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ABSTRAK 

 

PENGARUH AUDITOR SWITCHING, KOMPLEKSITAS OPERASI 

PERUSAHAAN, OPINI AUDIT, AUDIT FEE DAN UKURAN 

PERUSAHAAN TERHADAP AUDIT DELAY PADA PERUSAHAAN 

SEKTOR PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI YANG  

TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2018-2021 

 

 

OLEH: 

WILLY YANTI 

NIM: 12070326795 

 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh auditor switching, kompleksitas operasi 

perusahaan, opini audit, audit fee dan ukuran perusahaan terhadap audit delay 

pada perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di BEI 

tahun 2018-2021. Jumlah sampel penelitian ini sebanyak 25 perusahaan dengan 

metode penarikan sampel menggunakan metode purposive sampling. Penelitian 

ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui laporan tahunan 

perusahaan. Analisis data menggunakan regresi data panel yang terdiri analisis 

statistik deskriptif, uji asumsi klasik. pemilihan model regresi data panel, dan uji 

hipotesis. Hasil analisis data atau regresi data panel menunjukkan bahwa secara 

parsial variabel auditor switching, opini audit, dan audit fee berpengaruh 

signifikan terhadap audit delay. Sedangkan variabel kompleksitas operasi 

perusahaan, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit delay. 

Secara simultan berpengaruh signifikan terhadap audit delay. 

 

Kata Kunci : Auditor Switching, Kompleksitas Operasi Perusahaan, Opini Audit, 

Audit Fee, Ukuran Perusahaan dan Audit Delay 
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ABSTRACT 

 

THE EFFECT OF AUDITOR SWITCHING, COMPLEXITY OF COMPANY 

OPERATIONS, AUDIT OPINION, AUDIT FEE AND COMPANY SIZE ON 

AUDIT DELAY ON TRADE, SERVICE AND INVESTMENT  

COMPANIES LISTED ON THE IDX, 2018-2021 

 

 

BY: 

WILLY YANTI 

NIM: 12070326795 

 

This study is a quantitative study that aims to determine how the effect of 

auditor switching, the complexity of company operations, audit opinions, audit 

fees and company size on audit delays in trading, service and investment sector 

companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018-2021. The number of 

samples in this study were 25 companies with the sampling method using the 

purposive sampling method. This study uses secondary data obtained through the 

company's annual report. Data analysis used panel data regression consisting of 

descriptive statistical analysis, classical assumption test. panel data regression 

model selection, and hypothesis testing. The results of data analysis or panel data 

regression show that partially the auditor switching, audit opinions, and audit 

fees have a significant effect on audit delay. Meanwhile, the complexity of the 

company’s operations variable and firm size have no effect on audit delay. 

Simultaneously significant effect on audit delay. 

  

Keyword: Auditor Switching, Complexity of Company Operations, Audit Opinion, 

Audit Fee, Company Size and Audit Delay 

 

 

 

 

 

 



 

iii 

KATA PENGANTAR 

 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 

 Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, ridho dan karunia-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENGARUH AUDITOR SWITCHING, 

KOMPLEKSITAS OPERASI PERUSAHAAN, OPINI AUDIT, AUDIT FEE 

DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP AUDIT DELAY PADA 

PERUSAHAAN SEKTOR PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI 

YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2018-2021”. 

 Shalawat beriringan salam penulis kirimkan untuk junjungan alam 

sekaligus suriteladan umat di dunia yaitu Baginda Nabi Muhammad SAW. 

Semoga shalawat dan salam selalu tercurahkan Kepada beliau dan semoga kita 

mendapat syafaat beliau serta tergolong orang-orang Ahli Surga. Aamiin. 

 Penelitian skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan 

Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan 

skripsi ini tidak terlepas dari hambatan dan rintangan yang dialami penulis. 

Namun demikian, berkat kerja keras, optimis, bimbingan, bantuan, serta dukungan 

dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

 Dalam penulisan skripsi ini penulis menyampaikan ribuan terimakasih 

kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu baik moril maupun 



 

iv 

materiil demi terselesaikannya skripsi ini. Oleh sebab itu penulis ingin 

mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif  Kasim Riau, Bapak Prof. 

