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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Teori Agensi (Agency Theory) 

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Febrianty (2011) menyatakan 

hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (principal) mempekerjakan 

orang lain (agent) untuk memberikan suatu jasa, kemudian mendelegasikan 

wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Maksimalisasi kekayaan 

ini dilakukan oleh manajemen yang disebut sebagai agen. Ketidakmampuan atau 

keengganan manajemen untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham 

menimbulkan apa yang disebut masalah keagenan (agency problem). Agency 

problem timbul karena orang cenderung untuk mementingkan dirinya sendiri dan 

munculnya konflik ketika beberapa kepentingan bertemu dalam suatu aktivitas 

bersama. 

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. 

Penggunaan teori keagenan telah dipergunakan secara luas baik di sektor 

privat maupun sektor publik. Para ekonom menggunakan struktur hubungan 

prinsipal dan agen untuk menganalisis hubungan antara perusahaan dengan 

pekerja (Faria and Silva, 2013). Sementara di sektor publik, teori keagenan 
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dipergunakan untuk menganalisis hubungan prinsipal-agen dalam kaitannya 

dengan penganggaran sektor publik (Latifah, 2010 dalam Abdullah, 2012). 

Agency Theory dapat diwujudkan dengan kontrak kerja yang mengatur 

proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan memaksimumkan 

utilitas, sehingga diharapkan agen melakukan dengan menggunakan cara-cara 

yang sesuai dengan kepentingan prinsipal. Di sisi lain, principal akan memberikan 

insentif yang layak pada agen sehingga tercapai kontrak kerja optimal. 

Konflik kepentingan dapat terjadi karena berbagai sebab, semisal asimetri 

informasi. Asimetri informasi merupakan ketidakseimbangan informasi akibat 

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

informasi ini bisa berupa moral hazard, yaitu permasalahan yang timbul jika agen 

tidak melaksanakan hal-hal dalam kontrak kerja, bisa pula terjadi adverse 

selection, ialah keadaan di mana principal tidak dapat mengetahui apakah 

keputusan yang diambil agen benar-benar didasarkan atas informasi yang 

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

Berbagai konflik seperti perbedaan kepentingan antara pihak prinsipal 

(pemegang saham) dan agen (manajemen perusahaan) dapat berdampak pada 

lambannya penyelesaian laporan keuangan, sebagai contoh adanya konflik 

kepentingan dimana pemegang saham menginginkan laba yang lebih kecil untuk 

kepentingan pembayaran pajak yang lebih kecil dan pembayaran insentif yang 

lebih kecil kepada agen (manajemen) dan dilain pihak agen (manajemen) 

menginginkan laba yang lebih besar agar insentif yang diperoleh juga lebih besar. 

Konflik kepentingan tersebut dapat berdampak pada lambannya penyelesaian 
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laporan keuangan dapat memicu terjadinya audit delay sebab terdapat 

kemungkinan lamanya laporan keuangan diterima oleh auditor setelah tanggal 

laporan keuangan (31 Desember). 

2.2 Audit Delay 

Menurut Lawrence dan Briyan (1988) dalam Yulianti (2011:12) Audit 

Delay adalah lamanya hari yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan 

pekerjaan auditnya, yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga 

tanggal diterbitkannya laporan keuangan audit. 

Ketepatan waktu penyusunan atau pelaporan suatu laporan keuangan 

perusahaan biasanya berpengaruh pada nilai laporan keuangan tersebut. 

Keterlambatan informasi akan menimbulkan reaksi negatif dari pelaku pasar 

modal. Informasi laba yang dihasilkan perusahaan dijadikan sebagai salah satu 

dasar pengambilan keputusan untuk membeli atau menjual kepemilikan yang 

dimiliki oleh investor. Artinya, informasi yang dipublikasikan tersebut akan 

menyebabkan kenaikan atau penurunan harga saham. 

Menurut Mujiyanto (2011) audit delay adalah rentang waktu antara 

tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal dikeluarkannya opini audit dalam 

laporan audit. Audit delay yang semakin panjang dapat membuat informasi yang 

dihasilkan kehilangan relevansinya. 

Ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan auditan merupakan hal yang 

sangat penting khususnya untuk perusahaan-perusahaan public yang 

menggunakan pasar modal sebagai salah satu pendanaan. Namun auditor 
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memerlukan waktu yang cukup untuk dapat mengumpulkan bukti-bukti kompeten 

yang dapat mendukung opininya (Destiana, 2010). 

