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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Signaling Theory 

Signaling Theory adalah teori yang menyebut suatu pihak (agent) 

menyampaikan informasi tentang dirinya sendiri kepada pihak lain (principal) 

(Connelly,2012).Menurut Arens, Elder dan Beasley (2014) laporan keuangan 

merupakan suatu sarana dimana sebuah perusahaan dapat mengomunikasikan 

informasi keuangannya kepada pihak luar dari perusahaan. Setiap perusahaan go 

public diharuskan melakukan publikasi laporan keuangan audit dan memberikan 

informasi ke pasar. Pasar akan merespon informasi tersebut sebagai suatu sinyal 

baik atau buruk. 

Signaling Theory menjelaskan bahwa pihak manajemen perusahaan lebih 

mengetahui informasi mengenai internal perusahaan dan prospek perusahaan di 

masa depan dengan lebih lengkap dan akurat dibandingkan para investor. Oleh 

karena itu, pihak manajemen harus memberkan informasi mengenai kondisi 

dengan memberikan sinyal kepada para stakeholder yang akan mempengaruhi 

harga saham melalui publikasi laporan keuangan. Jika sinyal manjemen 

mengindikasikan good news, maka dapat meningkatkan harga saham.Namun 

sebaliknya, jika sinyal manajemen mengindikasikan bad news dapat 

mengakibatkan penurunan harga saham perusahaan. Pada penelitian ini 

perusahaan yang memiliki kualitas baik akanmembutuhkan rentang waktu 
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publikasi laporan keuangan yang singkat, sedangkan perusahaan yang berkualitas 

buruk cenderung membutuhkan rentang waktu publikasi laporan yang lama. 

2.1.2 Teori Keagenan  

Teori keagenan adalah hubungan kontrak kerja (nexus of contract) antara 

principal dengan agent dimana principal adalah pemilik atau pemegang saham, 

sedangkan agent adalahmanajer atau pihak yang mengelola perusahaan.Principal 

menyediakan sumber daya perusahaanyang diperlukan untuk kegiatan operasi 

perusahaan sedangkan manajemen berfungsi untukmengelola sumber daya 

perusahaan untuk memaksimalkan kesejahteraan perusahaan danpemegang 

kepentingan. Konflik keagenan terjadi karena adanya perbedaan kepentingan 

danresiko antara principal dan agent.Principal mempunyai keinginan untuk 

memaksimalkan return atau deviden, sedangkan agent mempunyai keinginan 

untuk mendapatkan kompensasi yangterbaik sehingga dapat menyebabkan agent 

tidak sesuai dalam mengambil keputusan yang tepatuntuk kepentingan principal, 

apalagi jika agent merupakan pihak opurtunitis (Jensen danmeckling, 1976 ) 

dalam Ika dan Ghazali (2012). 

Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam 

perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau 

mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki.Permasalahan yang 

timbul akibat adanya perbedaan kepentingan antara principal dan agent disebut 

dengan agency problems.Salah satu dampak agency problems adalah adanya 

asymmetric information.Asymmetric information adalah adanya 

ketidaksinambungan informasi yang dimiliki principal dan agent.Kondisi tersebut 



13 
 

dapat menyesatkan para pengguna laporan dalam proses pengambilan keputusan 

jika manajer dengan sengaja memberikan pelaporan informasi yang tidak 

sebenarnya melalui laporan keuangan kepada para pengguna termasuk principal. 

Jadi, teori agensi digunakan untuk membantu komite audit untuk 

memahami konflik kepentingan yang dapat muncul antara pemilik dan 

manajemen. Pemilik selaku investor bekerjasama dan menandatangani kontrak 

kerja dengan manajemen perusahaan untuk menginvestasikan dana mereka. 

Semakin banyak jumlah komite audit maka semakin baik kualitas laporan 

keuangan yang akan dipublikasikan. Hal ini dapat mempersingkat rentang waktu 

publikasi laporan keuangan auditan. 

