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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Agensi (Agency Theory) 

Agency Theory menjelaskan hubungan antara agen (pihak manajemen 

suatu perusahaan) dengan prinsipal (pemilik) (Lestari, 2010). Prinsipal yang 

dalam hal ini diwakili oleh shareholders menuntut akuntabilitas dari agen yang 

diwakili oleh manajer melalui pelaporan informasi keuangan. Agen bertindak 

sebagai pihak yang mempunyai wewenang dalam mengambil keputusan, 

sedangkan prinsipal merupakan pihak yang mengevaluasi. Implementasi agency 

theory dapat berupa kontrak kerja yang mengatur proporsi hak dan kewajiban 

masing-masing pihak dengan memaksimumkan utilitas, sehingga diharapkan agen 

bertindak menggunakan cara-cara yang sesuai dengan kepentingan prinsipal. 

Prinsipal akan memberikan insentif yang layak pada agen sehingga tercapai 

kontrak kerja yang optimal. 

Ardianti (2013) mengungkapkan pelaporan informasi keuangan memiliki 

dua tujuan utama. Pertama, sebagai cara untuk mentransfer informasi dari manajer 

ke pihak ketiga. Kedua, mengurangi asimetri informasi antara pihak internal dan 

eksternal perusahaan. Asimetri informasi merupakan ketidakseimbangan 

informasi akibat distribusi informasi yang tidak sama antara prinsipal dengan 

agen. Efek asimetri informasi dapat berupa adverse selection, yaitu keadaan 

dimana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah keputusan yang diambil agen 
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benar-benar berdasarkan atas informasi yang diperoleh, atau terjadi sebagai 

sebuah kelalaian dalam tugas, dapat pula terjadi moral hazard, yaitu permasalahan 

yang timbul jika agen tidak melaksanakan hal-hal dalam kontrak kerja. Agen 

harus diberikan insentif dan pengawasan yang memadai agar dapat melaksanakan 

tugasnya dengan baik. Pengawasan dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu 

pengikatan agen, pemeriksaan laporan keuangan, dan pembatasan terhadap 

keputusan yang dapat diambil manajemen. 

Auditor merupakan pihak yang diyakini mampu menjembatani 

kepentingan antara pihak prinsipal dengan agen dalam mengelola keuangan 

perusahaan. Laporan keuangan auditan merupakan hasil akhir proses akuntansi 

yang menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan bagi 

prinsipal dan dapat meyakinkan prinsipal bahwa laporan keuangan yang disajikan 

berkualitas, memenuhi kriteria relevansi dan reliabilitas. Kriteria relevansi 

dipenuhi apabila laporan keuangan mempunyai predictive value atau feedback 

value, dan disajikan tepat pada waktunya. Kriteria dapat dipercaya dapat dipenuhi 

apabila laporan keuangan dapat diuji, netral, dan jujur (Ardianti, 2013).  

Penyampaian keuangan secara tepat waktu akan dapat meminimalisir 

terjadinya asimetri informasi antara pihak manajemen dan stakeholder. Sehingga 

untuk mengurangi asimetri informasi dan mencegah terjadinya konflik keagenan, 

sudah menjadi kewajiban pihak manajemen untuk melaporkan laporan keuangan 

secara tepat waktu (Sudaryanto, 2014). Informasi laporan keuangan yang 

disampaikan secara tepat waktu akan mengurangi asimetri yang erat kaitannya 

dengan teory agency (Sudaryanto, 2014). 
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2.1.2 Teori Kepatuhan 

Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang menurut Kamus Umum Bahasa 

Indonesia, patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan 

dan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada 

ajaran atau peraturan.  

Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian 

laporan keuangan tahunan perusahaan publik di Indonesia, bahwa Emiten atau 

Perusahaan Publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib 

menyampaikan laporan tahunan kepada OJK paling lama 4 (empat) bulan setelah 

tahun buku berakhir. Peraturan tersebut sesuai dengan teori kepatuhan 

(compliance theory) yang dikemukakan Putra (2017) yang mengatakan bahwa 

terdapat dua perspektif dasar dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan pada 

hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan 

individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap 

perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif 

berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan 

dengan kepentingan pribadi mereka. Komitmen normatif melalui moralitas 

personal (normative commitment through morality) berarti mematuhi hukum 

karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan, sedangkan komitmen 

normatif melalui legitimasi (normative commitment through legitimacy) berarti 

mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk 

mendikte perilaku. 
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Teori kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi 

peraturan yang berlaku, sama halnya dengan perusahaan yang berusaha untuk 

menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu karena selain merupakan 

suatu kewajiban perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan tepat waktu, 

juga akan sangat bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan (Rahayu, 2017). 

2.1.3 Audit Delay 

Audit Delay adalah lamanya hari yang dibutuhkan auditor untuk 

menyelesaikan pekerjaan auditnya, yang diukur dari tanggal tahun tutup buku 

perusahaan yaitu per 31 Desember sampai tanggal yang tertera pada laporan 

auditor independen (Yuliyanti 2010). 

Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 / POJK.04 / 

2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik yang menyatakan 

bahwa Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat pada Bursa Efek di 

Indonesia atau Bursa Efek di negara lain wajib menyampaikan laporan keuangan 

tahunan yang telah diaudit kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada 

akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Jika perusahaan melaporkan 

laporan keuangannya melebihi batas yang telah ditentukan maka diperhitungkan 

sebagai keterlambatan penyampaian laporan keuangan, selisih jarak waktu antara 

berakhirnya tahun fiskal dengan tanggal diterbitkannya laporan audit inilah yang 

disebut audit delay. Semakin lama auditor menyelesaikan pekerjaan auditnya akan 

semakin panjang pula audit delay. Jika audit delay semakin lama, maka 

kemungkinan keterlambatan publikasi laporan keuangan akan semakin besar. Hal 

ini akan diartikan oleh investor sebagai sinyal buruk bagi perusahaan karena 
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keterlambatan informasi yang diterima dapat menimbulkan reaksi negatif dari 

pelaku pasar modal yang nantinya akan berpengaruh  pada kenaikan atau 

penurunan harga saham. 

Proses audit merupakan aktivitas yang membutuhkan waktu dimana 

auditor harus memenuhi standar auditing seperti standar umum ketiga yang 

menyatakan bahwa audit harus dilaksanakan dengan penuh kecermatan dan 

ketelitian, dan standar pekerjaan lapangan yang menyatakan bahwa audit harus 

dilaksanakan dengan perencanaan yang matang dan pengumpulan bukti audit 

yang memadai. Dengan adanya standar inilah yang memungkinkan auditor dapat 

menunda mempublikasikan laporan keuangan auditan, apabila dirasakan perlu 

memperpanjang waktu audit ketika menemukan berbagai peristiwa yang 

menimbulkan keraguan didalam proses audit (Panjaitan, 2010). Proses audit yang 

memerlukan waktu akan berakibat pada audit delay yang nantinya berpengaruh 

terhadap ketidaktepatan waktu pelaporan keuangan. 

Ketepatwaktuan merupakan kualitas yang berkaitan dengan ketersediaan 

informasi pada saat dibutuhkan. Waktu antara tanggal laporan keuangan dan 

laporan audit (Audit Delay) mencerminkan ketepatwaktuan penyampaian laporan 

keuangan. Informasi yang sebenarnya bernilai tinggi dapat menjadi tidak relevan 

jika tidak tersedia pada saat dibutuhan. Ketepatwaktuan informasi mengandung 

pengertian bahwa informasi tersedia sebelum kehilangan kemampuannya untuk 

mempengaruhi atau membuat perbedaan dalam keputusan. Informasi harus 

disampaikan sedini mungkin untuk dapat digunakan sebagai dasar membantu 
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dalam pengambilan keputusan ekonomi dan untuk menghindari tertundanya 

pengambilan keputusan tersebut (Ardianti 2013). 

2.1.4 Opini Audit 

Opini audit adalah pendapat yang dikeluarkan oleh auditor mengenai 

kewajaran laporan keuangan auditan, dalam semua hal yang material, yang 

didasarkan atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan tersebut dengan prinsip 

akuntansi berterima umum (Mulyadi, 2010 : 19). 

Laporan audit merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam 

berkomunikasi dengan masyarakat lingkungannya. Dalam laporan tersebut auditor 

menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan auditan. 

Pendapat auditor tersebut disajikan dalam suatu laporan tertulis yang umumnya 

berupa laporan audit baku (Mulyadi, 2010 : 12). Pendapat auditor sangatlah 

penting bagi perusahaan ataupun pihak-pihak lain yang membutuhkan hasil dari 

laporan keuangan auditan (Yulianti, 2011).  

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik per 31 Maret 2011 (PSA 29 

SA Seksi 508) dalam (Sukrisno Agoes, 2016 : 75) ada lima jenis pendapat 

akuntan, yaitu : 

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, 

perubahan ekuitas dan arus kas suatu entitas sesuai dengan 

SAK/ETAP/IFRS. 
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2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan (Unqualified 

Opinion with Explanatory Language), memuat penjelasan bahwa keadaan 

tertentu mengharuskan auditor untuk menambahkan suatu paragraf 

penjelasan (atau bahasa penjelasan yang lain) dalam laporan auditnya. 

3. Pendapat wajar dengan pengecualian (Qualified Opinion), Pendapat wajar 

dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan 

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

perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS, kecuali 

untuk dampak hal yang berkaitan dengan yang dikelcualikan. Pendapat ini 

dinyatakan bilamana: 

a. Lingkup audit dibatasi oleh klien. 

b. Auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak 

dapat memperoleh informasi penting karena kondisi-kondisi yang 

berada di luar jangkauan kekuasaan klien maupun auditor. 

c. Laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi 

berterima umum. 

d. Prinsip akuntansi berterima umum yang digunakan dalam 

penyususnan laporan keuangan tidak diterapkan secara konsisten. 

4. Pendapat tidak wajar (Adverse Opinion), suatu pendapat tidak wajar 

menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi 

keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan 

SAK/ETAP/IFRS. Pendapat ini dinyatakan bila, menurut pertimbangan 
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auditor, laporan keuangan secara keseluruhan tidak disajikan secara wajar 

sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS. 

5. Pernyataan tidak memberikan pendapat (Disclaimer of Opinion), 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. 

Opini yang dikeluarkan oleh auditor berdasarkan pada bukti dan penemuan 

selama melaksanakan pekerjaan lapangan. Apabila selama pelaksanaan pekerjaan 

lapangan auditor tidak menemukan masalah ataupun bukti yang sangat 

menyimpang sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum maka auditor dapat 

dengan cepat menyelesaikan tugasnya dan kemudian mengeluarkan opini audit 

yang sesuai dengan hasil yang diperoleh, tetapi jika auditor menemukan 

penyimpangan karena laporan keuangan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi 

yang berlaku umum kemungkinan auditor akan mencari lagi penyimpangan serta 

bukti-bukti lain yang dapat mempengaruhi penyelesaian waktu audit (Yuliyanti, 

2010). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kemungkinan opini yang 

dikeluarkan oleh auditor dapat mempengaruhi waktu penyelesaian audit. 