Ketepatan waktu perusahaan dalam mempublikasikan laporan keuangan 

kepada masyarakat umum dan kepada BAPEPAM juga tergantung dari ketepatan 

waktu auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya. Keterlambatan informasi 

akan menimbulkan reaksi negatif dari pelaku pasar modal, karena laporan 

keuangan auditan yang di dalamnya memuat informasi penting, seperti laba yang 

dihasilkan perusahaan bersangkutan dijadikan sebagai salah satu dasar 

pengambilan keputusan untuk membeli atau menjual kepemilikan yang dimiliki 

oleh investor (Mantik dan Sujana, 2011). 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa audit delay 

adalah lamanya waktu penyelesaian proses audit diukur dari tanggal penutupan 

tahun buku sampai diselesaikannya laporan auditan oleh auditor. Waktu 

penyelesaian dapat diukur dari jumlah hari. Jumlah hari tersebut dapat dihitung 

dari tanggal penutupan tahun buku perusahaan dikurangi tanggal penerbitan 

laporan auditan. Audit delay merupakan hal yang sangat penting bagi seorang 

investor yang akan menanamkan sahamnya pada perusahaan tertentu, hal ini 

berdampak pada kualitas suatu perusahaan. 

2.3 Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang 

dikaitkan dengan penjualan, aset atau modal perusahaan. Perusahaan tidak akan 

menunda penyampaian informasi yang berisi berita baik. Oleh karena itu, 

perusahaan yang mampu menghasilkan profit akan cenderung mengalami audit 
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delay yang lebih pendek, sehingga good news tersebut dapat segera disampaikan 

kepada  para investor dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. 

Sebagai dasar pemikiran bahwa tingkat keuntungan dipakai salah satu cara 

untuk menilai keberhasilan efektivitas perusahaan, tentu saja berkaitan dengan 

hasil akhir dari berbagai kebijakan dan keputusan perusahaan yang telah 

dilaksanakan oleh perusahaan dalam periode berjalan. Perusahaan yang profitable 

memiliki insentif untuk menginformasikan ke publik kinerja mereka dengan 

mengeluarkan laporan tahunan secara cepat. 

Menurut Givoly & Palmon (1982) dalam Rachmawati dan Mujiyanto 

(2008) menyebutkan bahwa ketepatan waktu dan keterlambatan pengumuman 

laba tahunan dipengaruhi oleh isi laporan keuangan. Pengumuman laba berisi 

berita baik maka pihak manajemen akan cenderung melaporkan tepat waktu dan 

jika pengumuman laba berisi berita buruk, maka pihak manajemen cenderung 

melaporkan tidak tepat waktu. Carslaw & Kaplan (1991) dalam Rachmawati dan 

Mujiyanto (2008) yang menyatakan perusahaan yang mengalami rugi cenderung 

memerlukan auditor untuk memulai proses pengauditan lebih lambat dari 

biasanya, oleh karena hal tersebut, maka akan terjadi pula keterlambatan dalam 

menyampaikan kabar buruk kepada publik. 

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan 

profitabilitas dapat mempengaruhi kecepatan penyelesaian pengauditan. Terdapat 

kecenderungan profitabilitas yang tinggi dapat berdampak pada cepatnya 

penyelesaian pengauditan sebaliknya profitabilitas yang rendah berdampak pada 

kecenderungan penyelesaian audit yang yang lebih lama. 
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2.4 Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) 

Suatu perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangannya kepada 

publik dengan informasi yang akurat dan terpercaya diminta untuk menggunakan 

jasa Kantor Akuntan Publik. Dalam meningkatkan kredibilitas dari laporan 

keuangan perusahaan menggunakan jasa KAP yang memiliki reputasi atau 

kualitas KAP yang baik. Kualitas KAP dapat diketahui dari besarnya perusahaan 

audit yang melaksanakan pengauditan laporan keuangan tahunan. Hal ini biasanya 

ditunjukkan dengan Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi dengan The Big Four 

atau tidak (Febrianty, 2011). 

Pada umumnya Kantor Akuntan Publik (KAP) besar adalah KAP yang 

bekerja sama dengan KAP internasional. KAP besar memiliki insentif yang kuat 

untuk menyelesaikan proses audit lebih cepat sehingga dapat mempertahankan 

reputasi mereka, jika tidak mereka dapat kehilangan penugasan kembali sebagai 

auditor klien di tahun mendatang. Selain itu KAP besar mempunyai lebih banyak 

sumber daya daripada KAP kecil, sehingga KAP besar dapat bekerja lebih efisien 

dan memiliki fleksibilitas tinggi penjadwalan untuk menyelesaikan audit tepat 

waktu dibandingkan KAP kecil (Mujiyanto, 2011). 

Literatur yang ada memaparkan bahwa KAP Big Four, cenderung lebih 

cepat menyelesaikan tugas audit dibandingkan dengan KAP kecil atau non big 

four. Hal ini dikarenakan KAP Big Four memiliki karyawan dalam jumlah yang 

besar dan dapat mengaudit lebih efisien dan efektif, serta memiliki jadwal yang 

fleksibel sehingga memungkinkan untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya lebih 

cepat, guna menjaga reputasi KAP Big Four tersebut. 
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Adapun kategori Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi dengan The Big 

Four di Indonesia, yaitu: 

1. KAP Price Waterhouse Coopers, yang bekerja sama dengan KAP 

Tanudiredja, Wibisana & Rekan. 