2.1.3 Rentang waktu publikasi laporan keuangan 

Rentang waktu penyajian laporan keuangan merupakan lamanya waktu 

penyelesaian audit dari akhir tahun fiskal perusahaan sampai tanggal laporan 

audit dikeluarkan. Keterkaitan lamanya waktu yang dibutuhkan akuntan publik 

untuk menyelesaikan proses pengauditan hingga penyajian opininya atas laporan 

keuangantahunan, merupakan faktor utama yang mempengaruhi proses 

penyajiannya ke publik, dibawah ketentuan batas waktu yang diharuskan oleh 

regulator pasar modal. Rentang waktu penyajian laporan keuangan merupakan 

jumlah waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian laporan keuangan yang 

diaudit akuntan publik, Widati dan Fina (2008). 

Semakin panjang periode antara akhir periode akuntansi dengan waktu 

publikasi laporan keuangan, semakin tinggi kemungkinan informasi dibocorkan 

pada pihak yang berkepentingan bahkan dapat menimbulkan terjadinya insider 
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trading dan isu-isu lain dalam bursa saham. Hal inilah yang mengakibatkan citra 

perusahaan menjadi kurang baik dimata investor dimana investor akan sulit 

mengambil keputusan investasi (ismail et al.,2012). Apabila hal ini terjadi, maka 

akan mengarahkan pasar tidak dapat lagi bekerja dengan baik.  

2.1.4 Ukuran perusahaan 

 Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan. 

Indikator dilihat dari beberapa sudut pandang seperti total nilai aset, total 

penjualan, jumlah tenaga kerja, anak perusahaan, dan sebagainya. Besar kecilnya 

ukuran perusahaan juga dipengaruhi oleh kompleksitas operasional variabel dan 

intensitas transaksi penjualan.Pada umumnya perusahaan besar dimonitor oleh 

investor, pengawas permodalan, dan pemerintah. Perusahaan besar juga telah 

memiliki sistem pengendalian intern yang memadai sehingga memudahkan proses 

audit (Swami dan Latrini, 2013).Ukuran perusahaan jugadisebabkan oleh 

ketersediaan informasiyang dipublikasikan. Jumlah informasiyang dipublikasikan 

untuk perusahaanakan meningkat seiring denganmeningkatnya ukuran 

perusahaan(Srimindarti, 2008). 

 Semakin besar nilai aset perusahaan, maka akan semakin pendek rentang 

waktu publikasi laporan keuangan auditan dan sebaliknya.Perusahaan lebih besar 

cenderung lebih cepat menyelesaikan auditnya yang menyebabkan semakin cepat 

pula penyampaian laporan keuangan auditan kepada BAPEPAM (Subekti dan 

Widayanti, 2004) dalam Wijaya dan Made (2017). 
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2.1.5 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). 

 Auditor sebagai pihak yang independen didalam pemeriksaan laporan 

keuangan suatu peusahaan, akan memberikan pendapat atas kewajaran laporan 

keuangan yang diauditnya. Ada lima kemungkinan pernyataan pendapat auditor 

independen (IAI,2009) yaitu :  

a. Pendapat wajar tanpa pengecualian (Unqualified Opinion) 

Laporan keuangan dianggap menyajikan secara wajar posisi keuangan 

dan hasil usaha suatu organisasi, sesuai dengan prinsip akuntansi yang 

berlaku umum di Indonesia jika memenuhi kondisi berikut ini : 

1. Prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia digunakan 

untuk menyusun laporan keuangan. 

2. Perubahan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum di 

Indonesia dari periode ke periode telah cukup dijelaskan. 

3. Informasi dalam catatan-catatan yang mendukungnya telah 

digambarkan dan dijlaskan dengan cukup dalam laporan keuangan, 

sesua dengan akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 

b. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan tambahan bahasa 

penjelasan (Unqualified Opinion Report With Explanatory Language) 
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Jika terdapat hal-hal yang memerlukan bahasa penjelasan, namun 

laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil 

usaha perusahaan klien, auditor dapat menambahkan laporan hasil 

auditnya dengan bahasa penjelas. 