Dr. Khairunnas, M. Ag beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan 

penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini. 

2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 

3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si. Selaku Wakil Dekan I Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. 

4. Bapak Dr. Mahmuzar, M. Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. 

5. Ibu Dr. Julina, S.E, M.Si. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. 

6. Ibu Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak selaku Ketua Prodi Akuntansi S1 Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

7. Ibu Anna Nurlita, SE, M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah 

meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberi bimbingan, 

pengarahan dan nasehat serta motivasi kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

8. Bapak Nasrullah Djamil, SE, M.Si, Ak, CA selaku Penasehat Akademik 

yang selalu membantu dalam perkuliahan. 



 

v 

9. Seluruh dosen pengajar Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan bekal ilmu 

pengetahuan kepada penulis. 

10. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

11. Teristimewa ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada yang 

tersayang dan terhormat Ayahanda Seventriadi, dan Ibunda Nur Hasni 

yang senantiasa mencurahkan perhatian dan kasih sayang serta do’a bagi 

kebahagiaan dan kesuksesan penulis sehingga penulis dapat mengikuti 

pendidikan S1 di UIN SUSKA RIAU. 

12. Kakak-kakak tersayang yaitu dr. Yuni Lestari dan Mitha Mandasari, SH. 

Serta adik-adik tersayang yaitu Reisya Sepriani Agustina dan Muhammad 

Yusuf Maulana yang telah memberikan semangat dan kasih sayang kepada 

penulis. 

13. Teman Spesial Pragusti Anugrah A.Md yang telah memberikan semangat 

dan dukungan serta selalu memberikan saran kepada penulis. 

14. Untuk teman-teman yaitu Intan danishwara Erza, Fauzi Ramadhan, Dhea 

Rezky Zulyana, Selli Marsela, Chelsi Nizara O.K yang selalu memberikan 

semangat dan dukungan dalam menyelesaikan penelitian ini. 

15. Seluruh pihak-pihak lain yang terkait yang tidak dapat disebutkan satu per 

satu yang telah memberikan bantuan, pengarahan, dan kerjasama dalam 

penyusunan skripsi ini. 



 

vi 

Penulis tidak dapat membalas seluruh jasa yang telah diberikan kepada 

penulis, semoga semua kebaikan Bapak, Ibu, Saudara/Saudari dan teman-teman 

sekalian di balas oleh Allah Subhanahu wata’ala dengan balasan yang sebaik-

baiknya. Aamiin. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat 

banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar bisa 

menjadi pelajaran demi perbaikan dimasa yang akan datang. Penulis berharap 

semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat khususnya di bidang 

pendidikan. Aamin Yaa Robbil alamin. 

Wassalammualaikum Warahmatullahi wabarakatuh 

Pekanbaru,     Juni 2022 

Penulis 

 

WILLY YANTI 

NIM. 12070326795 

 

 

 

 

 

  



 

vii 

DAFTAR ISI 

ABSTRAK .................................................................................................  i 

KATA PENGANTAR ...............................................................................  iii 

DAFTAR ISI ..............................................................................................  vii 

DAFTAR TABEL......................................................................................  ix 

DAFTAR GAMBAR .................................................................................  x 

BAB I PENDAHULUAN ..........................................................................  1 

1.1 Latar Belakang ..........................................................................  1 

1.2 Rumusan Masalah  ....................................................................  12 

1.3 Tujuan Penelitian .......................................................................  13 

1.4 Manfaat Penelitian .....................................................................  14 

1.5 Sistematika Penulisan ................................................................  16 

BAB II TELAAH PUSTAKA ..................................................................  18 

2.1 Landasan Teori ..........................................................................  18 

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory) ...................................      18   17 