2. KAP KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler), yang bekerja sama 

dengan KAP Siddharta dan Widjaja. 

3. KAP Ernst & Young, yang bekerja sama dengan KAP Purwantono, 

Suherman dan Surja. 

4. KAP Deloitte Touche Tohmatsu, yang bekerja sama dengan KAP 

Osman Bing Satrio. 

Kantor Akuntan Publik Big Four memperoleh insentif yang tinggi dalam 

menyelesaikan pekerjaan auditnya lebih cepat dibandingkan dengan KAP Non Big 

Four. Hal ini dikarenakan waktu audit yang lebih cepat adalah cara bagi Kantor 

Akuntan Publik Big Four untuk mempertahankan reputasinya, karena jika KAP  

tidak menyelesaikan audit dengan cepat maka untuk tahun yang akan datang, 

KAP akan kehilangan kliennya. 

2.5 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan diartikan sebagai salah satu skala yang diklasifikasikan 

besar atau kecilnya suatu perusahaan yang ditentukan berdasarkan ukuran nominal 

seperti, jumlah kekayaan dan total penjualan perusahaan dalam satu periode 

penjualan. Pada penelitian ini akan menggunakan jumlah kekayaan atau total 

asset yang dimiliki oleh perusahaan sebagai proksi ukuran perusahaan. 
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Pada penelitian yang dilakukan oleh Febrianty (2011) yang menggunakan 

total asset sebagai proksi ukuran perusahaan menunjukkan bahwa faktor ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap audit delay. Yang artinya perusahaan dengan 

total asset yang besar akan memilki waktu audit delay yang pendek. Hal ini 

dikarenakan, perusahaan go public atau perusahaan besar yang memiliki sumber 

daya yang besar akan memiliki lebih banyak sumber informasi dimana memiliki 

sistem informasi yang lebih canggih, memiliki lebih banyak staf akuntansi, dan 

memiliki sistem pengendalian internal yang kuat sehingga dapat mengurangi 

tingkat kesalahan dalam penyajian laporan keuangan perusahaan dan 

mempermudah auditor dalam melakukan pengauditan laporan keuangan. 

Ukuran suatu perusahaan dapat memberikan pengaruh yang negatif 

maupun positif terhadap keterlambatan audit. Perusahaan besar mempunyai 

sumber dan tenaga akuntan yang cukup, sistem informasi akuntansi yang 

memadai, sistem internal kontrol yang kuat serta cenderung rutin melakukan audit 

dan analisis laporan keuangan. Hal ini akan menyebabkan publikasi laporan 

keuangan relatif lebih cepat. Namun demikian karakteristik perusahaan besar yang 

cenderung memilliki kompleksitas operasional yang lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan perusahaan kecil akan membutuhkan waktu yang relatif 

lebih lama dalam proses penyusunan dan proses audit sehingga dapat 

menyebabkan terjadinya keterlambatan audit (Turel, 2010). 

2.6 Laba/Rugi Operasi 

Menurut Andi Kartika (2009) ada dua alasan mengapa perusahaan yang 

menderita kerugian cenderung mengalami audit delay yang lebih panjang. 
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Pertama, ketika kerugian terjadi perusahaan ingin menunda bad news sehingga 

perusahaan akan meminta auditor untuk menjadwal ulang penugasan audit. 

Kedua, auditor akan lebih berhati-hati selama proses audit jika percaya bahwa 

kerugian ini mungkin disebabkan karena kegagalan keuangan perusahaan dan 

kecurangan manajemen informasi tentang laba perusahaan. 

Laba rugi operasi adalah indikator berita baik atau berita buruk atas kinerja 

manajerial perusahaan dalam setahun. Jika perusahaan mengalami rugi, 

manajemen akan berharap untuk menunda publikasi laporan keuangan dengan 

tujuan untuk menghindari ketidaknyamanan mengkomunikasikan hal tersebut 

karena merupakan suatu berita buruk. (Subagyo, 2009). 

2.7 Solvabilitas 

Solvabilitas juga mengindikasikan jumlah modal yang dikeluarkan oleh 

investor dalam rangka menghasilkan laba. Solvabilitas merupakan rasio yang 

mengukur kemampuan perusahaan dalam menutupi seluruh kewajibannya baik 

jangka pendek maupun jangka panjang. Perusahaan yang tidak solvabel adalah 

perusahaan yang total hutangnya lebih besar. 

Perusahaan dengan proporsi hutang yang besar cenderung rentan 

dipengaruhi lingkungan disekitarnya. Kenaikan tingkat suku bunga dapat 

mempengaruhi biaya modal yang selanjutnya berdampak pada tingginya harga 

pokok produksi. Tingginya harga pokok dapat berdampak pada tingkat margin 

yang lebih rendah bila harga produk tetap namun bila harga jual naik maka dapat 

berdampak pada turunnya volume penjualan. Pada situasi ekonomi yang tidak 



21 
 

 
 

menguntungkan seperti terjadinya krisis ekonomi, dapat berakibat pada 

kelangsungan hidup (going concern) perusahaan. 