 

c. Pendapat wajar dengan pengeculian (Qualified Opinion) 

Pendapat wajar dengan pengecualian akan dberikan oleh auditor jika 

dijumpai hal-hal sebagai berikut : 

1. Lingkup audit dibatasi oleh klien 

2. Auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak 

dapat memperoleh informasi penting karena kondisi-kondisi yang 

berada di luar kekuasaan klien maupun auditor. 

3. Laporan keuanga  tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi 

berlaku umum di Indonesia. 

4. Prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang digunakan 

dalam penyusunan laporan keuangan tidak diterapkan secara konsisten. 

d. Pendapat tidak wajar (Adverse Opinion) 

Auditor akan memerikan pendapat tidak wajar jika laporan keuanga 

klien tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di 

Indonesia sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil 

usaha, perubahan ekuitas dan arus kas perusahaan klien. Selain  auditor 

memberikan pendapat tidak wajar jika ia tidak dibatasi lingkup auditnya, 
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sehingga auditor dapat mengumpulkan bukti kompeten yang cukup untuk 

mendukung pendpatnya. 

Jika laporan keuangan diberi pendapat tidak wajar, maka informasi 

yang disajikan oleh klien dalam laporan keuangan sama sekali tidak dapat 

dipercaya, sehingga tidak dapat dipakai oleh pemakai informasi untuk 

pengambilan keputusan. 

e. Pernyataan tidak memeberikan pendapat (Disclaimer Opinion) 

Jika auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang 

diaudit ini disebut dengan laporan tanpa pendapat (no opinion report). 

Kondisi yang menyebabkan auditor tidak memeberikan pendapat adalah : 

1. Pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkungan audit. 

2. Auditor tidak independen dalam hubungan dengan kliennya. 

Perbedaan antara pernyataan tidak memberikan pendapat dengan 

pendapat tidak wajar adalah pendapat tidak wajar diberikan dalam keadaan 

auditor mengetahui ketidakwajaran laporan keuangan pendapat karena ia 

tidak cukup memperoleh bukti mengenai kewajaran laporan keuangan 

yang diaudit. 

Penelitian (Iskandar dan Estralita, 2010) menyatakan bahwa jika 

laporan keuangan yang diauditnya auditor memberikan opini selain unqualified 

opinion, maka akan terjadi audit report lag yang semakin panjangnya waktu yang 

dibutuhkan untuk mempublikasikan laporan keuangan auditan. Hal ini 

dikarenakan, proses pemberian pendapat tersebut melibatkan negosiasi dengan 

klien, konsultasi dengan partner audit yang lebih senior atau staf teknis, dan 
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perluasan lingkup audit. Lain halnya dengan perusahaan yang menerima pendapat 

unqualified opinion, perusahaan tersebut akan melaporkan pendapat tepat waktu 

karena merupakan berita baik. 

2.1.6 Komite Audit 

Pengertian komite audit adalah salah satu komite yang dibentuk oleh 

dewan komisaris dan bertanggungjawab kepada dewan komisaris dengan tugas 

dan tanggungjawab utama untuk memastikan prinsip-prinsip good corpotare 

governance terutama transparansi dan disclousure diterapkan secara konsisten 

dan memadai oleh para eksekutif (Tjager dkk, 2003 dalam Wijaya, 2012) 

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris 

dengan tujuan membantu komisaris independen dalam menjalankan tugas dan 

tanggung jawab pengawasan. Dalam peraturan Bapepam dengan surat edaran 

edaran No. SE-03/PM/2000 dinyatakan bahwa setiap perusahaan publik wajib 

membentuk komite audit dengan anggota minimal 3 orang yang diketahui 1 orang 

komisaris independen dan 2 orang dari luar perusahaan yang independen terhadap 

perusahaan,Wijaya dan Made (2017). 