2.1.2 Audit ................................................................................  20 

2.1.3 Standar Auditing .............................................................  22 

2.1.4 Audit Delay ......................................................................  24 

2.1.5 Auditor Switching ............................................................  24 

2.1.6 Kompleksitas Operasi Perusahaan ..................................  28 

2.1.7 Opini Audit ......................................................................  28 

2.1.8 Audit Fee .........................................................................  30 

2.1.9 Ukuran Perusahaan ..........................................................  31 

2.1.10 Pandangan Islam ...........................................................  33 

2.2 Penelitian Terdahulu .................................................................  37 

2.3 Kerangka Pemikiran ..................................................................  39 

2.4 Pengembangan Hipotesis ..........................................................  42 

BAB III METODE PENELITIAN ..........................................................  48  

3.1 Jenis Penelitian ..........................................................................  48  

3.2 Populasi dan Tekhnik Pengambilan Sampel .............................  48 

3.3 Jenis dan Sumber Data ..............................................................  51 



 

viii 

3.4 Teknik Pengumpulan Data ........................................................  51 

3.5 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran ........................  51 

3.6 Teknik Analisis Data .................................................................  54 

3.6.1 Statistik Deskriptif...........................................................  54 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik ...........................................................  55 

3.6.3 Pemilihan Model Data Panel ...........................................  57 

3.6.4 Uji Hipotesis ....................................................................  60 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN..................................................  64 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian ..........................................  64 

4.2 Analisis Statistik Deskriptif ......................................................  64 

4.3 Uji Asumsi Klasik .....................................................................  66 

4.4 Pemilihan Model Regresi Data Panel ........................................  70 

4.5 Uji Hipotesis ..............................................................................  77 

4.5.1 Analisis Regresi Data Panel ............................................  78 

4.5.2 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) ......  80 

4.5.3 Uji Signifikansi Keseluruhan (Uji  Statistik F) ...............  82 

4.5.4 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) .......................................  83 

4.6 Pembahasan ...............................................................................  84 

BAB V  PENUTUP ....................................................................................  90 

5.1 Kesimpulan ..................................................................................  90 

5.2 Saran ............................................................................................  93 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

  



 

ix 

DAFTAR TABEL 

Tabel 1.1 Perusahaan yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan 

Periode 2018-2021 .............................................................................. 5 

Tabel 1.2 Perusahaan yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan 

Auditan yang Berakhir 31 Desember 2021 ......................................... 7 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu ......................................................................... 37 

Tabel 3.1 Kriteria Pemilihan Sampel ................................................................ 49 

Tabel 3.2 Perusahaan Yang Menjadi Sampel ................................................... 50 

Tabel 3.3 Operasional Variabel Penelitian ....................................................... 52 

Tabel 4.1  Perusahaan Yang Menjadi Sampel ................................................... 65 

Tabel 4.2 Hasil Uji Autokorelasi ...................................................................... 71 

Tabel 4.3 Hasil Uji Hausman Test .................................................................... 76 

  



 

x 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 2.1  Kerangka Pemikiran ....................................................................... 41 

Gambar 4.1  Hasil Statistik Deskriptif ................................................................ 66 

Gambar 4.2  Hasil Uji Normalitas ....................................................................... 68 

Gambar 4.3  Hasil Uji Multikolinieritas .............................................................. 69 

Gambar 4.4  Hasil Uji Heteroskedastisitas Gletser ............................................. 70 

Gambar 4.5  Hasil Uji Regresi Data Panel Model Common Effect ..................... 72 

Gambar 4.6  Hasil Uji Regresi Data Panel Model Fixed Effect .......................... 73 

Gambar 4.7  Hasil Uji Regresi Data Panel Model Random Effect ...................... 74 

Gambar 4.8  Hasil Uji Chow ............................................................................... 75 

Gambar 4.9  Hasil Uji LM-Test .......................................................................... 77 

Gambar 4.10  Hasil Analisis Regresi Data Panel Model Common Effect ............. 78 

 

  



 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang 

digunakan sebagai informasi oleh investor, calon investor, manajemen, kreditor, 

regulator dan para pengguna lainnya untuk mengambil keputusan. Laporan 

keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan 

suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai 

gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut (Fahmi, 2015:2). 