Hasil penelitian Lestari (2010) membuktikan bahwa audit delay akan lebih 

panjang jika perusahaan menerima pendapat qualified atau selain pendapat 

unqualified. Hal ini terjadi karena proses pemberian pendapat qualified tersebut 

melibatkan negosiasi dengan klien, konsultasi dengan partner audit yang lebih 

senior atau staf teknis lainnya dan perluasan lingkup audit. Selain itu, Menurut 
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Sudaryanto (2014) perusahaan yang menerima opini selain wajar tanpa 

pengecualian dianggap sebagai bad news sehingga penyampaian laporan 

keuangan akan diperlambat. 

Perusahaan yang mendapatkan opini wajar dengan pengecualian 

cenderung melakukan audit delay yang lebih panjang, sehingga auditor 

membutuhkan waktu dan usaha untuk mencari prosedur audit ketika 

mengkonfirmasi kualifikasi audit (Putra, 2017). Menurut Alifian (2014), ketika 

ditemukan hal-hal yang membuat prosedur akuntansi perusahaan tidak sejalan 

dengan PABU (Prinsip Akuntansi Berterima Umum) maka auditor akan secara 

berhati-hati dalam melakukan auditnya bisa dengan pengujian beberapa kali dan 

akan membutuhkan waktu yang lama dan akan berpengaruh pada audit delay. 

2.1.5 Ukuran Kantor Akuntan Publik 

Menurut Fiatmoko dan Anisykurlillah (2015) 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. Hal ini sejalan dengan penelitian 

Widosari (2012) yang menyatakan bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah 

lembaga yang memiliki izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi Akuntan 

Publik dalam menjalankan pekerjaannya. Untuk memenuhi kewajiban dalam hal 

publikasi laporan keuangan, suatu perusahaan akan membutuhkan jasa Kantor 

Akuntan Publik (KAP). Selain itu untuk menjamin kredibilitas dari laporan 

keuangan tersebut, perusahaan cenderung akan menggunakan jasa Kantor 

Akuntan Publik (KAP) yang besar, yang memiliki reputasi baik, serta dapat 
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diandalkan dalam segi service, kualitas dan kecepatan dalam mengaudit laporan 

keuangan. Kantor akuntan publik besar ini sering disebut the big four (Estrini, 

2013). 

Pada penelitian ini variabel ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) dibagi 

menjadi dua kelompok, yaitu auditor yang berafiliasi dengan KAP bertaraf 

internasional (Big Four) dan KAP lokal (non Big Four). Perusahaan yang 

menggunakan jasa KAP the big four cenderung lebih dipercaya bila dibandingkan 

dengan perusahaan yang menggunakan jasa KAP non the big four. Adapun 

kategori KAP yang berafiliasi dengan The Big Four di Indonesia, yaitu: 

1. KAP Purwantono, Sarwoko, Sandjaja berafiliasi dengan KAP Ernst & 

Young (E & Y). 

2. KAP Osman Bing Satrio dan Rekan berafiliasi dengan KAP Deloitte 

Touche Tohmatsu (Deloitte). 

3. KAP Siddharta dan Widjaja berafiliasi dengan KAP Klynveld Peat 

Marwick Goerdeler (KPMG). 

4. KAP Tanudireja Wibisana & Rekan berafiliasi dengan KAP 

Pricewaterhouse Coopers (PWC). 

Kantor Akuntan Publik Internasional atau yang dikenal dengan the Big 

Four dianggap dapat melaksanakan auditnya secara efisien dan memiliki jadwal 

waktu yang lebih tinggi untuk menyelesaikan audit tepat pada waktunya 

(Febrianty, 2011). Kantor Akuntan Publik yang besar memperoleh insentif yang 

tinggi untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya lebih cepat dibandingkan Kantor 

Akuntan Publik lainnya. Perusahaan audit dengan reputasi Big Four cenderung 
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mengurangi audit delay karena memiliki keuangan yang baik untuk mendapatkan 

sumber daya manusia dan material untuk menyelesaikan audit dalam waktu 

tertentu (Murti dan Widhiyani 2016). 

Kantor Akuntan Publik dengan reputasi yang baik cenderung memiliki 

sumber daya yang berkompeten untuk melaksanakan prosedur audit secara lebih 

efisien dan efektif sehingga laporan auditan dapat terselesaikan tepat waktu. 

Rentang waktu penyelesaian audit yang lebih cepat adalah cara KAP untuk 

mempertahankan reputasinya agar tidak kehilangan kepercayaan klien 

(Sunaningsih, 2014). Dengan demikian besar kecilnya Ukuran Kantor Akuntan 

Publik kemungkinan dapat mempengaruhi waktu penyelesaian audit laporan 

keuangan (Febrianty, 2011). 

2.1.6 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya suatu perusahaan yang diukur 

dari besarnya total aset atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan (Fitria, 

2015). Fiatmoko dan Anisykurlillah (2015) menyatakan 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 diatas seratus miliyar 

(Yulianti, 2011). Penelitian ini menggunakan jumlah kekayaan (total asset) yang 

dimiliki perusahaan sebagai proksi ukuran perusahaan. 
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Ukuran perusahaan menggambarkan besar atau kecilnya suatu perusahaan. 

Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin banyak mendapatkan perhatian 

baik dari investor maupun pemerintah (Kieso, 2010:260). Selain itu, Murti dan 

Widhiyani (2016) menyatakan perusahaan yang lebih besar dianggap 

menyelesaikan audit rekening mereka lebih awal dari perusahaan kecil karena 

mereka memiliki pengendalian yang kuat. Terkait hal tersebut maka perusahaan 

besar dituntut untuk melaporkan laporan keuangannya lebih cepat. Pengendalian 

internal dari perusahaan besar lebih kuat dibanding perusahaan kecil, kontrol 

internal yang efektif memungkinkan kesalahan atau salah saji dalam laporan 

keuangan rendah. Pengendalian internal yang baik memudahkan auditor dalam 

melakukan audit. Manajemen perusahaan yang lebih besar memiliki insentif baik 

untuk mengurangi audit delay. 

Manajemen perusahaan besar memiliki dorongan untuk mengurangi audit 

delay dan penundaan laporan keuangan yang disebabkan karena perusahan besar 

senantiasa diawasi secara ketat oleh para investor, asosiasi perdagangan, dan 

regulator. Sehingga, perusahaan yang memiliki aset lebih besar cenderung akan 

menerbitkan laporan keuangannya secara tepat waktu, agar para pemegang 

kepentingan lebih cepat dan tepat dalam pengambilan keputusan (Prasongkoputra, 

2013) 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ervilah dan Fachriyah (dalam 

Kurniawan, 2015) yang menggunakan total asset sebagai proksi ukuran 

perusahaan menunjukkan bahwa faktor ukuran perusahaan berpengaruh negatif 

terhadap audit delay. Yang berarti bahwa perusahaan yang memiliki total aset 
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yang besar akan memiliki audit delay yang pendek, sedangkan perusahaan yang 

memiliki total aset yang kecil akan memiliki audit delay yang lebih lama. Hal ini 

dikarenakan, perusahaan yang memiliki total aset yang besar tentunya memiliki 

suatu sumber daya yang besar dan 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 

memudahkan auditor dalam melakukan proses audit laporan keuangan. Selain itu 

perusahaan yang memiliki aset besar akan cenderung menyelesaikan proses 

auditnya lebih cepat dibandingkan perusahaan yang memilki aset kecil. Hal ini 

dikarenakan perusahaan yang memiliki aset besar akan mendapat pengawasan 

lebih ketat dari investor, regulator, dan sorotan masyarakat sehingga perusahaan 

besar akan cenderung mempercepat pelaporan laporan keuangan auditnya ke 

publik. Perusahaan berskala besar juga memiliki sumber daya untuk membayar 

audit fees yang relatif tinggi sehingga dapat menekan auditor untuk 

menyelesaikan audit tepat waktu bila dibandingkan perusahaan kecil. Hal ini 

didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari dan Laatrini (2014) 

yang membuktikan Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit delay 

pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  
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2.1.7 Kepemilikan Publik 

Kepemilikan publik adalah kepemilikan saham perusahaan publik oleh 

masyarakt umum atau oleh pihak luar (Haryani dan Wiratmaja, 2014). 

Kepemilikan saham oleh publik maksudnya adalah jumlah saham yang 

dimiliki oleh publik. Pengertian publik disini adalah pihak individu di luar 

manajemen dan tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan. Semakin 

besar proporsi kepemilikan saham publik, semakin banyak pihak yang 

membutuhkan informasi tentang perusahaan, sehingga akan semakin banyak 

informasi yang diiungkapkan dalam laporan tahunan, investor ingin memperoleh 

informasi seluas-luasnya tentang tempat berinvestasi serta dapat mengawasi 

kegiatan manajemen, sehingga kepentingan dalam perusahaan terpenuhi, A’inun 

Na’im dan Fuad Rakhman dalam Sriayu dan Mimba (2013). 

Menurut Istiqomah (2010), kepemilikan perusahaan oleh pihak luar 

mempunyai kekuatan yang besar dalam perusahaan karena dapat mempengaruhi 

perusahaan melalui media massa baik berupa kritikan maupun komentar yang 

semuanya dianggap sebagai suara publik atau masyarakat. Suatu struktur 

kepemilikan yang memiliki proporsi besar untuk kepemilikan publik dapat 

menekan manajemen agar menyajikan informasi secara tepat waktu karena 

ketepatan waktu pelaporan keuangan dapat mempengaruhi pengambilan 

keputusan ekonomi. 

Dengan adanya konsentrasi kepemilikan pihak luar maka pihak 

manajemen akan lebih mendapat tekanan dari pihak luar atau shareholder untuk 

lebih tepat waktu. Pemilik perusahaan dari pihak luar juga mempunyai kekuatan 
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lebih besar untuk menekan manajemen perusahaan dalam menyajikan laporan 

keuangan secara tepat waktu. Hal tersebut dikarenakan pihak luar membutuhkan 

informasi finansial berupa laporan keuangan yang disampaikan secara tepat waktu 

untuk pengambilan keputusan investasi mereka. Sehingga perusahaan yang 

memiliki proporsi kepemilikan publik yang besar cenderung lebih cepat dalam 

mempublikasikan laporan keuangannya (Rahayu, 2017) 

2.1.8 Pandangan Islam Terhadap Profesi Akuntansi 

2.1.8.1 Surat Al-Hujurat Ayat : 6 

آَمُىىا ِإْن َجاَءُكْم َفاِسٌق ِبَىَبٍإ َفَتَبَّيُىىا َأْن ُتِصّيُبىا َقْىًما ِبَجَهاَّلٍة َفُتْصِبُحىا َعَلً َما َفَعْلُتْم َيا َأُيَها اّلِذيَه 

(٦َواِدِمّيَه )  

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasiq 

datang Padamu membawa suatu berita, maka telitilah 

kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena 

kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali 

perbuatanmu itu”. (QS. Al-Hujurat : 6). 

