusnya 

disajikan pada suatu interval waktu, maksudnya untuk menjelaskan perubahan 

didalam perusahaan yang mungkin mempengaruhi pemakai informasi pada waktu 

membuat prediksi dan keputusan. Sedangkan ketepatan waktu pelaporan sendiri 

dipengaruhi oleh lamanya audit (Hendriksen, 1992 dalam Yulianti, 2011). 

Audit delay berpengaruh terhadap tingkat relevansi informasi dalam 

laporan keuangan dan pada akhirnya berdampak pula pada tingkat kepastian 

keputusan yang didasarkan pada informasi tersebut. Hal ini dikarenakan jangka 

waktu penyelesaian audit dapat mempengaruhi ketepatwaktuan penyampaian 

informasi dalam laporan keuangan perusahaan. Panjang pendeknya jangka waktu 

tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor (Lestari, 2010). 
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Gambar 2.1 

Model Penelitian 

Keterangan : 

   : pengaruh secara parsial X terhadap Y 

 : pengaruh secara simultan X terhadap Y 

2.9.  Hipotesis 

H1 : Ukuran perusahaan mempunyai pengaruh terhadap audit delay pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. 

H2 : Ukuran KAP mempunyai pengaruh terhadap audit delay pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. 

H3 : Laba/rugi operasi mempunyai pengaruh terhadap audit delay pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. 

H4 : Opini audit mempunyai pengaruh terhadap audit delay pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. 

H5 : Ukuran perusahaan, ukuran KAP, laba/rugi operasi dan opini audit 

mempunyai pengaruh terhadap audit delay pada perusahaan 

perbankan yang terdaftar di BEI. 

Ukuran Perusahaan 

Ukuran KAP 

Laba/Rugi Operasi 

Opini Audit 

Audit delay 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Dan Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penekanan pada pengujian teori melalui 

pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan 

prosedur statistik.  Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel-

variabel yang diteliti yaitu ukuran perusahaan, ukuran KAP, laba/rugi operasi dan 

opini audit sebagai variabel independen terhadap variabel dependen yaitu audit 

delay. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada tahun 2010 sampai 2012. 

  

3.2. Populasi dan Sampel 

Populasi yaitu kumpulan pengukuran atau data pengamatan yang 

dilakukan terhadap orang, benda atau tempat, sedangkan sampel yaitu sebagian 

dari populasi atau dalam istilah matematik dapat disebut sebagai himpunan bagian 

atau subset dari populasi. 

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia selama periode 2010, 2011, 2012 sebanyak 33 

perusahaan. Sampel pada penelitian ini diambil menggunakan metode purposive 

sampling yaitu teknik penentuan sampel yang tidak acak berdasarkan 

pertimbangan tertentu. Adapun pertimbangan kriteria yang ditetapkan antara lain : 
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1. Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berturut-turut 

pada periode 2010, 2011 dan 2012. 

2. Memiliki laporan keuangan auditan selama periode 2010-2012. 

3. Perusahaan telah mempublikasikan laporan keuangan auditan selama periode 

2010-2012. 

Berdasarkan kriteria-kriteria di atas, maka sampel penelitian dapat 

diketahui sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Rencana Pengambilan Sampel dan Penentuan Unit Penelitian 

 

Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI selama 

tahun 2010-2012 

33 

Data laporan keuangan yang tidak dapat dicari/tidak 

lengkap  

4 

Perusahaan yang menjadi sampel 29 

Laporan keuangan selama tiga tahun yang menjadi unit 

penelitian 

87 

 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu 

laporan keuangan perusahaan perbankan yang telah diaudit. Data laporan 

keuangan diperoleh dari www.bapepamlk.go.id, www.idx.co.id dan Accounting 

Corner Jurusan Akuntansi Unnes. 