Laporan keuangan memiliki fungsi sebagai suatu instrumen untuk 

mengukur kinerja perusahaan. Para pengguna laporan keuangan membutuhkan 

laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu dalam pengambilan keputusan 

(Prasongkoputra, 2013).  Berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian 

Laporan Keuangan dalam Standar Akuntansi Keuangan, laporan keuangan harus 

memenuhi karakteristik kualitatif agar informasi yang terdapat dalam laporan 

keuangan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi para pengguna laporan 

keuangan. Karakteristik tersebut antara lain dapat dipahami, relevan, keandalan, 

dan dapat diperbandingkan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015). 

Untuk mendapatkan informasi yang relevan dan andal maka laporan 

keuangan harus disajikan tepat waktu karena hal itu akan mempengaruhi nilai dan 

kemanfaatan laporan keuangan itu sendiri. Jika disajikan tepat waktu maka 

laporan keuangan akan bermanfaat bagi penggunanya dalam pengambilan 

keputusan. Namun sebaliknya, jika terlambat dilaporkan maka informasi yang 
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terkandung dalam laporan keuangan tersebut kurang bermanfaat untuk digunakan 

dalam pengambilan keputusan. Tidak hanya itu, keterlambatan pelaporan 

keuangan juga dapat mengindikasikan adanya masalah di dalam perusahaan. Oleh 

karena itu, ketepatan waktu merupakan sebuah keharusan dalam pelaporan 

keuangan perusahaan.  

Setiap perusahaan melaporkan laporan keuangaannya kepada Badan 

Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Hal tersebut dinyatakan dalam Undang-

undang No. 8 Tahun 1995 tentang Peraturan Pasar Modal yang menyatakan 

bahwa perusahaan yang telah terdaftar dalam pasar modal wajib menyampaikan 

laporan keuangan yang telah disusun berdasarkan Prinsip Akuntansi Berlaku 

Umum secara berkala kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan 

mengumunkannya kepada masyarakat umum. Namun, sejak dikeluarkannya 

Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 pasal 55 Ayat 1 tentang Otoritas Jasa 

Keuangan menyatakan bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan 

wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar 

modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa 

keuangan lainnya beralih dari badan pengawas pasar modal dan lembaga 

keuangan ke OJK. 

Mengenai peraturan untuk batas waktu penyampaian laporan keuangan 

tahunan telah ditentukan dalam 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 Indonesia wajib untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan yang 
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telah diaudit kepada OJK paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tanggal 

laporan keuangan tahunan.  

Perusahaan yang melaporkan laporan keuangannya melebihi batas waktu 

yang telah ditentukan maka akan dikenakan sanksi oleh Bursa Efek Indonesia 

(BEI) berdasarkan ketentuan II.6. Peraturan Bursa Nomor 1-H tentang sanksi 

yaitu, akan dikenakan peringatan tertulis I atas keterlambatan penyampaian 

laporan keuangan sampai 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak lampaunya 

batas waktu penyampaian laporan keuangan. Dikenakan peringatan tertulis II dan 

denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila mulai hari 

kalender ke-31 hingga hari kalender ke-60 sejak lampaunya batas waktu 

penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi 

kewajiban penyampaian laporan keuangan. Dikenakan peringatan tertulis III dan 

tambahan denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), 

apabila mulai hari kalender ke-61 hingga hari kalender ke-90 sejak lampaunya 

batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tetap tidak 

memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan atau menyampaikan laporan 

keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sejumlah 

yang dikenakan pada peringatan sebelumnya. Terakhir akan dikenakan suspensi 

apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lampaunya batas waktu penyampaian 

laporan keuangan, perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban 

penyampaian laporan keuangan dan atau perusahaan tercatat telah menyampaikan 

laporan keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda. 

Sanksi suspensi perusahaan tercatat hanya akan dibuka apabila perusahaan tercatat 
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telah menyerahkan laporan keuangan dan membayar seluruh denda yang 

dikenakan kepada perusahaan tersebut. 