Menurut Carslaw & Kaplan (1991) dalam Rachmawati dan Mujiyanto 

(2008) proporsi relatif dari hutang terhadap total aset mengindikasikan kondisi 

keuangan dari perusahaan. Proporsi yang besar dari hutang terhadap total aktiva 

akan meningkatkan kecenderungan kerugian dan dapat meningkatkan kehati-

hatian dari auditor terhadap laporan keuangan yang akan diaudit, hal ini 

disebabkan karena tingginya proporsi dari hutang akan meningkatkan pula resiko 

kerugiannya, oleh karena itu perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang 

tidak sehat cenderung biasanya dapat melakukan kesalahan manajemen (miss 

management) dan kecurangan (fraud). Proporsi yang tinggi dari hutang terhadap 

total aset ini, akan mempengaruhi likuiditas yang terkait dengan masalah 

kelangsungan hidup perusahaan (going concem), yang pada akhirnya memerlukan 

kecematan yang lebih dalam pengauditan. 

2.8 Pandangan Islam Tentang Audit Delay 

Surat Al-Hujurat ayat 6 

ًٰ َما فََعْلتُْم يَا أَيُّهَا الَِّذيَه آَمىُىا إِْن َجاَءُكْم فَاِسٌق بِىَبَإٍ فَتَبَيَّىُىا أَْن تُِصيبُىا  قَْىًما بَِجهَالٍَة فَتُْصبُِحىا َعلَ

 وَاِدِميهَ 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik 

membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak 

menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui 

keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”. 

(Al-Hujurat : 6). 

Maksud ayat tersebut adalah auditor harus benar-benar teliti dalam 

memeriksa laporan keuangan dan mengeluarkan pendapatnya. Karena akan 
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berakibat fatal apabila auditor mengalami kekeliruan dalam menyelesaikan dan 

mengeluarkan pendapat audit. 

Surat An-Nisa ayat 135 

ًٰ أَْوفُِسُكْم أَِو اْلَىاِلَديْ  ِ َولَْى َعلَ اِميَه بِاْلقِْسِط ُشهََداَء ّلِِلَّ يَُكْه ِه َواْْلَْقَربِيَه ۚ إِْن يَا أَيُّهَا الَِّذيَه آَمىُىا ُكىوُىا قَىَّ

ًٰ بِِهَما ۖ فَََل تَتَّبُِعىا اْلهََىٰي أَْن تَْعِدلُىا ۚ َوإِْن تَْلُىوا أَْو تُْعرِ  ُ أَْولَ َ َكاَن بَِما َغىِيًّا أَْو فَقِيًرا فَاّلِلَّ ُضىا فَإِنَّ َّللاَّ

 تَْعَملُىَن َخبِيًرا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang 

benarbenar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun 

terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia 

kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka 

janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari 

kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan 

menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui 

segala apa yang kamu kerjakan”. (An-Nisa Ayat: 135). 

Maksud dari ayat diatas adalah setiap anggota profesi akuntan harus memiliki 

etika dan seorang akuntan harus memiliki karakter yang baik, jujur, adil, dan 

dapat dipercaya dalam menyelesaikan pekerjaannya. Karena semua yang kita 

kerjakan di dunia ada yang lebih mengetahui yaitu pemilik alam semesta ini. 

2.9 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Peneliti 

(Tahun) 

Judul Variabel dan 

Pengukuran 

Alat Analisis Hasil 

Penelitian 

Dewi Lestari 

(2010) 

Analisis 

Faktor-Faktor 

Yang 

Mempengaruhi 

Audit Delay 

(2004-2008) 

Ukuran 

perusahaan 

diukur dengan 

Ln (Total 

aset), 

profitabilitas 

diukur dengan 

ROA (Return 

On Asset), 

solvabilitas 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

Profitabilitas, 

solvabilitas 

dan kualitas 

auditor 

berpengaruh 

positif 

terhadap audit 

delay 

sedangkan 

ukuran 
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diukur dengan 

DER (Debt to 

Equity Ratio), 

Kualitas 

auditor dan 

opini audit 

diukur dengan 

dummy. 

perusahaan 

dan opini 

auditor tidak 

berpengaruh  

terhadap audit 

delay. 

Modugu, 

Eragbhe dan 

Ikhatua 

(2012) 

Determinants 

of Audit Delay 

in Nigerian 

Companies: 

Empirical 

Evidence 

Anak 

perusahaan 

multinasional, 

ukuran 

perusahaan, 

biaya audit, 

profitabilitas, 

tipe industri, 

ukuran Kantor 

Akuntan 

Publik (KAP) 

dan rasio 

hutang ekuitas 

diukur 

menggunakan 

variabel 

dummy. 

Analisis 

Regresi 

Ordinary 

Least Square 

Anak 

perusahaan 

multinasional, 

ukuran 

perusahaan 

dan biaya 

audit 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap audit 

delay. 