Keberadaan komite audit bermanfaat untuk menjamin transparansi, 

keterbukaan laporan keuangan, keadilan untuk semua stakeholder, dan 

pengungkapan semua informasi telah dilakukan oleh manajemen meski ada 

konflik kepentingan. Komite audit dan komisaris independen merupakan pihak 

yang melakukan pengawasan dan pengendalian untuk menciptakan keadilan, 

transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas. Keempat faktor inilah yang 

membuat laporan keuangan menjadi lebih berkualitas (Sulistyanto 2008). 
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2.1.7 Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan salah satu indikator keberhasilan perusahaan. 

Dengan demikian, perusahaan yang mampu menghasilkan laba akan cenderung 

tepat waktu dalam pelaporan keuangannya dibandingkan perusahaan yang 

mengalam kerugian. 

Dalam Hanafi dan Halim (2007) defenisi profitabilitas adalah mengukur 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuantungan, baik dalam hubungan 

dengan penjualan, asset dan modal saham tertentu. 

perusahaan dengan tingkat profitabilitasnya rendah cenderung akan 

melaporkan laporan audit lebih lambat dari biasanya. Hal ini dikarenakan 

perusahaan meminta auditor untuk menjadwal atau mengtur waktu auditnya lebih 

lama. Sebaliknya, jika suatu perusahaan memiliki tingkat profitabilitas tinggi 

berarti perusahaan memiliki kinerja yang baik dalam operasional usaha maupun 

keuangannya.Hal ini menjasdikan auditor dapat menjalankan kegiatan auditnya 

tanpa hambatan yang berarti, sehingga kegiatan audit laporan keuangan dapat 

diselesaikan dengan lebih cepat.Barkah dan Hadi (2016). 

Profitabilitas dapat diterapkan dengan menghitung brbagai tolak ukur yang 

relevan.Salah satu tolak ukur adalah dengan menggunakan rasio Net Profit 

Margin yaitu rasio profitabilitas yang menghitung sejauh mana perusahaan dalam 

menghaslikan laba setelah dipotong pajak dan bunga dari penjualan yang 

dilakukan.Return On Asset (ROA) menunjukkan kemampuan manajemen 

perusahaan dalam menghasilkan income dari pengelolaan aset yang dimiliki untuk 

menghasilkan laba. Rasio ini menunjukkan seberapa besar efektivitas perusahaan 
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dalam menggunakan asetnya.Semakin tinggi rasio ini, maka semakin efektif 

penggunaan aktiva tersebut, Armansyah (2015). 

2.2 Menurut pandangan islam 

Berdasarkan dalil-dalil syar’i dari Al-Qur’an dan As-Sunnah setiap 

muslim sangat dianjurkan displin dalam segala hal termasuk waktu, karena 

dengan disiplin terhadap waktu dapat menjadikan manusia mengerjakan sesuatu 

dengan tepat waktu dan dapat mengerjakan banyak hal baik lainnya. 

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam suratAl-Insyirah ayat 7-8 

 

Artinya 

:“Maka apanila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah 

dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada 

Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” 

Rasulullah SAW juga bersabda berkaitan dengan pentingnya menyegerakan suatu 

urusan atau pekerjaan : 

 ِ ُ َعْىهَُما قَاَل أََخَر َزُسىُل َّللاه ِ بِْه ُعَمَس َزِضَي َّللاه   َعْه َعْبِد َّللاه

وْ  ُ َعهَْيِه َوَسههَم بَِمىِْكبِي فَقَاَل ُكْه فِي اندُّ يَا َكأَوهَك َغِسيٌب أَْو َعابُِس َسبِيٍم َوَكاَن ابُْه ُعَمَس يَقُىُل إَِذا أَْمَسْيَت َصههى َّللاه

تَِك نَِمَسِضَك َوِمْه َحيَاتَِك  بَاَح َوإَِذا أَْصبَْحَت فَََل تَْىتَِظْس اْنَمَساَء َوُخْر ِمْه ِصحه  نَِمْىتِكَ فَََل تَْىتَِظْس انصه

“ Dari Ibnu Umar Radhiallahu Anhuma, ia berkata: “Rasulullah shalallahu 

Alaihi Wasallam memegang pundakku, lalu bersabda : Jadilah engkau di dunia 

ini seakan-akan sebagai orang asing atau pengembara. Lalu Ibnu Umar 

Radhiallahu Anhuma berkata : “Jika engkau diwaktu sore, maka janganlah 

engkau menunggu pagi dan jika engkau diwaktu pagi, maka janganlah menunggu 
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sore dan pergunakanlah waktu sehatmu sebelum kamu sakit dan waktu hidupmu 

sebelum kamu mati “.(HR. Bukhari, Kitab Ar Riqaq). 