 

 

 

 

http://www.bapepamlk.go.id/
http://www.idx.co.id/
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3.4. Variabel Penelitian 

3.4.1. Variabel Dependen 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah audit delay 

yaitu lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun 

buku hingga tanggal dipublikasikannya laporan auditor independen. Pengukuran 

audit delay secara kuantitatif yaitu dari tanggal penutupan tahun buku (31 

Desember) hingga tanggal diterbitkannya laporan auditor independen. 

3.4.2. Variabel Independen  

3.4.2.1. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahan diukur menggunakan total aset/aktiva yang dimiliki 

oleh perusahaan sampel. Ukuran perusahaan diukur dengan total aset 

menggunakan skala ratio. 

3.4.2.2. Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) 

KAP diklasifikasikan menjadi dua yaitu KAP big four dan KAP non big 

four. Ukuran KAP diukur menggunakan variabel dummy, KAP Big Four diberi 

kode 1 dan KAP non big four diberi kode 0. 

3.4.2.3. Laba/Rugi Operasi 

Laba/rugi operasi merupakan tingkat pendapatan yang diperoleh suatu 

perusahaan. Laba/rugi operasi diukur menggunakan nilai nominal yaitu 

menghitung selisih pendapatan dan biaya dikurangi pajak atau laba/rugi bersih 

setelah pajak. 
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3.4.2.4. Opini Audit 

Variabel opini audit juga menggunakan variabel dummy dengan 

mengklasifikasikan pendapat audit menjadi dua yaitu pendapat wajar tanpa 

pengecualian (unqualified opinion) diberi kode 1 dan pendapat wajar tanpa 

pengecualian dengan bahasa penjelas, pendapat wajar dengan pengecualian, 

pendapat tidak wajar dan tidak memberikan pendapat (qualified opinion) diberi 

kode 0.  

 

3.5. Definisi Operasional 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional 

Variabel yang 

Diukur 
Indikator Skala Sumber Data 

Variabel Dependen 

Audit Delay 

 

Selisih tanggal penutupan 

tahun buku sampai 

tanggal laporan keuangan 

auditan 

 

Rasio  

 

Sekunder  

Variabel Independen 

Ukuran Perusahaan 

 

Total aset  

 

Rasio  

 

Sekunder  

Ukuran KAP Kategori KAP berafiliasi 

dengan big four 

Dummy  Sekunder  

Laba/Rugi Operasi Kategori laba/rugi Nilai 

Nominal  

Sekunder  

Opini Audit Pernyataan opini audit Dummy  Sekunder  
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3.6. Metode Analisis Data  

Pada penelitian ini, pengujian dilakukan dengan analisis regresi linier 

berganda, yaitu suatu metode klasik yang umum digunakan untuk meneliti 

hubungan antara sebuah variabel dependen dengan beberapa variabel independen. 

3.6.1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau 

mendeskripsikan data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, 

varian, maksimum, minimum, sum dan range. 

Adapun model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut : 

 

 

Keterangan:  

AUDELAY : Jangka waktu tanggal penutupan tahun buku dengan tanggal opini 

laporan keuangan auditor independen 

SIZE : Ukuran perusahaan 

FOUR  : Ukuran KAP 

LOSS : Laba/rugi operasi 

OPIN  : Opini audit 

3.6.2. Uji Asumsi Klasik 

Untuk memperoleh model regresi yang memberikan hasil Best Linear 

Unbiased Estimator (BLUE), model tersebut perlu diuji asumsi klasik dengan 

metode Ordinary Least Squere (OLS) atau pangkat kuadrat terkecil biasa. Model 

regresi dikatakan BLUE apabila tidak terdapat Autokorelasi, Multikolinearitas, 

Heteroskedastisitas dan Normalitas. 