Dari ayat diatas dapat kita ambil kesimpulan, bahwa Allah SWT 

memerintahkan kita untuk meneliti kebenaran sebelum melakukan suatu tindakan. 

Jika dikaitkan dengan auditor maka auditor harus melakukan pemeriksaan dengan 

teliti dan adil. Setiap bukti yang didapat untuk menunjang hasil pemeriksaan agar 

selalu diteliti kebenaran atau keabsahannya, karena auditor dituntut untuk 

bersikap skeptisme, dalam artian tidak mudah percaya terhadap informasi yang 

diberikan. Agar informasi yang dihasilkan oleh auditor dapat bermanfaat bagi 

pengguna laporan. Serta terhindar dari kesalahan ataupun kekeliruan. Karena akan 
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berakibat fatal apabila auditor mengalami kekeliruan dalam pekerjaannya. Auditor 

harus dapat menegakkan independensinya sebagai pihak yang dipercaya untuk 

melakukan pemeriksaan. 

2.1.8.2 Surat An-nisa Ayat 135 

َه ِباّْلِقْسِط ُشَهَداَء ِّلَلِه َوَّلْى َعَلًٰ َأْوُفِسُكْم َأِو اّْلَىاِّلَدْيِه َيا َأُيَها اّلِذيَه آَمُىىا ُكىُوىا َقَىاِمّي

ا ۚ َوِإْن َتْلُىوا َأْو ُتْعِرُضىا َواّْلَأْقَرِبّيَه ۚ ِإْن َيُكْه َغِىًّيا َأْو َفِقّيًرا َفاّلَلُه َأْوَّلًٰ ِبِهَما ۖ َفَلا َتَتِبُعىا اّْلَهَىيٰ َأْن َتْعِدُّلى

َكاَن ِبَما َتْعَمُلىَن َخِبّيًرا َفِإَن اّلَلَه  

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

benar-benar 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 akuntan harus memiliki karakter yang baik, jujur, adil, serta 

dapat dipercaya dalam menyelesaikan pekerjaannya. Karena sesungguhnya setiap 

apa yang kita kerjakan senantiasa diawasi oleh Allah SWT, maka selalu berada 

dijalan yang Allah ridho dan jangan pernah menyimpang dari kebenaran. 
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2.2 Penelitian Terdahulu 

 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Pengarang 
Judul 

Penelitian 
Variabel Hasil Penelitian 

Persamaan dan 

Perbedaan Penelitian 

Kusumawar

dani (2013) 

Faktor-Faktor 

yang 

Mempengaru

hi Audit 

Delay pada 

Perusahaan 

Manufaktur. 

Variabel 

Dependen: 

Audit Delay 

 

Variabel 

Independen: 
1. Kondisi 

Perusahaan 

2. Ukuran Kantor 

Akuntan 

Publik 

3. Opini Auditor 

Kondisi perusahaan, 

ukuran kantor akuntan 

publik dan opini 

auditor secara 

simultan berpengaruh 

terhadap audit delay, 

sedangkan secara 

parsial kondisi 

perusahaan, ukuran 

kantor akuntan publik 

dan opini auditor 

berpengaruh terhadap 

audit delay. 

Persamaan : 

1. Menggunakan 

variabel Ukuran KAP 

dan Opini Audit. 

2. Teknik purposive 

sampling pemilihan 

sampel dengan kriteria 

tertentu.  

3. Sampel perusahaan 

manufaktur 

yang listing di BEI. 

Perbedaan :  

1. Menggunakan 

analisis regresi linear 

berganda  

Jumratul 

Haryani dan 

I Dewa 

Nyoman 

Wiratmaja 

(2014) 

Pengaruh 

Ukuran 

Perusahaan, 

Komite 

Audit, 

Penerapan 

International 

Financial 

Reporting 

Standards 

dan 

Kepemilikan 

Publik pada 

Audit Delay. 

Variabel 

Dependen: 

Audit Delay 

 

Variabel 

Independen: 
1. Ukuran 

Perusahaan 

2. Komite Audit 

3. Penerapan 

International 

Financial 

Reporting 

Standards 

4. Kepemilikan 

Publik 

Hasil analisis data 

menunjukkan bahwa 

Ukuran Komite dan 

Kepemilikan Publik 

berpengaruh terhadap 

Audit Delay. Namun 

untuk variabel Ukuran 

Perusahaan dan 

Penerapan IFRS tidak 

berpengaruh terhadap 

Audit Delay. 

Persamaan : 

1. Menggunakan 

variabel Ukuran 

Perusahaan dan 

Kepemilikan Publik. 

2. Teknik purposive 

sampling pemilihan 

sampel dengan kriteria 

tertentu.  

3. Sampel perusahaan 

manufaktur 

yang listing di BEI 

tahun 2008-2011. 

Perbedaan :  

1. Menggunakan 

analisis regresi linear 

berganda 

Ketut Dian 

Puspitasari 

dan Made 

Yeni Latrini 

(2014) 

Pengaruh 

Ukuran 

Perusahaan, 

Anak 

Perusahaan, 

Variabel 

Dependen: 

Audit Delay 

 

Variabel 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

Ukuran Perusahaan 

dan Ukuran KAP 

berpengaruh negatif 

Persamaan : 

1. Menggunakan 

variabel Ukuran 

Perusahaan dan Ukuran 

KAP. 
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Leverage dan 

Ukuran KAP 

terhadap 

Audit Delay. 