2.3 PENELITIAN TEDAHULU 

Telah ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan Rentang waktu 

publikasi laporan keuangan, namun penelitian tersebut memiliki hasil yang masih 

berbeda-beda.Berikut  uraian singkat beberapa penelitian terdahulu yang terkait 

dengan penelitian ini : 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No 

Nama 

peneliti 

dan tahun 

Judul 

penelitian 

Variabel 

dependen 

Variabel 

independen 
Hasil penelitian 

1. Widati dan 

Fina (2008) 

Faktor-faktor 

yang 

mempengaruh

i rantang 

waktu 

penyajian 

laporan 

keuangan ke 

public 

Rentang waktu 

penyelesaian 

penyajian audit 

laporan keuangan 

tahunan, 

Rentang waktu 

pengumuman 

laopran keuangan 

ke public 

Ukuran 

perusahaan,pro

fitabilitas,Solv

abilitas, 

reputasi 

auditor, jenis 

pendapat 

akuntan 

Ukuran perusahaan, 

Profitabilitas, dan 

Opini audit 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

rentang waktu 

penyajian laporan 

keuangan ke publik, 

sedangkan 

solvabilitas dan 

reputasi auditor tidak 

mempengaruhi. 

2. Fitri dan 

nazira 

(2009) 

Analisis 

ketepatan 

waktu 

penyampaian 

laopran 

keuangan 

kepada publik 

: studi empiris 

pada 

perusahaan 

manufaktur 

Ketepatan waktu 

penyampaian 

laporan keuangan 

Ukuran 

perusahaan, 

likuiditi 

umur 

perusahaan, 

item-item luar 

biasa 

Hanya ukiran 

perusahaan yang 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

ketepatan waktu 

penyampaian laporan 

keuangan ke publik. 
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yang terdaftar 

di BEI 

3. Iskandar 

dan estralita 

(2010) 

Faktor-faktor 

yang 

mempengaruh

i audit report 

lag pada 

perusahaan 

yang terdaftar 

pada BEI 

Audit report lag Total aset, 

klasifikasi 

industri, laba 

atau rugi tahun 

berjalan, opini 

audit, ukuran 

KAP, debt 

propotion 

Klasifikasi industri, 

laba atau rugi tahun 

berjalan, dan 

besarnya KAP 

berpengaruh terhadap 

audit report lag, 

namun total aset, 

opini audit, dan debt 

propotiontidak 

mempunyai pengaruh 

terhadap audit report 

lag. 

4. Wijaya 

(2012) 

Pengaruh 

karekteristik 

komite audit 

terhadap audit 

report lag 

audit report lag Karakteristik 

komite audit  

Menemukan bahwa 

jumlah anggota 

komite audit 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

audit report lag 

5. Astini 

(2013) 

Analisis 

determinan 

yang 

mempengaruh

i penundaan 

publikasi 

laporan 

keuangan 

auditan di BEI 

Penundaan 

publikasi laporan 

keuangan 

Profitabilitas, 

reputasi KAP, 

leverage, arus 

kas operasi, 

dan opini 

auditor 

Profitabilitas, dan 

reputasi KAP 

berpengaruh terhadap 

penundaan publikasi 

laporan keuangan, 

berbeda dengan 

leverage, arus kas 

operasi, dan opini 

auditor yang tidak 

berpengaruh terhadap 

penundaan publikasi 

laporan keuangan. 