Sebelum dilaporkan kepada OJK, laporan keuangan harus terlebih dahulu 

diaudit oleh Akuntan Publik (auditor independen). Tujuannya adalah untuk 

menilai kewajaran laporan keuangan sehingga dihasilkan laporan keuangan 

auditan yang bebas dari salah saji material dan meyakinkan bahwa laporan 

keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang 

berlaku umum. Laporan keuangan yang telah diaudit dapat meningkatkan 

kepercayaan para pengguna laporan keuangan atas informasi yang terdapat dalam 

laporan keuangan yang dibuat perusahaan. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan 

proses auditnya auditor dituntut untuk tepat waktu dan menghasilkan laporan 

audit yang benar dan berkualitas. Semakin cepat waktu yang dipakai dalam 

menyelesaikan proses audit, maka perusahaan akan semakin cepat 

mempublikasikan laporan keuangannya. 

Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-307/BEJ/072004 

(www.ojk.co.id) rentang waktu dalam proses audit dikenal dengan sebutan audit 

delay. Ketepatan waktu dalam proses audit adalah salah satu kriterian 

profesionalisme dari seorang auditor. Ketepatan waiktu perusahaan dalam 

mempublikasikan laporan keuangan kepada masyarakat umum tergantung dari 

ketepatan waktu auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya. Ketepatan 

waktu penerbitan laporan keuangan auditan merupakan hal yang sangat penting 

bagi perusahaan-peruasahaan publik. Ketepatan waktu ini terkait dengan realisasi 

bukti laporan keuangan itu sendiri. 
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Menurut Dyer and McHugh (1975) dalam Angruningrum dan Wirakusuma 

(2013) audit delay adalah interval waktu antara tahun tutup buku laporan 

keuangan hingga laporan keuangan audit ditandatangani. Panjangnya masa audit 

delay berbanding lurus dengan lamanya masa pekerjaan lapangan diselesaikan 

auditor sehingga semakin lama pekerjaan lapangan maka semakin lama audit 

delay yang terjadi (Angruningrum dan Wirakusuma, 2013). Lamanya audit delay 

juga dikarenakan adanya jarak waktu antara tahun tutup buku dengan penyerahan 

laporan keuangan kepada auditor untuk diaudit. Penyebabnya bisa karena kondisi 

internal perusahaan itu sendiri. Apabila keuangan perusahaan baik, maka 

perusahaan akan cepat menyerahkan laporan keuangan kepada auditor untuk 

diaudit. Akan tetapi jika kondisi keuangan perusahaan kurang baik, maka 

perusahaan akan menunda proses audit dan publikasi laporan keuangannya. 

Fenomena yang terjadi mengenai keterlambatan penyampaian laporan 

keuangan auditan meningkat beberapa tahun belakangan ini. Bursa Efek Indonesia 

telah mencatat dan mengumumkan perusahaan yang mengalami keterlambatan 

dalam penyampaian laporan keuangan auditan. 

Tabel 1.1 

Perusahaan yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan  

Periode 2018-2021  

Tahun Jumlah Perusahaan yang Terlambat Menyampaikan 

Laporan Keuangan 

% 

2018 10 Perusahaan 1,44 % 

2019 42 Perusahaan 5,60 % 

2020 88 Perusahaan 11,65 % 

2021 91 Perusahaan 11,98 % 

Sumber : www.idx.co.id 
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Berdasarkan data tabel 1.1 menunjukkan jumlah laporan keuangan auditan 

yang terlambat terjadi pada tahun 2018-2021 mengalami peningkatan. Hingga 29 

Juni 2019, Terdapat 10 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan 

auditan yang berakhir 31 Desember 2018. Pada 10 perusahaan tersebut terdiri dari 

4 perusahaan terlambat dalam menyampaikan laporan tahunan yang berakhir 31 

desember 2018 sehingga diberikan suspensi per 1 Juli 2019, serta 6 emiten lainnya 

belum menyampaikan laporan keuangan auditan dan juga belum membayar denda 

sehingga dilakukan perpanjangan suspensi. Salah satunya adalah PT Sigmagold 

Inti Perkasa Tbk. merupakan perusahaan yang tergolong ke dalam sektor 

perdagangan, jasa dan investasi. Atas keterlambatannya, PT. TMPI dikenakan 

sanksi suspensi di pasar reguler. Kemudian perusahaan yang terlambat 

menyampaikan laporan keuangan auditan 2018 yang tergolong ke perusahaan 

sektor perdagangan, jasa dan investasi yaitu PT. Apexindo Pratama Duta Tbk dan 

PT. Evergreen Invesco Tbk. yang dikenakan suspensi di seluruh pasar reguler. 