Profitabilitas, 

tipe industri, 

ukuran Kantor 

Akuntan 

Publik (KAP) 

dan rasio 

hutang ekuitas 

tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap audit 

delay. 

Pebi Putra Tri 

Prabowo dan 

Marsono 

(2013) 

Faktor-Faktor 

Yang 

Mempengaruhi 

Audit Delay 

Tahun 2009-

2011) 

Ukuran 

perusahaan 

diukur dengan 

Ln (Total 

aset), 

profitabilitas 

diukur dengan 

ROA (Return 

On Asset), 

solvabilitas 

diukur dengan 

DER (Debt to 

Equity Ratio), 

Laba/Rugi 

Perusahaan, 

Analisis 

Regresi 

Linear 

Berganda 

Ukuran 

perusahaan, 

profitabilitas, 

solvabilitas, 

ukuran 

auditor, opini 

auditor, 

keberadaan 

komite auditor 

berpengaruh 

terhadap audit 

delay 

sedangkan 

laba/rugi 

perusahaan 
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Reputasi 

auditor, opini 

auditor dan 

keberadaan 

komite audit 

diukur dengan 

dummy. 

tidak 

berpengaruh 

terhadap audit 

delay. 

Apriayanti 

dan Setyarini 

Santosa 

(2014) 

Pengaruh 

Atribut 

Perusahaan 

dan Faktor-

Faktor Audit 

Terhadap 

Keterlambatan 

Audit Pada 

Perusahaan 

Yang 

Terdaftar di 

Bursa Efek 

Malaysia 

Ukuran 

perusahaan 

diukur 

menggunakan 

log dari total 

asset 

perusahaan, 

rasio debt to 

equity diukur 

menggunakan 

DRAT, 

profitabilitas, 

subsidiari dari 

perusahaan 

multinasional, 

ukuran kantor 

audit 

klasifikasi 

industri, audit 

fees, umur 

perusahaan, 

tahun tutup 

buku 

perusahaan, 

opini audit 

diukur 

menggunakan 

variabel 

dummy. 

Analisis 

Regresi 

Linear 

Berganda 

Ukuran 

perusahaan, 

rasio debt to 

equity, 

profitabilitas, 

subsidiari dari 

perusahaan 

multinasional, 

ukuran kantor 

audit, audit 

fees, 

klasifikasi 

industri, umur 

perusahaan 

dan opini 

audit 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

keterlambatan 

audit. 

Sedangkan 

tahun tutup 

buku 

perusahaan 

tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

keterlambatan 

audit. 

Fendi 

Armansyah 

dan Kurnia 

(2015) 

Pengaruh 

Ukuran 

Perusahaan, 

Profitabilitas, 

dan Opini 

Audit 

Terhadap 

Audit Delay 

Ukuran 

perusahaan 

diukur dengan 

Ln (Total 

aset), 

profitabilitas 

diukur dengan 

ROA (Return 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

Ukuran 

perusahaan 

dan opini 

audit 

berpengaruh 

terhadap audit 

delay, 

Profitabilitas 
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(2012-2014) On Asset), 

opini audit 

diukur dengan 

dummy. 

tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap audit 

delay. 

I Wayan Pion 

Janartha dan 

Bambang 

Suprasto H. 

(2016) 

Pengaruh 

Ukuran 

Perusahaan, 

Keberadaan 

Komite Audit 

Dan Leverage 

Terhadap 

Audit Delay 

(Semua 

Perusahaan 

Yang 

Terdaftar Di 

BEI Tahun 

2012-2014) 

Ukuran 

perusahaan 

diukur dengan 

log (total 

asset). Komite 

audit diukur 

dari proporsi 

jumlah 

anggota 

eksternal 

dengan jumlah 

anggota 

Komite Audit. 

Leverage 

diukur 

menggunakan 

DER (Debt to 

Equity Ratio). 

Analisis 

Regresi 

Linier 

Berganda. 

Ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

negatif 

terhadap audit 

delay. 

Variabel 

keberadaan 

komite audit 

berpengaruh 

positif 

terhadap audit 

delay. 

Sedangkan 

Leverage 

tidak 

berpengaruh 

terhadap audit 

delay. 

Angga 

Alvinto 

(2017) 

Pengaruh 

Ukuran 

Perusahaan, 

Laba Operasi, 

Profitabilitas, 

Opini Audit, 

Audit Tenure 

dan Reputasi 

KAP Terhadap 

Audit Delay 

Tahun 2012-

2015 

Ukuran 

perusahaan 

diukur dengan 

log (total aset), 

laba operasi, 

opini audit, 

dan audit 

tenure diukur 

dengan 

dummy, 

profitabilitas 

diukur dengan 

ROA (Return 

On Asset). 

Analisis 

Regresi linear 

berganda 

Profitabilitas 

dan opini 

audit 

berpengaruh 

positif 

terhadap audit 

delay 

sedangkan 

ukuran 

perusahaan, 

laba operasi, 

audit tenure 

dan reputasi 

KAP tidak 

berpengaruh 

terhadap audit 

delay. 