Independen: 
1. Ukuran 

Perusahaan 

2. Anak 

Perusahaan 

3. Leverage 

4. Ukuran KAP 

terhadap Audit Delay 

sedangkan Leverage 

dan Anak Perusahaan 

tidak berpengaruh 

terhadap Audit Delay. 

 

2. Teknik purposive 

sampling pemilihan 

sampel dengan kriteria 

tertentu.  

3. Sampel perusahaan  

yang listing di BEI 

tahun 2009-2011. 

Perbedaan :  

1. Menggunakan 

analisis regresi linear 

berganda 

Arizal Latif 

Fiatmoko 

dan Indah 

Anisykurlill

ah (2015) 

Faktor- 

Faktor yang 

Berpengaruh 

terhadap 

Audit Delay 

pada 

Perusahaan 

Perbankan. 

 

Variabel 

Dependen: 

Audit Delay 

 

Variabel 

Independen: 

1. Ukuran 

Perusahaan 

2. Ukuran KAP 

3. Laba/Rugi 

Operasi 

4. Opini Audit 

Hasil pengujian secara 

parsial menunjukkan 

variabel ukuran 

perusahaan 

berpengaruh terhadap 

audit delay. 

Sedangkan variabel 

ukuran kantor akuntan 

publik, laba/rugi 

operasi dan opini audit 

tidak berpengaruh 

terhadap audit delay. 

Hasil pengujian secara 

simultan menunjukkan 

semua variabel 

berpengaruh terhadap 

audit delay. 

Persamaan : 

1. Menggunakan 

variabel Ukuran 

Perusahaan, Ukuran 

KAP dan Opini Audit. 

2. Teknik purposive 

sampling pemilihan 

sampel dengan kriteria 

tertentu.  

3. Sampel perusahaan 

perbankan yang listing 

di BEI tahun 2010-

2012. 

Perbedaan :  

1. Menggunakan 

analisis regresi linear 

berganda 

Vicky 

Anggel 

Putra (2017) 

Pengaruh 

Ukuran 

Perusahaan, 

Ukuran KAP, 

Solvabilitas, 

Auditor 

Switching, 

dan Opini 

Audit 

terhadap 

Audit Delay 

Variabel 

Dependen: 

Audit Delay 

Variabel 

Independen: 

1. Ukuran 

Perusahaan 

2. Ukuran KAP 

3. Solvabilitas 

4. Auditor 

Switching 

5. Opini Audit 

Hasil menunjukkan 

bahwa variabel ukuran 

perusahaan, ukuran 

KAP, dan solvabilitas 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

audit delay. 

Sedangkan variabel 

auditor switching dan 

opini audit 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

audit delay. 

Persamaan : 

1. Menggunakan 

variabel Ukuran 

Perusahaan, Ukuran 

KAP dan Opini Audit. 

2. Teknik purposive 

sampling pemilihan 

sampel dengan kriteria 

tertentu.  

3. Sampel perusahaan 

property dan real estate 

yang listing di BEI 

tahun 2011-2015. 

Perbedaan :  

1. Menggunakan 

analisis regresi logistik 

Ratna Dwi 

Titi Rahayu 

Pengaruh 

Ukuran 
Variabel 

Dependen: 

Ukuran perusahaan 

dan Kepemilikan 

Persamaan : 

1. Menggunakan 
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(2017) Perusahaan, 

Umur 

Perusahaan, 

Opini 

Auditor dan 

Kepemilikan 

Publik 

terhadap 

Ketepatan 

Waktu 

Penyampaian 

Laporan 

Keuangan 

(Studi 

Empiris pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

yang 

Terdaftar di 

BEI Periode 

2011- 2015) 

Ketepatan 

Waktu 

Penyampaian 

Laporan 

Keuangan 

 

Variabel 

Independen: 

1. Ukuran 

Perusahaan 

2. Umur 

Perusahaan 

3. Opini Auditor 

4. Kepemilikan 

Publik 

publik memiliki 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

ketepatan waktu 

penyampaian laporan 

keuangan perusahaan. 

Sedangkan Umur 

perusahaan dan Opini 

auditor tidak 

mempengaruhi 

ketepatan waktu 

penyampaian laporan 

keuangan. 

Hasil pengujian secara 

simultan semua 

variabel independen 

mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap 

ketepatan waktu 

penyampaian laporan 

keuangan. 

variabel Ukuran 

Perusahaan, Opini 

Audit dan Kepemilikan 

Publik. 

2. Teknik purposive 

sampling pemilihan 

sampel dengan kriteria 

tertentu.  

3. Sampel perusahaan 

manufaktur yang listing 

di BEI tahun 2011-

2015. 

Perbedaan :  

1. Menggunakan 

analisis regresi logistik 

Zidny 

Rahmawati 

(2016) 

Audit Delay 

dan Faktor- 

Faktor yang 

Mempengaru

hinya (Studi 

Empiris pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

yang 

Terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia 

tahun 2011-

2014) 

Variabel 

Dependen: 

Audit Delay 

 

Variabel 

Independen: 

1. Ukuran 

Perusahaan 

2. Profitabilitas 

3. Leverage 

4. Opini Auditor 

5. Ukuran KAP 

6. Auditor 

switching 

Hasil pengujian secara 

parsial menunjukkan 

variable Ukuran 

Perusahaan, 

Profitabilitas, Opini 

Auditor, Ukuran KAP, 

dan Auditor switching 

tidak berpengaruh 

terhadap Audit Delay. 

