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BAB II

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

2.1      Teori Agensi (Theory Agency)

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.

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. Menurut Scott (1997) dalam

Arifin (2005), inti dari Agenc  Theory adalah pendesainan kontrak yang tepat untuk

menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen dalam hal terjadi konflik kepentingan.

Dalam penelitian ini, perusahaan bertindak sebagai principal, sementara auditor

independen merupakan agen.

Konflik kepentingan dapat terjadi karena berbagai sebab, semisal asimetri

informasi. Asimetri informasi dimaknai sebagai ketidak seimbangan informasi akibat

distribusi informasi yang tidak sama antara agen dengan prinsipal. Efek dari 9
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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.

2.2 Pengertian Audit

Menurut Boynton Johnson, dan Kell (2006), auditing adalah suatu proses

sistematik memperoleh dan mengevaluasi bukti mengenai asersi-asersi tentang

aktivitas dan peristiwa ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara asersi-

asersi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan dan mengomunikasikan hasilnya

kepada para pihak berkepentingan.

Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2010), auditing adalah proses

pengumpulan dan evaluasi bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur

mengenai suatu entitas ekonomi untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian

informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing seharusnya dilakukan oleh

seorang independen dan kompeten.

Agoes (2004) mendefinisikan auditing adalah pemeriksaan yang dilakukan

secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan

yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-

bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai

kewajaran laporan keuangan tersebut. 13 Berdasarkan definisi auditing yang

dikemukakan para ahli, auditing merupakan proses sistematik dalam pengumpulan
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dan evaluasi bukti mengenai informasi tentang aktivitas ekonomi entitas yang

dilakukan oleh seorang yang independen dan kompeten untuk menentukan tingkat

kesesuaian asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan

hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Standar Profesional Akuntan Publik Per 31 Maret 2011 SA Seksi 110.1

menjelaskan secara umum tujuan audit atas laporan keuangan adalah untuk

menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan, dalam semua hal yang

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

standar akuntansi keuangan di Indonesia. Dalam pernyataan yang sama, Institut

Akuntan Publik Indonesia (IAPI) juga menyatakan bahwa auditor bertanggung jawab

untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai

tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan

oleh kekeliruan maupun kecurangan.

2.3 Standar Auditing

Standar auditing merupakan pedoman umum untuk membantu auditor dalam

memenuhi tanggung jawab dan profesionalisme mereka dalam mengaudit laporan

keuangan. Standar auditing juga mencakup pertimbangan 14 dalam kualitas

profesional seperti kompetensi dan independensi, persyaratan pelaporan, dan bukti

(Arens, et al, 2010).

Sepuluh standar auditing dibuat oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)

yang disusun oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik (DSPAP).
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1. Standar umum

a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki

keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.

b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi

dalam sikap mental harus dipertahankan auditor.

c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib

menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

2. Standar pekerjaan lapangan

a. Pekerjaan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan

asisten harus disupervisi dengan semestinya.

b. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus

diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan

lingkup pengujian yang harus dilakukan.

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

pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar yang

15 memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang

diaudit.

3. Standar pelaporan

a. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun

sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum.

b. Laporan audit harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada

inkonsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan
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keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip

akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.

c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus disajikan

secara memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.

d. Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai

laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan

demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak

dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam semua hal

mana auditor dihubungkan dengan laporan keuangan, laporan audit

harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang

dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh

auditor.

2.4 Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan.

Pelaporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang

mengkomunikasikan keadaan keuangan dari hasil operasi perusahaan dalam periode

tertentu kepada pihak-pihak yang berkepentingan sehingga manajemen mendapatkan

informasi yang bermanfaat (Kartika, 2009). Sedangkan menurut Baridwan (2000),

laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, atau merupakan

suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku

yang bersangkutan.
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Menurut IAI, (2009) tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan

informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi

keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam

pengambilan keputusan ekonomi. Di samping itu, laporan keuangan juga

menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship) atau

pertanggungjawaban manajemen atas dasar sumber daya yang dipercayakan

kepadanya. Atas dasar tujuan tersebut, diharapkan bahwa para pemakai laporan

keuangan dapat menilai informasi yang dihasilkan untuk dasar pengambilan

keputusan ekonomi yang berkaitan dengan perusahaan tersebut.

Komponen laporan keuangan yang lengkap menurut Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan (PSAK, 2009) No.1 terdiri dari komponen neraca, laporan

laba/rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan

keuangan. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja

keuangan, perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan dengan menerapkan PSAK

secara benar disertai pengungkapan yang diharuskan PSAK dalam catatan atas

laporan keuangan. Informasi lain tetap disajikan untuk menghasilkan penyajian yang

wajar walaupun pengungkapan tersebut tidak diharuskan oleh standar akuntansi

(PSAK No.1, par.10).