Rizky Yuniar 

Rosalina dan 

Kurnia (2017) 

Faktor-Faktor 

Yang 

Mempengaruhi 

Audit Delay 

(Studi Pada 

Ukuran 

perusahaan 

diukur 

dengan total 

aset, 

Analisis 

Regresi 

Linear 

Berganda 

Ukuran 

perusahaan, 

Profitabilitas, 

Opini audit, 

Reputasi 
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Perusahaan 

Manufaktur Di 

BEI Tahun 

2013-2015) 

 

Profitabilitas 

diukur 

menggunakan 

ROA (Return 

On Asset). 

Opini audit, 

Reputasi 

KAP, Audit 

tenure, 

Kompleksitas 

operasi 

perusahaan 

diukur 

dengan 

dummy. 

KAP, Audit 

tenure, dan 

Kompleksitas 

operasi 

perusahaan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap audit 

delay. 

Agil Nur 

Arifianto dan 

Akhmad 

Riduwan 

(2017) 

Faktor-Faktor 

Yang 

Mempengaruhi 

Audit Delay 

(Studi Pada 

Perusahaan 

LQ45 Yang 

Terdaftar Di 

BEI Tahun 

2011-2015) 

Ukuran 

perusahaan 

diukur dengan 

total asset, 

profitabilitas 

diukur 

menggunakan 

ROA (Return 

On Total 

Asset), 

leverage 

diukur 

menggunakan 

DER (Debt 

Equity Ratio), 

opini auditor 

dan kualitas 

KAP diukur 

dengan 

dummy. 

Regresi 

Linear 

Berganda 

(1) Ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

negatif 

terhadap audit 

delay. (2) 

Profitabilitas 

berpengaruh 

positif 

terhadap audit 

delay. (3) 

Leverage 

berpengaruh 

negatif 

terhadap audit 

delay. (4) 

Opini auditor 

tidak 

berpengaruh 

terhadap audit 

delay. (5) 

Kualitas KAP 

tidak 

berpengaruh 

terhadap audit 

delay.  

Sumber : Dirangkum dari berbagai sumber jurnal 
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2.10 Kerangka Pemikiran 

Penjelasan mengenai pengaruh profitabilitas, ukuran KAP, ukuran 

perusahaan, laba/rugi operasi dan solvabilitas terhadap audit delay dapat dilihat 

secara singkat melalui kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran yang dibuat 

berupa gambar skema untuk lebih menjelaskan mengenai hubungan antara 

variabel independen dan variabel dependen. Gambar 2.1 adalah kerangka 

pemikiran dari penelitian mengenai pengaruh profitabilitas, ukuran KAP, ukuran 

perusahaan, laba/rugi operasi dan solvabilitas terhadap audit delay. 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 

 

 

       H6 

(Sumber: Data yang diolah) 

Keterangan : 

Pengaruh variabel secara parsial. 

Pengaruh variabel secara simultan. 

 

Ukuran Perusahaan (X3) 

Ukuran KAP (X2) 

Audit Delay 

Profitabilitas (X1) 

 Laba / Rugi Operasi (X4) 

Solvabilitas (X5) 

Audit Delay (Y) 
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2.11 Pengembangan Hipotesis 

2.11.1 Pengaruh profitabilitas terhadap audit delay pada perusahaan yang 

terdaftar di BEI. 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba. 

Variabel profitabilitas diukur dengan ROA (Return Of Asset) memiliki pengaruh 

terhadap audit delay. Perusahaan yang mengumumkan rugi cenderung mengalami 

audit delay yang lama dibandingkan dengan perusahaan yang mengumumkan 

laba. Menurut Armansyah (2015) karena kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba berdasarkan aktiva yang dimiliki ternyata tidak mempunyai 

pengaruh secara signifikan terhadap jangka waktu penyampaian laporan keuangan 

auditan. Banyak perusahaan yang mengalami kenaikan profit namun kenaikan itu 

tidak begitu besar, apalagi ada yang mengalami kerugian. Selain itu mungkin 

tuntutan pihak-pihak yang berkepentingan tidak begitu besar sehingga tidak 

memacu perusahaan untuk mengkomunikasikan laporan keuangan yang diaudit 

lebih cepat. 

Menurut Kartika (2009), ada dua alasan mengapa perusahaan yang 

menderita kerugian cenderung mengalami audit delay yang lebih panjang. 

Pertama, ketika kerugian terjadi perusahaan ingin menunda berita buruk tersebut, 

sehingga perusahaan akan meminta auditor untuk menjadwal ulang penugasan 

audit. Kedua, auditor akan lebih berhati-hati selama proses audit jika percaya 

bahwa kerugian ini mungkin disebabkan karena kegagalan keuangan perusahaan 

atau kecurangan manajemen. 
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Berdasarkan uraian teoritis diatas maka hipotesis alternatif yang disusun 

sebagai berikut: 

H1 : Diduga tingkat profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap audit delay 

pada perusahaan yang terdaftar di BEI. 