Sedangkan Leverage 

merupakan faktor 

yang mempengaruhi 

audit delay. Hasil 

pengujian secara 

simultan semua 

variabel independen 

menunjukkan semua 

variabel berpengaruh 

terhadap audit delay. 

Persamaan : 

1. Menggunakan 

variabel Ukuran 

Perusahaan, Ukuran 

KAP dan Opini Audit. 

2. Teknik purposive 

sampling pemilihan 

sampel dengan kriteria 

tertentu.  

3. Sampel perusahaan 

manufaktur yang listing 

di BEI tahun 2011-

2014. 

Perbedaan :  

1. Menggunakan 

analisis regresi linear 

berganda. 

  Sumber : Kumpulan jurnal yang diolah 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran merupakan konsep awal yang menjadi acuan dalam 

sebuah penelitian. Kerangka pemikiran memiliki dasar-dasar dari sumber 

penelitian terdahulu yang relevan yang medukung pelaksanaan sebuah penelitian 

yang ingin dilakukan. Dalam konteks yang lebih sederhana, kerangka pemikiran 

menjadi gambaran sebuah penelitian yang ditunjukkan oleh variabel-variabel yang 

saling berhubungan satu sama lain dan landasan sebuah penelitian. 

 Penelitian ini dilakukan untuk mengukuran pengaruh variabel independen 

yaitu opini audit, ukuran kantor akuntan publik, ukuran perusahaan dan 

kepemilikan publik terhadap variabel dependen yaitu audit delay.  

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Teoritis Penelitian 

 

 

 

 

 

 

  

 

Keterangan : Parsial = 

  Simultan =             

Sumber : Data yang diolah 

 

Audit Delay 

(Y) 
Ukuran Perusahaan (X3) 

 

Ukuran KAP (X2) 

 

 

Opini Audit (X1) 

Kepemilikan Publik (X4) 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

 Menurut Sugiono (2014: 59) hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan jawaban penelitian masalah yang didasarkan atas teori yang 

relevan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

2.4.1 Pengaruh opini audit terhadap audit delay pada perusahaan yang 

terdaftar di BEI tahun 2014-2016. 

Pendapat auditor sangatlah penting bagi perusahaan ataupun pihak-pihak 

lain yang membutuhkan hasil dari laporan keuangan auditan (Yulianti, 2011). 

Kartika (2011) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara opini auditor 

dengan audit delay. Perusahaan yang tidak menerima opini audit standar 

unqualified opinion diperkirakan mengalami audit delay yang lebih panjang 

alasannya perusahaan yang menerima opini tersebut dipandang sebagai bad news 

dan akan memperlambat proses audit. Disamping itu penerimaan opini selain 

qualified merupakan indikasi terjadinya konflik antara auditor dan perusahaan 

yang pada akhirnya memperpanjang audit delay. Jadi, perusahaan yang tidak 

menerima opini audit standar unqualified opinion mengalami audit delay yang 

panjang. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Kusumawardani (2013), Kartika 

(2011) dan Putra (2017) yang menemukan bahwa opini audit berpengaruh 

signifikan terhadap audit delay. Berdasarkan uraian teoritis diatas maka hipotesis 

alternatif yang disusun sebagai berikut : 

H1: Diduga opini audit berpengaruh secara parsial terhadap audit 

delay pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016. 
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2.4.2 Pengaruh ukuran kantor akuntan publik (KAP) terhadap audit delay 

pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016. 

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. 

Hasil penelitian Ashton, et al., Schwartz dan Soo dalam Sudaryanto, 

(2014) menyatakan audit delay akan lebih pendek bagi perusahaan yang diaudit 

oleh KAP yang tergolong besar. Hasil yang sama juga ditemukan Puspitasari dan 

Latrini (2014), audit delay pada KAP Big Four akan lebih pendek dibandingkan 

dengan audit delay pada KAP kecil. Hal ini dikarenakan KAP besar memiliki 

karyawan dalam jumlah yang besar, dapat mengaudit lebih efisien dan efektif, 

memiliki jadwal yang fleksibel sehingga memungkinkan untuk menyelesaikan 

audit tepat waktu, dan memiliki dorongan yang lebih kuat untuk menyelesaikan 

auditnya lebih cepat guna menjaga reputasinya. Hasil penelitian tersebut sejalan 

dengan hasil penelitian Kusumawardani (2013), Prasongkoputra (2013) yaitu 

reputasi KAP berpengaruh terhadap audit delay. Berdasarkan uraian tersebut 

dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H2: Diduga ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) berpengaruh 

secara parsial terhadap audit delay pada perusahaan yang 

terdaftar di BEI tahun 2014-2016. 
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2.4.3 Pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit delay pada perusahaan 

yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016. 

 Perusahaan yang besar memiliki kemampuan financial untuk memberikan 

insentif yang lebih kepada auditor agar auditor dapat mempercepat proses audit. 

Carslaw dan Kaplan dalam Sudaryanto (2014) mengemukakan alasan dasar yang 

menjelaskan kenapa ukuran perusahaan memiliki dampak terhadap audit delay: 

Pertama, bahwa perusahaan yang besar memiliki control internal yang lebih kuat 

daripada perusahaan kecil. Control internal yang kuat dapat mengurangi dan 

meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pencatatan laporan keuangan. Kedua, 

perusahaan besar memiliki dorongan pihak eksternal yang lebih kuat untuk dapat 

menyelesaikan auditnya. Pihak tersebut antara lain investor, kreditor, asosiasi 

perdagangan, dan agen kolektor. Ketiga, perusahaan besar lebih bisa mendorong 

dan memberikan tekanan yang lebih besar terhadap auditor untuk menyelesaikan 

proses audit dengan cepat. Jadi, semakin besar ukuran perusahaan, maka audit 

delaynya semakin pendek.  