AUDELAY = β0 + β1 SIZE + β2 FOUR + β3 LOSS + β4 

OPIN + ε 
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3.6.2.1.  Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal (Imam Ghozali, 

2011:147). Dalam penelitian ini uji normalitas menggunakan grafik histogram, 

jika berdistribusi normal akan membentuk garis diagonal lurus ditengah dan data 

berdistribusi tidak normal, maka garis akan melenceng kekanan dan kekiri. Uji ini 

juga menggunakan Kolmogrov-Sminov, apabila nilai probabilitas lebih dari 0,05 

berarti data residual berdistribusi normal, sedangkan probabilitas kurang dari 0,05 

berarti data residual tidak berdistribusi normal. 

3.6.2.2.   Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka 

disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau yang tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada 

penelitian ini menggunakan uji glejser dan dengan melihat grafik scatterplot 

antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). 

Apabila ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak terdapat pola yang 

jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka 

tidak terjadi heteroskedastisitas. 
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3.6.2.3.  Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan menguji apakah dalam regresi ditemukan 

adanya korelasi antarvariabel bebas (independen). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak mengandung korelasi dai antara variabel-variabel independen. 

Pendeteksian keberadaan multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan 

lawannya Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukan variabel 

independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Apabila 

nilainya tolerance di atas 10 persen dan VIF di bawah 10 persen, maka dapat 

disimpulkan bahwa model regresi bebas dari multikolinearitas. 

3.6.2.4.  Uji Autokolerasi  

Uji autokorelasi dimaksudkan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Apabila terjadi korelasi, 

disinyalir ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul disebabkan adanya 

observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. 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 yang sama pada 

periode berikutnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari 

autokorelasi. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi, maka dilakukan 

pengujian Durbin-Watson (DW). Model dikatakan bebas dari autokorelasi jika 

nilai dw lebih besar dari nilai du pada tabel. 
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3.6.3. Uji Hipotesis 

3.6.3.1.  Ketepatan Perkiraan Model 

Ketepatan Perkiraan Model (Goodness of Fit) atau sering kali disebut 

Koefisien Determinasi (R2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi 

adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. 

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen. Bila terdapat nilai adjusted R2 bernilai negatif, maka nilai adjusted R2 

dianggap bernilai nol. 

3.6.3.2.  Uji Signifikansi Simultan 

Uji signifikansi simultan (uji statistik F) bertujuan untuk mengukur apakah 

semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian secara simultan ini 

dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat signifikansi F dari hasil 

pengujian dengan nilai signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini. Cara 

pengujian simultan terhadap variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

a. Jika tingkat signifikansi F yang diperoleh dari hasil pengolahan nilainya lebih 

kecil dari nilai signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 5 persen maka dapat 

disimpulkan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 
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b. Jika tingkat signifikansi F yang diperoleh dari hasil pengolahan nilainya lebih 

besar dari nilai signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 5 persen maka dapat 

disimpulkan bahwa semua variabel independen secara simultan tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

3.6.3.3.  Uji Signifikansi Parameter Individual 

Uji signifikansi parameter individual (uji statistik t) bertujuan untuk 

mengukur seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual 

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian secara simultan ini 

dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat signifikansi t dari hasil 

pengujian dengan nilai signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini. Cara 

pengujian parsial terhadap variabel independen yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

a. Jika nilai signifikansi t dari masing-masing variabel yang diperoleh dari 

pengujian lebih kecil dari nilai signifikansi yang dipergunakan yaitu sebesar 10 

persen maka secara parsial variabel independen berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

b. Jika nilai signifikansi t dari masing-masing variabel yang diperoleh dari 

pengujian lebih besar dari nilai signifikansi yang dipergunakan yaitu sebesar 10 

persen maka secara parsial variabel independen tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

1.1. Simpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran KAP, ukuran 

perusahaan, laba/rugi operasi dan opini audit terhadap audit delay. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini sebanyak 29 perusahaan selama tahun 2010 

sampai 2012. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan 

menggunakan model regresi berganda pada bagian sebelumnya, maka dapat 

diambil kesimpulan : 

1. Rata- rata audit delay yang dialami oleh perusahaan perbankan yang terdaftar 

di BEI selama tahun 2010 sampai 2012 adalah 69 hari. Jika dilihat dari batas 

waktu yang ditentukan oleh BABEPAM-LK yaitu 90 hari, maka audit delay 

tidak mengalami keterlambatan pelaporan. 

2. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan variabel ukuran KAP tidak 

berpengaruh terhadap audit delay. 

3. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan variabel ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap audit delay. 

4. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan variabel laba/rugi operasi tidak 

berpengaruh terhadap audit delay. 

5. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan variabel opini audit tidak 

berpengaruh terhadap audit delay. 
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6. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan variabel ukuran KAP, ukuran 

perusahaan, laba/rugi operasi dan opini audit berpengaruh terhadap audit delay. 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan diatas, maka saran yang dapat 

penulis ajukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Menambah lebih banyak variasi variabel lain yang diperkirakan dapat 

mempengaruhi audit delay untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. 

2. Menggunakan times series yang lebih lama lagi misalnya lima tahun. 

3. Menambah kategori perusahaan sampel dan menggunakan populasi seluruh 

perusahaan yang terdaftar di BEI.    
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6 BBKP PT BANK BUKOPIN Tbk. 

7 BBNI PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk. 

8 BBNP PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk. 

9 BBRI PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk. 

10 BBTN PT BANK TABUNGAN NEGARA Tbk. 

11 BCIC PT BANK MUTIARA Tbk. 

12 BDMN PT BANK DANAMON Tbk. 

13 BEKS PT BANK PUNDI INDONESIA Tbk. 

14 BKSW PT BANK KESAWAN Tbk. 

15 BMRI PT BANK MANDIRI Tbk. 

16 BNBA PT BANK BUMI ARTA Tbk. 

17 BNGA PT BANK CIMB NIAGA Tbk. 

18 BNII PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk. 

19 BNLI PT BANK PERMATA Tbk. 

20 BSIM PT BANK SINARMAS Tbk. 

21 BSWD PT BANK SWADESI Tbk. 

22 BTPN PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk. 

23 BVIC PT BANK VICTORIA INTERNASIONAL Tbk. 

24 MAYA PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk. 

25 MCOR PT BANK WINDU KENTJANA INTERNASIONAL Tbk. 

26 MEGA PT BANK MEGA Tbk. 

27 NISP PT BANK OCBC NISP Tbk. 

28 PNBN PT BANK PAN INDONESIA Tbk. 

29 SDRA PT BANK HIMPUNAN SAUDARA Tbk. 
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Lampiran 2 DATA PENELITIAN 

 

 