Laporan keuangan merupakan media komunikasi yang digunakan oleh

manajemen kepada pihak luar perusahaan. Kualitas komunikasi yang dicapai akan

tergantung dengan kualitas laporan keuangan. Untuk mendukung tercapainya kualitas
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laporan keuangan yang baik, maka diperlukan adanya aturan (regulasi) yang dibuat

oleh profesi (dewan pembuat standar) dan Pemerintah.

Karakteristik kualitas laporan keuangan sebagaimana yang dinyatakan dalam

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK: 2009) No.1 adalah:

1. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi dalam laporan keuangan adalah kemudahannya

untuk dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan

memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis,

akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.

2. Relevan

Informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses

pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan apabila dapat

mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna, dengan membantu mengevaluasi

peristiwa masa lalu, masa kini dan masa depan.

3. Keandalan

Informasi juga harus andal (reliable). Informasi memiliki kualitas andal jika

bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan

penggunaannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithful representation) dari

yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

4. Dapat dibandingkan

Pengguna harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar

periode untuk mengidentifikasikan kecenderungan (trend) posisi dan kinerja
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keuangan. Pengguna juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar

perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi

keuangan secara relatif.

2.5 Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Tepat waktu diartikan bahwa informasi harus disampaikan sedini mungkin

agar dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi dan

untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut (Rachmawati,2008).

Ketepatan waktu menurut Chambers dan Penman (1984) didefinisikan menjadi dua,

yaitu (1) ketepatan waktu didefinisikan sebagai keterlambatan waktu pelaporan dari

tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan melaporkan. (2) ketepatan waktu

disampaikan dengan ketepatan waktu laporan relatif atas tanggal pelaporan yang

diharapkan.

Hendriksen dan Breda (2000) menyatakan bahwa informasi tidak dapat

relevan jika tidak tepat waktu, yaitu hal itu harus tersedia bagi pengambil keputusan

sebelum kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan. Oleh karena itu,

ketepatan waktu adalah batasan penting pada publikasi laporan keuangan.Ketepatan

waktu juga menunjukkan bahwa laporan keuangan harus disajikan pada kurun waktu

yang teratur untuk memperlihatkan perubahan keadaan perusahaan yang pada

gilirannya mungkin akan mempengaruhi prediksi dan keputusan pemakai. Ketepatan

waktu tidak menjamin relevansi, tapi relevansi informasi tidak dimungkinkan tanpa

ketepatan waktu informasi mengenai kondisi dan proses perusahaan harus cepat dan

tepat sampai kepada pengguna laporan keuangan (Dewi, 2013).
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2.6 Pengertian Audit Delay

Audit delay adalah lamanya waktu penyelesaian audit dari akhir tahun fiskal

perusahaan sampai tanggal laporan audit dikeluarkan. (jurnal Andi Kartika : 2009)

Audit delay adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal

penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan audit. (jurnal Bustamam

dan Maulana Kamal : 2010)

Semakin panjang waktu yang dibutuhkan di dalam mempublikasikan laporan

keuangan tahunan sejak akhir tahun buku suatu perusahaan milik klien, maka

semakin besar pula kemungkinan informasi tersebut bocor kepada investor tertentu

atau bahkan bisa menyebabkan insider trading dan rumor-rumor lain di bursa saham

(Kartika, 2011). Apabila hal ini sering terjadi maka akan mengarahkan pasar tidak

dapat lagi bekerja dengan maksimal. Dengan demikian, regulator harus menentukan

suatu regulasi yang dapat mengatur batas waktu penerbitan laporan keuangan yang

harus dipenuhi pihak emiten. Tujuannya untuk tetap menjaga reliabilitas dan

relevansi suatu informasi yang dibutuhkan oleh pihak pelaku bisnis di pasar modal.

Ketepatan waktu penyusunan atau pelaporan suatu laporan keuangan

perusahaan bias 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.
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2.7 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Audit Delay

Ada pun factor-faktor yang mempengaruhi audit delay yaitu :

1. Ukuran Perusahan

Ukuran perusahaan adalah semakin besar aset suatu perusahaan maka akan

semakin besar pula modal yang ditanam, semakin besar total penjualan suatu

perusahaan maka akan semakin banyak juga perputaran uang dan semakin besar

kapitalisasi pasar maka semakin besar pula perusahaan dikenal oleh masyarakat.