(marketbisnis.com) 

Selanjutnya, tercatat 44 perusahaan yang hingga 30 Juni 2020 belum 

menyerahkan laporan keuangan auditan yang berakhir pada 31 Desember 2019. 

Jumlah perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan 

meningkat dari tahun sebelumnya. Kemudian, hingga 31 Mei 2021 tercatat 88 

perusahaan yang belum melaporkan laporan keuangan auditan yang berakhir pada 

31 Desember 2020.  

Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 91 perusahaan yang terlambat 

menyerahkan laporan keuangan auditan yang berakhir pada 31 Desember 2021, 
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diketahui batas pelaporan keuanggan auditan tahun 2021 berakhir pada 9 mei 

2022. Mengacu pada ketentuan II.6.1 Peraturan Bursa Nomor I-H tentang sanksi, 

Bursa telah mengirimkan surat peringatan kepada perusahaan tercatat yang tidak 

memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan auditan per 31 Desember 

2021. 

Tabel 1.2 

Perusahaan yang Terlambat Menyampaikan Laporan  

Keuangan Auditan yang Berakhir 31 Desember 2021 

Sektor Jumlah Perusahaan  

Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi 31 

Sektor Property dan Real Estate 18 

Sektor Aneka Industri 11 

Sektor Infrastruktur, Utilitas dan 

Transportasi 8 

Sektor Dasar Kimia 7 

Sektor Pertambangan 7 

Sektor Pertanian 4 

Sektor Industri Barang dan Konsumsi 3 

Sektor Keuangan 2 

       Sumber : Indonesia Stock Exchange (IDX) 

Diantara beberapa perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan 

keuangan auditan yang berakhir 31 Desember 2021, perusahaan dari sektor 

Perdagangan, Jasa dan Investasi menjadi sektor yang terbanyak yaitu berjumlah 

31 Perusahaan. Perusahaan yang tergolong sektor perdagangan, jasa dan investasi 

kembali terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan auditan 2021 yang 

sebelumnya mengalami audit delay pada tahun 2019 dan 2020 yaitu PT. Hotel 

Mandarine Regency Tbk. Perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan. 

Kemudian perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan 

auditan dengan jumlah terbanyak setelah sektor perdagangan, jasa dan investasi 
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yaitu dari sektor Property, real estate dan Konstruksi bangunan yang berjumlah 

18 Perusahaan. 

Penelitian-penelitian mengenai audit delay telah banyak dilakukan oleh 

peneliti sebelumnya, namun jenis variabel yang digunakan untuk diteliti berbeda-

beda. Beberapa faktor tersebut diantaranya adalah Auditor switching atau 

pergantian auditor. Auditor Switching adalah adanya pergantian auditor antara 

tahun berjalan dengan tahun sebelumnya (Primsa et al., 2012). Adanya pergantian 

auditor pada perusahaan akan membutuhkan waktu yang semakin lama untuk 

mengenali karakteristik usaha klien dan sistem yang ada pada perusahaan, 

sehingga hal ini menyita waktu auditor dalam melaksanakan proses auditnya dan 

akan memperpanjang audit delaynya. Penelitian yang dilakukan oleh Wayan dan 

Sukartha (2017) yang menunjukkan hasil pergantian auditor berpengaruh terhadap 

audit delay. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ruchana dan 

Khikmah (2020) menunjukkan hasil pergantian auditor tidak berpengaruh  

terhadap audit delay. 