NO 
KOD

E 

TA

HU

N 

DEL

AY 

KA

P 
SIZE L/R 

O

PI

N

I 

1 
AGRO 

2010 82 

Hari 
0 305,409,272,700 2,256,265,400 1 

2 
BABP 

2010 80 

Hari 
1 8,667,938,558,000 18,251,635,000 1 

3 
BACA 

2010 75 

Hari 
0 4,399,405,000,000 38,436,000,000 1 

4 
BAEK 

2010 77 

Hari 
1 21,522,321,000,000 253,921,000,000 1 

5 
BBCA 

2010 77 

Hari 
1 324,419,069,000,000 8,789,687,000,000 1 

6 
BBKP 

2010 74 

Hari 
1 47,489,366,000,000 490,530,000,000 1 

7 
BBNI 

2010 53 

Hari 
1 248,580,529,000,000 4,673,461,000,000 0 

8 
BBNP 

2010 60 

Hari 
0 5,280,892,166,000 51,084,535,000 0 

9 
BBRI 

2010 88 

Hari 
1 404,285,602,000,000 11,558,751,000,000 1 

10 
BBTN 

2010 84 

Hari 
1 68,385,539,000,000 1,097,818,000,000 1 

11 
BCIC 

2010 104 

Hari 
0 10,783,886,000,000 197,141,000,000 1 

12 
BDMN 

2010 35 

Hari 
1 118,391,556,000,000 3,384,200,000,000 1 

13 
BEKS 

2010 77 

Hari 
0 1,561,622,000,000 -90,161,000,000 1 

14 
BKSW 

2010 53 

Hari 
0 2,589,916,000,000 1,212,000,000 1 

15 
BMRI 

2010 89 

Hari 
1 449,774,551,000,000 9,369,226,000,000 1 

16 BNBA 2010 88 1 2,661,902,011,202 28,113,202,804 0 
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Hari 

17 
BNGA 

2010 47 

Hari 
1 143,652,852,000,000 2,562,553,000,000 1 

18 
BNII 

2010 28 

Hari 
1 75,130,433,000,000 686,931,000,000 1 

19 
BNLI 

2010 49 

Hari 
1 73,844,642,000,000 1,011,935,000,000 1 

20 
BSIM 

2010 80 

Hari 
0 11,232,179,000,000 104,306,000,000 0 

21 
BSWD 

2010 88 

Hari 
1 1,570,331,769,489 37,287,931,127 0 

22 
BTPN 

2010 53 

Hari 
1 34,522,573,000,000 837,969,000,000 1 

23 
BVIC 

2010 88 

Hari 
0 10,304,852,773,000 83,184,572,000 0 

24 
MAYA 

2010 80 

Hari 
0 10,102,287,636,000 84,831,029,000 0 

25 
MCOR 

2010 75 

Hari 
0 4,354,460,000,000 28,293,000,000 0 

26 
MEGA 

2010 88 

Hari 
1 51,596,960,000,000 1,008,035,000,000 1 

27 
NISP 

2010 26 

Hari 
1 50,141,559,000,000 439,580,000,000 1 

28 
PNBN 

2010 88 

Hari 
1 108,995,334,000,000 1,293,503,000,000 1 

29 
SDRA 

2010 45 

Hari 
0 3,245,762,000,000 53,735,000,000 0 

30 
AGRO 

2011 88 

Hari 
1 3,481,155,340,000 4,514,132,900 1 

31 
BABP 

2011 82 

Hari 
1 7,281,634,934,000 -99,347,410,000 1 

32 
BACA 

2011 76 

Hari 
0 4,694,939,000,000 64,918,000,000 1 

33 
BAEK 

2011 73 

Hari 
1 24,099,084,000,000 239,913,000,000 1 

34 
BBCA 

2011 87 

Hari 
1 381,908,353,000,000 10,770,209,000,000 1 
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35 BBKP 2011 80 hari 1 57,183,463,000,000 747,258,000,000 1 