(Christian Noverta Togasima dan Yulius Jogi Christiawan : 2014)

Perusahaan besar lebih konsisten untuk tepat waktu dibandingkan perusahaan

kecil dalam menginformasikan laporan keuangannya. (Andi Kartika : 2011)

Sedangkan menurut (Shinta Altia Widosari, Rahardja : 2012) Ukuran perusahaan

merupakan gambaran besar kecilnya perusahaan yang ditentukan berdasarkan ukuran

nominal misalnya jumlah kekayaan dan total penjualan perusahaan dalam satu

periode penjualan.

2. Laba Rugi Operasi

Merupakan faktor yang mempengaruhi lamanya proses audit karena

perusahaan akan menunda pelaporannya. (Greta Juanita : 2012)

Sedangkan menurut (Andi Kartika : 2009) 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 menjadwal ulang penugasan audit.

Kedua, auditor akan lebih berhati-hati selama proses audit jika percaya bahwa
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kerugian ini mungkindisebabkan 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)

3. Opini Auditor

Opini audit adalah pernyataan standar dari kesimpulan auditor yang

didapatkan berdasarkan kesimpulan dari proses audit. (Christian Noverta Togasima

dan Yulius Jogi Christiawan : 2014)

Sedangkan menurut (Pebi Putra Tri Prabowo, Marsono : 2013) membuktikan

bahwa audit delay akan lebih panjang jika perusahaan menerima pendapat qualified

atau selain pendapat unqualified.

Ada lima tipe pendapat laporan audit yang diterbitkan oleh auditor (Shinta

Altia Widosari, Rahardja : 2012) (1) Pendapat wajar tanpa pengecualian (Unqualified

Opinion), (2) Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan

(Unqualified Opinion report with Explanatory Language), (3) Pendapat wajar dengan

pengecualian (Qualified Opinion), (4) Pendapat tidak wajar (adverse Opinion), (5)

Pernyataan tidak memberikan pendapat (Disclaimer of Opinion)



19

4. Tingkat Profitabilitas

Dalam( Greta Juanita : 2012) profitabilitas didefinisikan sebagai suatu

kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari kegiatan operasinya dan sering

digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan, dan diukur deng anmenggunakan

rasio profitabilitas seperti Return On Investment.

5. Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar semua

hutangnya (baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang) dari harta

perusahaan tersebut (dalam Christian Noverta Togasima dan Yulius Jogi Christiawan

: 2014)

Solvabilitas adalah rasio leverage 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. (Pebi Putra Tri Prabowo, Marsono: 2013)

Solvabilitas adalah Ketepatan waktu dan keterlambatan pengumuman laba

tahunan dipengaruhi oleh isi laporan keuangan. Jika 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. (Christian Noverta Togasima dan Yulius Jogi Christiawan : 2014).
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2.8 Pandangan Islam Terhadap Profesi Akuntan

1. Surat Al-Hujurat Ayat: 6

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 berakibat fatal

apabila auditor mengalami kekeliruan dalam menyelesaikan dan mengeluarkan

pendapat audit.

2. Surat An-Nisa Ayat: 135

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
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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, dan dapat dipercaya

dalam menyelesaikan pekerjaannya. Karena apa yang kita kerjakan ada yang lebih

mengetahui yaitu pemilik alam semesta ini.

2.9 Penelitian Terdahulu

Table 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No Pengarang Judul Penelitian Variable Hasil Penelitian

1 Kartika (2011) Faktor-Faktor
Yang
Mempengaruhi
Audit Delay Pada
Perusahaan
Manufaktur Yang
Terdaftar Di Bei

Variable Dependen:
Audit delay

Variable
Independen:
1. Ukuran Perusahaan
2. Laba/Rugi Operasi
3. Solvabilitas

Faktor  Ukuran
perusahaan
berpengaruh
negatif
signifikan
terhadap Audit
Delay dan
Solvabilitas
berpengaruh
positif
signifikan
terhadap
Audit Delay.
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2 Febrianty (2011) Faktor-Faktor
Yang
Berpengaruh
Terhadap Audit
delay perusahaan
sektor
perdagangan yang
Terdaftar di bei
periode 2007-
2009

Variable Dependen:
Audit delay

Variable
Independen:
1. UkuranPerusahaan
2. Tingkat Leverage
3. Kualitas Kantor

Akuntan Publik
(KAP)

Bahwa Kualitas
KAP,Tingkat
Leverage, dan
Ukuran
Perusahaan
terhadap Audit
Delay
disimpulkan
bahwa
tidak ada
pengaruh secara
simultan ukuran
perusahaan,
Tingkat
Leverage dan
ukuran KAP
terhadap Audit
Delay.