2.11.2 Pengaruh ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap audit delay 

pada perusahaan yang terdaftar di BEI. 

Keterlambatan audit sangat tergantung pada perusahaan dan kantor 

akuntan publik yang mengaudit perusahaan tersebut. Sudrajat (2009), Iskandar 

dan Trisnawati (2010), Fagbemi dan Uadiale (2011), Oladipupo (2011), Ashton et 

al. (1989), Carslaw dan Kaplan (1991), Turel (2010), Rachmawati (2008), dan 

Shulthoni (2012) meneliti pengaruh variabel ukuran kantor audit terhadap 

keterlambatan audit. Hasilnya membuktikan bahwa perusahaan-perusahaan yang 

menggunakan jasa kantor audit internasional (KAP Big4) membutuhkan jumlah 

hari yang lebih sedikit untuk menyelesaikan laporan keuangan. Artinya ukuran 

kantor audit mempunyai pengaruh signifikan terhadap keterlambatan audit.  

Sedangkan penelitian Ng dan Tai (1994), Karim dan Ahmed (2005), Afify 

(2009), dan Modugu et al. (2012) menunjukkan bahwa ukuran kantor audit tidak 

berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan audit. Kantor audit yang 

berukuran besar atau berafiliasi dengan kantor akuntan publik internasional, 

biasanya memiliki kualitas kerja yang relatif lebih baik dibandingkan kantor audit 

yang berukuran kecil. Hal tersebut dikarenakan perusahaan audit yang besar 

memiliki lebih banyak staf atau personil audit, fasilitas-fasiltas audit, teknologi 

pemeriksaan yang canggih dan lebih berpengalaman dalam bidang audit (Iyoha, 
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2012; Nor et al., 2010). Kualitas pekerjaan ini tampak dari kecepatan kerja kantor 

akuntan publik dalam melakukan proses audit sehingga mengurangi kemungkinan 

terjadinya keterlambatan audit. 

Berdasarkan uraian teoritis diatas maka hipotesis alternatif yang disusun 

sebagai berikut: 

H2 : Diduga ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) berpengaruh signifikan 

terhadap audit delay pada perusahaan yang terdaftar di BEI. 

2.11.3 Pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit delay pada perusahaan 

yang terdaftar di BEI. 

Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu skala dimana perusahaan 

diklasifikasikan menjadi perusahaan besar atau perusahaan kecil dengan berbagai 

cara, antara lain dinyatakan dalam total asset, nilai pasar saham, dan lain-lain. 

Faktor ukuran perusahaan merupakan faktor yang sering diteliti pada penelitian-

penelitian sebelumnya. Pada hasil penelitian Subekti dan Wulandari (2004), 

Kartika (2009), Febrianty (2011), dan Prabowo (2013), bahwa faktor ukuran 

perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit delay dengan menggunakan proksi 

total asset. Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki aset yang lebih besar 

akan melaporkan lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki aset 

yang lebih kecil. Perusahaan yang memiliki sumber daya atau aset yang besar 

akan memiliki lebih banyak sumber informasi, staf akuntansi dan sistem informasi 

yang lebih canggih, serta memiliki sistem pengendalian intern yang kuat sehingga 

perusahaan melaporkan laporan keuangan auditannya lebih cepat ke publik 

dengan adanya pengawasan dari para investor. 
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Berdasarkan uraian teoritis diatas maka hipotesis alternatif yang disusun 

sebagai berikut: 

H3 : Diduga ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap audit delay pada 

perusahaan yang terdaftar di BEI. 

2.11.4 Pengaruh laba/rugi operasi terhadap audit delay pada perusahaan 

yang terdaftar di BEI. 

Laporan laba/rugi (income statement) adalah laporan yang menyajikan 

ukuran keberhasilan operasi perusahaan selama periode waktu tertentu. Lewat 

laporan laba rugi, investor dapat mengetahui besarnya tingkat profitabilitas yang 

dihasilkan investee. Disamping itu, lewat laporan laba rugi, investor juga dapat 

menilai mengenai kecenderungan hasil kinerja manajemen investee dari waktu ke 

waktu, apakah semakin meningkat atau justru menurun (Hery, 2009:137).  

Penelitian Putra (2011) dan Saputri (2012) menunjukkan bahwa 

perusahaan yang mengungkapkan kerugian akan mengalami audit delay yang 

lebih panjang dibandingkan perusahaan yang mengungkapkan laba. 

Perusahaan yang mengalami kerugian ingin menunda bad news sehingga 

akan meminta auditor untuk menjadwal ulang penugasan audit dan auditor akan 

berhati-hati selama proses audit dalam merespon kerugian perusahaan apakah 

kerugian tersebut disebabkan oleh kegagalan finansial atau kecurangan 

manajemen. 