36 
BBNI 

2011 48 

Hari 
1 299,058,161,000,000 5,991,144,000,000 0 

37 
BBNP 

2011 69 

Hari 
0 6,566,510,103,000 68,145,768,000 1 

38 
BBRI 

2011 58 

Hari 
1 469,899,284,000,000 15,296,501,000,000 1 

39 
BBTN 

2011 58 

Hari 
1 89,121,459,000,000 1,026,201,000,000 1 

40 
BCIC 

2011 137 

Hari 
0 13,127,198,000,000 227,704,000,000 1 

41 
BDMN 

2011 38 

Hari 
1 142,292,206,000,000 3,326,368,000,000 1 

42 
BEKS 

2011 79 

Hari 
0 5,993,039,000,000 -117,991,000,000 1 

43 
BKSW 

2011 89 

Hari 
1 3,593,817,000,000 6,196,000,000 1 

44 
BMRI 

2011 67 

Hari 
1 551,891,704,000,000 12,479,456,000,000 0 

45 
BNBA 

2011 88 

Hari 
1 2,963,148,453,513 42,624,596,226 0 

46 
BNGA 

2011 47 

Hari 
1 166,801,130,000,000 3,176,960,000,000 1 

47 
BNII 

2011 52 

Hari 
1 94,919,111,000,000 634,184,000,000 1 

48 
BNLI 

2011 51 

Hari 
1 101,324,002,000,000 1,187,716,000,000 1 

49 
BSIM 

2011 52 

Hari 
0 16,658,656,000,000 113,719,000,000 1 

50 
BSWD 

2011 76 

Hari 
0 2,080,427,739,215 47,737,086,564 1 

51 
BTPN 

2011 58 

Hari 
1 46,651,141,000,000 1,399,907,000,000 1 

52 
BVIC 

2011 86 

Hari 
0 11,802,562,942,000 210,587,469,000 1 

53 
MAYA 

2011 89 

Hari 
0 12,951,201,230,000 180,196,568,000 1 
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54 
MCOR 

2011 88 

Hari 
0 6,452,794,000,000 36,214,000,000 0 

55 
MEGA 

2011 72 

Hari 
1 61,909,027,000,000 1,010,257,000,000 0 

56 
NISP 

2011 30 

Hari 
1 59,834,397,000,000 753,221,000,000 1 

57 
PNBN 

2011 75 

Hari 
1 124,754,179,000,000 2,041,981,000,000 1 

58 
SDRA 

2011 65 

Hari 
1 5,085,762,000,000 99,424,000,000 1 

59 
AGRO 

2012 53 

Hari 
1 4,040,140,235,000 24,308,393,000 1 

60 
BABP 

2012 87 

Hari 
1 7,433,803,459,000 1,118,387,000 1 

61 
BACA 

2012 90 

Hari 
0 5,666,177,000,000 47,180,000,000 1 

62 
BAEK 

2012 66 

Hari 
1 25,365,299,000,000 177,783,000,000 1 

63 
BBCA 

2012 64  

Hari 
1 442,994,197,000,000 11,898,523,000,000 1 

64 
BBKP 

2012 70 

Hari 
1 65,689,830,000,000 838,537,000,000 1 

65 
BBNI 

2012 60 

Hari 
1 333,303,506,000,000 7,202,604,000,000 1 

66 
BBNP 

2012 74 

Hari 
0 8,212,208,488,000 85,429,831,000 1 

67 
BBRI 

2012 23 

Hari 
1 551,336,790,000,000 18,681,350,000,000 1 

68 
BBTN 

2012 58 

Hari 
1 111,748,593,000,000 1,357,839,000,000 1 

69 
BCIC 

2012 105 

Hari 
0 15,240,091,000,000 145,337,000,000 1 

70 
BDMN 

2012 37 

Hari 
1 155,791,308,000,000 4,081,947,000,000 1 

71 
BEKS 

2012 77 

Hari 
0 7,682,938,000,000 14,255,000,000 1 

72 BKSW 2012 67 1 4,644,654,000,000 -29,505,000,000 1 
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Hari 

73 
BMRI 

2012 56 

Hari 
1 635,618,708,000,000 16,256,581,000,000 0 

74 
BNBA 

2012 84 

Hari 
1 3,483,516,588,857 57,115,739,320 1 

75 
BNGA 

2012 45 

Hari 
1 197,412,481,000,000 4,249,861,000,000 1 

76 
BNII 

2012 50 

Hari 
1 115,772,908,000,000 1,713,490,000,000 1 

77 
BNLI 

2012 50 

Hari 
1 131,798,595,000,000 1,371,268,000,000 1 

78 
BSIM 

2012 77 

Hari 
0 15,151,892,000,000 233,351,000,000 1 

79 
BSWD 

2012 80 

Hari 
0 2,540,740,993,910 54,628,763,405 1 

80 
BTPN 

2012 51 

Hari 
1 59,090,132,000,000 1,977,268,000,000 1 

81 
BVIC 

2012 84 

Hari 
0 14,352,840,454,000 251,411,240,000 1 

82 
MAYA 

2012 79 

Hari 
0 17,166,551,873,000 265,622,875,000 1 

83 
MCOR 

2012 79 

Hari 
1 6,495,246,000,000 94,081,000,000 1 

84 
MEGA 

2012 65 

Hari 
1 65,219,108,000,000 1,386,433,000,000 1 

85 
NISP 

2012 43 

Hari 
1 79,141,737,000,000 855,931,000,000 1 

86 
PNBN 

2012 84 

Hari 
1 148,792,615,000,000 2,323,974,000,000 1 

87 
SDRA 

2012 59 

Hari 
1 7,621,309,000,000 91,236,000,000 1 
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Lampiran 3 STATISTIK DESKRIPTIF 