Hasil penelitian Puspitasari dan Latrini (2014) menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan mempunyai pengaruh terhadap audit delay. Hasil penelitian dari 

Fiatmoko dan Anisykurlillah (2015) dan Rahmawati dan Suryono (2015) juga 

menyatakan hal yang senada bahwa audit delay memiliki hubungan negatif 

dengan ukuran perusahaan yang menggunakan proksi total asset. Hal ini 

dikarenakan perusahaan besar mempunyai sistem pengendalian internal yang baik 

sehingga dapat mengurangi tingkat kesalahan dalam penyajian laporan keuangan 

perusahaan sehingga memudahkan auditor dalam melakukan pengauditan laporan 
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keuangan. Selain itu perusahaan besar akan selalu berusaha untuk mempercepat 

penyampaian laporan keuangan untuk menghindari spekulasi dalam perdagangan 

saham perusahaannya. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut : 

H3: Diduga ukuran perusahaan berpengaruh secara parsial 

terhadap audit delay pada perusahaan yang terdaftar di BEI 

tahun 2014-2016. 

2.4.4 Pengaruh kepemilikan publik terhadap audit delay pada perusahaan 

yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016. 

Kepemilikan publik adalah persentase kepemilikan saham perusahaan 

publik oleh masyarakat umum. Perusahaan yang memiliki proporsi besar untuk 

kepemilikan publik cenderung tepat waktu dalam menyampaikan laporan 

keuangannya. Hasil penelitian Haryani & Wiratmaja (2014) memperkuat teori ini, 

yaitu terdapat pengaruh yang negatif antara persentase kepemilikan publik dengan 

audit delay. Kepemilikan saham oleh pihak luar menyebabkan gerak perusahaan 

dalam melakukan pengelolaan menjadi terbatas karena adanya tekanan yang 

diberikan oleh pasar. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut : 

H4: Diduga kepemilikan publik berpengaruh secara parsial 

terhadap audit delay pada perusahaan yang terdaftar di BEI 

tahun 2014-2016. 
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2.4.5 Pengaruh opini audit, ukuran kantor akuntan publik, ukuran 

perusahaan, dan kepemilikan publik terhadap audit delay pada 

perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016. 

Opini atau pendapat auditor merupakan kesimpulan auditor berdasarkan 

hasil audit. Perusahaan yang tidak menerima opini audit standar unqualified 

opinion diperkirakan mengalami audit delay yang lebih panjang alasannya 

perusahaan yang menerima opini tersebut dipandang sebagai bad news dan akan 

memperlambat proses audit. Putra (2017) menemukan bahwa opini audit 

berpengaruh signifikan terhadap audit delay. 

Kantor Akuntan Publik yang besar memperoleh insentif yang tinggi untuk 

menyelesaikan pekerjaan auditnya lebih cepat dibandingkan Kantor Akuntan 

Publik lainnya. Perusahaan audit dengan reputasi Big Four cenderung mengurangi 

audit delay karena memiliki keuangan yang baik untuk mendapatkan sumber daya 

manusia dan material untuk menyelesaikan audit dalam waktu tertentu (Murti dan 

Widhiyani 2016). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Puspitasari dan Latrini (2014) yang menyatakan bahwa ukuran kantor akuntan 

publik berpengaruh negatif terhadap audit delay. 

Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya suatu perusahaan yang diukur 

dari besarnya total aset atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan (Fitria, 

2015). perusahaan yang memiliki total aset yang besar akan memiliki audit delay 

yang pendek, sedangkan perusahaan yang memiliki total aset yang kecil akan 

memiliki audit delay yang lebih lama. perusahaan yang memiliki aset besar akan 

cenderung menyelesaikan proses auditnya lebih cepat dibandingkan perusahaan 
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yang memilki aset kecil. Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki aset besar 

akan mendapat pengawasan lebih ketat dari investor, regulator, dan sorotan 

masyarakat sehingga perusahaan besar akan cenderung mempercepat pelaporan 

laporan keuangan auditnya ke publik. Perusahaan berskala besar juga memiliki 

sumber daya untuk membayar audit fees yang relatif tinggi sehingga dapat 

menekan auditor untuk menyelesaikan audit tepat waktu bila dibandingkan 

perusahaan kecil. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Puspitasari dan Latrini (2014) dan Fiatmoko dan Anisykurlillah (2015) yang 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay. 

Kepemilikan publik adalah kepemilikan saham perusahaan publik oleh 

masyarakt umum atau oleh pihak luar. Menurut Rahayu (2017) Pemilik 

perusahaan dari pihak luar mempunyai kekuatan lebih besar untuk menekan 

manajemen perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu. 

Sehingga perusahaan yang memiliki proporsi kepemilikan publik yang besar 

cenderung lebih cepat dalam mempublikasikan laporan keuangannya. Penelitian 

yang dilakukan oleh Haryani dan Wiratmaja (2014) menemukan bukti bahwa 

kepemilikan publik berpengaruh terhadap audit delay. Berdasarkan uraian teoritis 

diatas maka hipotesis alternatif yang disusun sebagai berikut: 

H5: Diduga opini audit, ukuran kantor akuntan publik, ukuran 

perusahaan, dan kepemilikan publik berpengaruh secara 

simultan terhadap audit delay pada perusahaan yang terdaftar 

di BEI tahun 2014-2016. 