Berdasarkan uraian teoritis diatas maka hipotesis alternatif yang disusun 

sebagai berikut: 
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H4 : Diduga laba/rugi operasi berpengaruh signifikan terhadap audit delay pada 

perusahaan yang terdaftar di BEI. 

2.11.5 Pengaruh solvabilitas terhadap audit delay pada perusahaan yang 

terdaftar di BEI. 

Menurut Carslaw dan Kaplan (1991) serta Wirakusuma (2004) dalam 

Lestari (2010) menemukan adanya hubungan positif antara solvabilitas (rasio total 

hutang terhadap total aset) dengan audit delay perusahaan, makin tingginya 

solvabilitas berarti ada permasalahan going concern yang memerlukan audit lebih 

teliti. 

Solvabilitas yang diproksikan dengan rasio hutang terhadap total aset 

dapat berpengaruh pada tinggi atau rendahnya audit delay. Rasio hutang yang 

tinggi terhadap total aset dapat berdampak pada kurangnya kemampuan 

perusahaan dalam menyelesaikan kewajibannya. Tingginya solvabilitas dapat 

berakibat auditor memerlukan waktu yang lebih banyak dalam menyelesaikan 

pekerjaan auditnya sehingga berdampak pada audit delay. 

Berdasarkan uraian teoritis diatas maka hipotesis alternatif yang disusun 

sebagai berikut: 

H5 : Diduga solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap audit delay pada 

perusahaan yang terdaftar di BEI. 
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2.11.6 Pengaruh profitabilitas, ukuran KAP, ukuran perusahaan, laba/rugi 

operasi dan solvabilitas terhadap audit delay pada perusahaan yang 

terdaftar di BEI. 

Perusahaan tidak akan menunda penyampaian informasi yang berisi berita 

baik. Oleh karena itu, perusahaan yang mampu menghasilkan profit akan 

cenderung mengalami audit delay yang lebih pendek, sehingga good news 

tersebut dapat segera disampaikan kepada para investor dan pihak-pihak yang 

berkepentingan lainnya. Sebagai dasar pemikiran bahwa tingkat keuntungan 

dipakai salah satu cara untuk menilai keberhasilan efektivitas perusahaan, tentu 

saja berkaitan dengan hasil akhir dari berbagai kebijakan dan keputusan 

perusahaan yang telah dilaksanakan oleh perusahaan dalam periode berjalan. 

Perusahaan yang profitable memiliki insentif untuk menginformasikan ke publik 

kinerja unggul mereka dengan mengeluarkan laporan tahunan secara cepat 

(Kartika, 2011). 

Besarnya ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) diperlihatkan oleh 

tingginya kualitas yang dihasilkan dari jasanya yang selanjutnya akan 

berpengaruh pada jangka waktu penyelesaian audit. Waktu audit yang cepat 

merupakan salah satu cara KAP dengan kualitas tinggi untuk mempertahankan 

reputasi mereka. 

Rachmawati (2008) menunjukkan bahwa perusahaan besar memiliki audit 

delay yang lebih pendek bila dibandingkan perusahaan kecil. Penelitian oleh Dyer 

dan McHugh (1975) dalam Lestari (2010), menyatakan bahwa manajemen 

perusahaan besar memiliki dorongan untuk mengurangi audit delay dan 



34 
 

 
 

penundaan penyampaian laporan keuangan, yang disebabkan karena perusahaan-

perusahaan tersebut dimonitor secara ketat oleh investor, pengawas permodalan 

dan pemerintah. 

Menurut Kartika (2009) yang menyebutkan perusahaan besar akan 

mempublikasikan laporan keuangan dan laporan auditor lebih cepat dari pada 

perusahaan kecil karena manajemen perusahaan yang berskala besar cenderung 

diberikan insentif untuk mengurangi audit delay. 

Ada dua alasan mengapa perusahaan yang menderita kerugian cenderung 

mengalami audit delay yang lebih panjang. Pertama, ketika kerugian terjadi 

perusahaan ingin menunda bad news sehingga perusahaan akan meminta auditor 

untuk mengatur auditnya lebih lama (Prabandari dan Rustiana, 2008). Kedua, 

auditor akan lebih berhati-hati selama proses audit jika percaya bahwa kerugian 

ini mungkin disebabkan karena kegagalan keuangan perusahaan dan kecurangan 

manajemen informasi tentang laba perusahaan (Kartika, 2011). 

Mengukur tingkat aktiva perusahaan yang telah dibiayai oleh penggunaan 

hutang. Dengan demikian solvabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan 

untuk membayar semua hutang-hutangnya baik jangka pendek maupun jangka 

panjang. (Prabowo dan Marsono, 2013). 

Berdasarkan uraian teoritis diatas maka hipotesis alternatif yang disusun 

sebagai berikut: 

H6 : Diduga profitabilitas, ukuran KAP, ukuran perusahaan, laba/rugi operasi dan 

solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap audit delay pada perusahaan 

yang terdaftar di BEI. 