 

A. Audit Delay 

AUDIT DELAY 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DELAY 87 23 137 69,03 19,773 

Valid N 

(listwise) 

87     

 

B. KAP 

KAP 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

0 28 32,2 32,2 32,2 

1 59 67,8 67,8 100,0 

Total 87 100,0 100,0  

 

C. Size 

SIZE 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

SIZE 
87 30540927

3 

6356187080

00 

9552851946

0,00 

1463157634

03,915 

Valid N 

(listwise) 

87     

 

D. Laba 

LABA 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

LABA 
87 -117991000 1868135000

0 

2123804007,

00 

4017359623,

670 

Valid N 

(listwise) 

87     
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E. Opini 

OPINI 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

0 19 21,8 21,8 21,8 

1 68 78,2 78,2 100,0 

Total 87 100,0 100,0  
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Lampiran 4 UJI ASUMSI KLASIK 

 

A. Uji Normalitas 

 

 

 
 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 87 

Normal Parametersa,b 
Mean ,0000000 

Std. Deviation 17,60893757 

Most Extreme Differences 

Absolute ,075 

Positive ,044 

Negative -,075 

Kolmogorov-Smirnov Z ,698 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,714 
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B. Uji Heteroskedastisitas 

 

 
 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 12,950 2,605  4,971 ,000 

SIZE -2,856E-011 ,000 -,386 -,749 ,456 

KAP 1,296 3,314 ,056 ,391 ,697 

LABA 1,273E-009 ,000 ,473 ,946 ,347 

OPINI ,021 3,360 ,001 ,006 ,995 
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C. Uji Multikolinearitas 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficient

s 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Toleran

ce 

VIF 

1 

(Constan

t) 

173,040 41,443  4,175 ,000   

LN_SIZ

E 

-4,121 1,839 -,366 -2,241 ,028 ,362 2,764 

KAP -8,237 5,686 -,196 -1,449 ,151 ,530 1,888 

LABA 
4,569E-

010 

,000 ,093 ,650 ,517 ,475 2,105 

OPINI -,453 5,551 -,010 -,082 ,935 ,711 1,407 

a. Dependent Variable: DELAY 

 

 

D. Uji Autokolerasi 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,455a ,207 ,168 18,033 2,366 

a. Predictors: (Constant), OPINI, LABA, KAP, LN_SIZE 

b. Dependent Variable: DELAY 
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Lampiran 5 UJI HIPOTESIS 

 

A. Uji Koefisien Determinasi 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .455a .207 .168 18.033 

 

B. Uji Statistik F 

 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 6956,474 4 1739,118 5,348 ,001b 

Residual 26666,423 82 325,200   

Total 33622,897 86    

a. Dependent Variable: DELAY 

b. Predictors: (Constant), OPINI, LABA, KAP, LN_SIZE 

 

C. Uji Statistik t 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Toleranc

e 

VIF 

1 

(Constan

t) 

173,040 41,443  4,175 ,000   

LN_SIZ

E 

-4,121 1,839 -,366 -2,241 ,028 ,362 2,764 

KAP -8,237 5,686 -,196 -1,449 ,151 ,530 1,888 

LABA 4,569E-010 ,000 ,093 ,650 ,517 ,475 2,105 

OPINI 
-,453 5,551 -,010 -,082 ,935 ,711 1,407 

a. Dependent Variable: DELAY 