6. Armansyah 

(2015) 

Pengaruh 

ukuran 

perusahaan, 

profitabilitas, 

dan opini 

auditor 

terhadap audit 

delay 

audit delay Ukuran 

perusahaan, 

profitabilitas, 

dan opini 

auditor 

Ukuran perusahaan 

dan opini auditor 

berpengaruh terhadap 

audit delay, 

sedangkan untuk 

profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap 

audit delay 

7. Barkah dan 

Hadi (2016) 

Pengaruh 

ukuran 

perusahaan, 

profitabilitas, 

dan opini 

auditor 

audit delay Ukuran 

perusahaan, 

profitabilitas, 

dan 

solvabilitas 

Solvabilitas 

berpengaruh terhadap 

audit delay, 

sedangkan ukuran 

perusahaan, dan 

profitabilitas tidak 
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terhadap audit 

delay 

berpengaruh terhadap 

audit delay. 

8. Wijaya dan 

Made 

(2017) 

Analisis 

faktor-faktor 

yang 

mempengaruh

i rentang 

waktu 

publikas 

laporan 

keuangan 

auditan 

Rentang waktu 

publikasi laporan 

keuangan 

Ukuran 

perusahaan, 

opini audit, 

dan komiote 

audit 

Ukuran perusahaan 

berpengaruh negative 

signifikan terhadap 

rentang waktu 

publikasi laporan 

keuangan, sedangkan 

opini audit dan 

komite audit tidak 

berpengaruh terhadap 

rentang waktu 

publikasi laporan 

keuanga. 

Sumber : Data yang diolah tahun 2017 

2.4 Kerangka Konseptual 

Berdasarkan teori-teori yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti 

menggambarkan Kerangka Konseptual mengenai hubungan antara ukuran 

perusahaan, opini audit, komite audit dan profitabilitas terhadap Rentang 

waktu publikasi laporan keuangan auditan. 

Gambar 2.1 

Kerangka Konseptual 

 

Persial   = 

Simultan  = 
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(Sumber : data yang diolah tahun 2017) 

2.5 Pengembangan Hipotesis 

Hipotesis Merupakan dugaan sementara mengenai sesuatu yang 

dianggap benar dan dijadikan sebagai pernyataan jawaban sementara suatu 

masalah yang akan diteliti oleh peneliti.Adapun pengembangan Hipotesis 

pada penelitian, sebagai berikut : 

1. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap rentang waktu publikasi 

laporan keuangan auditan 

Ukuran perusahaan dipengaruhi oleh operasional dan intensitas 

perusahaan.Perusahaan yang memiliki nilai aset yang besar cenderung 

menyelsesaikan proses audit lebih cepat sehingga laporan keungan 

auditan dapat disampaikan kepada OJK tepat pada waktunya. Besarnya 

nilai aset perusahaan dapat mempersingkat rentang waktu publikasi 

laporan keuangan auditan dan begitu pula sebaliknya.Hal ini 

dikarenakan perusahaan yang besar biasanya memiliki pengendalian 

internal yang baik. Dengan penjelasan tersebut dapat diajukan 

hipotesis sebagai berikut : 

H1 : Diduga Ukuran perusahaan berpengaruh negatifterhadap 

rentang waktu publikasi laporan keuangan auditan. 
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2. Pengaruh opini audit terhadap rentang waktu publikasi laporan 

keuangan auditan 

Pada umumnya opini selain wajar tanpa pengecualian 

(unqualified opinion) merupakan opini yang tidak diharapkan oleh 

semua manajemen.Laporan keuangan disampaikan tidak tepat pada 

waktu mencerminkan ketidakpatuhan perusahaan terhadap peraturan 

yang ada.Armansyah (2015) menyatakan bahwa opini auditor 

berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Hal ini mungkin bisa 

disebabkan karena perusahaan yang memperoleh selain unqualified 

opinion akan mengalami audit delay yang lebih panjang, karena dalam 

proses pemberian pendapat selain unqualified opiniontersebut 

melibatkan negosiasi dengan klien, konsultasi dengan partner audit 

yang lebih senior atau staf teknis, dan perluasan lingkup audit. Lain 

halnya dengan perusahaan yang menerima pendapat unqualified 

opinion, perusahaan tersebut akan melaporkan pendapat tepat waktu 

karena merupakan berita baik.berdasarkan penjelasan diatas maka 

hipotesis dinyatakan sebagai berikut : 

H2 : Diduga Opini Audit berpengaruh negatif terhadap rentang 

waktu publikasi laporan keuangan auditan 

3. Pengaruh komite audit terhadap rentang waktu publikasi laporan 

keuangan auditan. 