3 Pebi Putra Tri
Prabowo dan
dkk  (2013)

Faktor-Faktor
Yang
Mempengaruhi
Audit Delay

Variable Dependen:
Audit delay

Variable
Independen:
1. Ukuran Perusahaan
2. Profitibilitas
3. Solvabilitas
4. Laba dan Rugi

Perusahaan
5. Ukuran Audit
6. Opini Auditor
7. Keberadaan Komite

Audit

Berdasarkan
hasil analisis
yang telah
dilakukan maka
Ukuran
Perusahaan,
Profitabilitas,
Solvabilitas,
Laba
perusahaan,
Ukuran
Perusahaan,
Opini auditor,
Keberadaan
Komite Auditor
secara bersama
– sama
berpengaruh
signifikan
terhadap audit
delay.
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4 Shinta Altia
Widosari dan
dkk (2012)

Analisis Faktor-
Faktor Yang
Berpengaruh
Terhadap
Audit Delay Pada
Perusahaan
Manufaktur Di
Bursa Efek
Indonesia Tahun
2008-2010

Variable Dependen:
Audit delay

Variable
Independen:
1. Kualitas Auditor
2. Jenis Opini Auditor
3. Jumlah Komite

Audit
4. Ukuran Perusahaan

Berdasarkan
hasil penelitian
yang telah
dilakukan Rata-
rata audit delay
perusahaan
sampel di Bursa
Efek Indonesia
pada tahun
2008-2010
adalah 75,56
hari,sedangkan
Kualitas
Auditor,Opini
Auditor,Ukuran
Perusahaan
berpengaruh
signifikan
terhadap audit
delay, Jumlah
Komite Audit
dan
Kompleksitas
operasi
perusahaan tidak
berpengaruh
terhadap audit
delay.

5 Wingga (2014) Faktor-Faktor
Yang
Mempengaruhi
Audit Delay Pada
Perusahaan
Manufaktur Yang
Terdaftar Di Bei

Variable Dependen:
Audit delay

Variable
Independen:
1. Ukuran perusahaan
2. Laba rugi/operasi
3. Jenis opini auditor
4. Reputasi KAP
5. Umur perusahaann

Hasil uji secara
simultan atau
bersama-sama
(uji F)
menunjukkan
bahwa variabel
ukuran
perusahaan,
laba/rugi
operasi, jenis
opini auditor,
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reputasi KAP,
dan umur
perusahaan
mempunyai
pengaruh
terhadap audit
delay.

2.10 Kerangka Berpikir dan Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Delay

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 penundaan

penyampaian laporan keuangan, yang disebabkan karena perusahaan-perusahaan

tersebut dimonitor secara ketat oleh investor, pengawas permodalan dan pemerintah.

Pernyataan ini sesuai dengan penelitian 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.

H1 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay

2. Pengaruh Laba / Rugi Operasi Terhadap Audit Delay

Ada dua alasan mengapa perusahaan yang menderita kerugian cenderung

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

H2 : Laba/rugi operasi berpengaruh terhadap audit delay

3. Pengaruh Jenis Opini Auditor Terhadap Audit Delay.

Dalam penelitian Lestari (2010) menyatakan bahwa terdapat hubungan antara

jenis opini auditor dengan audit delay. Perusahaan yang menerima qualified opinion

menunjukkan audit delay yang lebih panjang dibanding yang menerima unqualified

opinion.

Opini yang dihasilkan oleh auditor dapat mempengaruhi lama dari keluarnya

laporan audit, karena dalam proses pemberian opini tersebut melibatkan negosiasi

dengan klien, konsultasi dengan partner auditor, dan lain sebagainya. Sementara opini

unqualified oleh auditor akan mendukung good news perusahaan sehingga ingin

segera mempublikasikan laporan keuangan tahunan perusahaannya kepada publik.

H3 : Jenis opini auditor berpengaruh terhadap audit delay

4. Pengaruh tingkat profitabilitas Terhadap Audit Delay.

Perusahaan tidak akan menunda penyampaian informasi yang berisi berita

baik. Oleh karena itu, perusahaan yang mampu menghasilkan profit akan cenderung
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mengalami audit delay yang lebih pendek, sehingga good news tersebut dapat segera

disampaikan kepada para investor dan pihakpihak 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. (Andi Kartika : 2011)

H4 : Tingkat profitabilitas berpengaruh terhadap audit delay

5. Pengaruh solvabilitas terhadap Audit Delay

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. (Pebi Putra Tri Prabowo dan Marsono : 2013)

H5 : Solvabilitas berpengaruh terhadap audit delay

2.11 Kerangka Konseptual

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay yaitu : ukuran

perusahaan, laba rugi operasi, opini auditor, tingkat profitibilitas, dan solvabilitas.

Maka kerangka konseptual serta variable dalam penelitian secara sistematis dapat di

gambar kan pada gambar di bawah ini :
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Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

H1

H2

H3

H4

H5

Ukuran Perusahaan

Laba Rugi Operasi

Opini Auditor

Tingkat Profitabilitas

Solvabilitas

Audit Delay