Dalam peraturan Bapepam dengan surat edaran edaran No. SE-

03/PM/2000 dinyatakan bahwa setiap perusahaan publik wajib 
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membentuk komite audit dengan anggota minimal 3 orang. Komite 

audit merupakan pihak yang melakukan pengawasan dan pengendalian 

untuk menciptakan keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan 

responsibilitas sehingga membuat laporan keuangan menjadi 

berkualitas. Jika kualitas laporan keuangan rendah maka rentang waktu 

publikasi laporan keuangan auditan akan semakin panjang. Dari 

uaraian tersebut dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut : 

H3 : Diduga Komite Audit berpengaruh negatif terhadap rentang 

waktu publikasi laporan keuangan auditan. 

4. Pengaruh profitabilitas terhadap rentang waktu publikasi laporan 

keuangan auditan  

Perusahaan yang memliki profitabilitas yang tinggi cenderung 

mengharapkan penyelesaiian audit secepat mungkin sehingga mampu 

mengumumkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit ke publik 

lebih awal. Berbeda dengan perusahaan yang mengalami kerugian 

yang akan meminta auditornya untuk menjadwalkan pengauditan lebih 

lambat dari biasanya. Dari penjelasan tersebut dapat dinyatakan 

hipotesis sebagai beikut : 

H4 : Diduga Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap rentang 

waktu publikasi laporan keuangan auditan. 
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5. Pengaruh ukuran perusahaan, opini audit, komite audit, dan 

profitabilitas secara simultan terhadap rentang waktu publikasi 

laporan keuangan auditan. 

Rentang waktu publikasi laporan keuangan dapat dipengaruhi 

oleh beberapa hal dalam waktu yang bersamaan. Beberapa hal tersebut 

antara lain ukuran perusahaan, opini audit, komite audit, dan 

profitabilitas. Ukuran perusahaan yang dinilai dari total aset 

akanmempersingkat rentang waktu publikasi laporan keuangan jika 

perusahaan memiliki nilai aset yang tinggi. Karena perusahaan besar 

akan dengan cepat menyelasikan proses audit laporan keuangan dan 

perusahaan besar biasanya memiliki pengendalian internal yang baik. 

Dan juga dengan pendapat audit yang didapat perusahaan dari auditor 

berupa unqualified opinionakan membuat perusahaan lebih cepat 

mempublikasikan laporan keuangan ke publik, karena merupakan good 

news untuk perusahaan. Jumlah komite auditpun turut mempengaruhi 

rentang waktu publikasi laporan keuangan.Keberadaan komite audit 

bermanfaat untuk menjamin transparansi dan pengungkapan semua 

informasi oleh manajemen meski ada konflik kepentingan. Dengan 

wewenang yang dimiliki Komite Audit, maka laporan keuangan yang 

disampaikan secara tepat waktu dapat digunakan sebagai acuan 

pengambilan keputusan. Selain itu  Perusahaan yang memliki 

profitabilitas yang tinggi cenderung mengharapkan penyelesaiian audit 

secepat mungkin sehingga mampu mengumumkan laporan keuangan 
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tahunan yang telah diaudit ke publik lebih awal. Dari penjelasan 

tersebut dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut : 

H5 :  Diduga Ukuran Perusahaan, Opini Auidit, Komite Audit, 

dan Profitabilitas berpengaruh secara simultan terhadap Rentang 

waktu publikasi laporan keuangan auditan. 