Kompleksitas operasi perusahaan merupakan akibat dari pembentukan 

departemen dan pembagian pekerjaan yang memiliki fokus terhadap jumlah unit 

yang berbeda. Ketergantungan yang semakin kompleks terjadi apabila organisasi 

dengan berbagai jenis atau jumlah pekerjaan menimbulkan masalah yang lebih 

rumit. Menurut Widyastuti & Astika (2017), para auditor membutuhkan waktu 

yang lebih lama untuk melakukan proses audit di perusahaan yang memiliki 

kompleksitas operasi. Ariyani dan Budiartha (2014) juga menjelaskan bahwa 

semakin kompleks suatu perusahaan maka akan membuat transaksi perusahaan 
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tersebut semakin rumit karena adanya laporan keuangan konsolidasi yang harus 

diaudit oleh auditor, hal ini menyebabkan auditor akan memerlukan waktu yang 

cukup lama untuk menyelesaikan auditnya. Penelitian Darmawan dan Widhiyani 

(2017) membuktikan bahwa kompleksitas operasi berpengaruh terhadap audit 

delay, artinya perusahaan yang memiliki unit operasi akan memerlukan waktu 

yang lebih lama untuk melakukan proses auditnya dibandingkan dengan 

perusahaan yang tidak memiliki unit operasi. Hasil penelitian tersebut berbeda 

dengan hasil penelitian Wijayanti dan Effriyanti (2019) yang menunjukkan bahwa 

kompleksitas operasi tidak berpengaruh terhadap audit delay. 

Opini audit yaitu pendapat yang diberikan auditor mengenai laporan 

keuangan perusahaan. Opini audit merupakan media bagi auditor untuk 

mengungkapkan pendapat atas laporan keuangan kepada investor menyangkut 

keadaan laporan keuangan. Ketika auditor memberikan opini selain unqualified 

opinion terhadap laporan keuangan yang diauditnya akan terjadi negoisasi antara 

auditor dengan perusahaan tersebut, selain itu auditor juga perlu berkonsultasi 

dengan auditor yang lebih senior atau staf lain untuk semakin meyakinkan 

opininya akibatnya audit delaynya akan relatif lebih lama (Iskandar dan 

Trisnawati, 2010). Hasil penelitian Ruchana dan Khikmah (2020) menunjukkan 

opini audit berpengaruh terhadap audit delay. Sebaliknya, penelitian yang 

dilakukan oleh verawati daan wirakusuma (2016) menemukan bahwa opini audit 

tidak berpengaruh terhadap audit delay. 

Audit Fee yaitu merupakan imbalan yang didapat oleh auditor atas jasa 

audit yang telah diberikan kepada perusahaan (Mulyadi, 2015). Perusahaan yang 
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besar akan memberikan audit fee yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

audit fee pada perusahaan kecil. Perusahaan besar memiliki jumlah dan 

kompleksitas transaksi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan 

kecil. Audit pada perusahaan besar membutuhkan jam kerja staff audit yang lebih 

besar, teknik dan teknologi audit tertentu sehingga menyebabkan tingginya audit 

fee. Habib (2015) menyatakan audit fee yang tinggi yang diberikan oleh 

perusahaan akan berdampak pada proses audit singkat. Audit fee yang lebih tinggi 

menunjukkan tingkat kepercayaan tertentu dalam kinerja auditor dan imbalan 

yang diterima oleh Kantor Akuntan Publik, yang harus diambil tingkat litigasi 

terkait dengan Fee yang diterima oleh auditor. Penelitian yang dilakukan Sofiana, 

dkk (2018) menyatakan Audit Fee berpengaruh terhadap audit delay. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Wayan dan Surakartha (2017) menunjukkan Audit 

Fee tidak berpengaruh terhadap audit delay. 

Selanjutnya yaitu Ukuran Perusahaan. Ukuran Perusahaan juga menjadi 

salah satu faktor yang berpengaruh 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). Hal ini sejalan 

dengan Aryaningsih dan Budiartha (2014) yang menyatakan apabila total aset 

suatu perusahaan adalah besar maka semakin singkat Audit Delay-nya. 

Perusahaan besar diduga akan menyelesaikan proses auditnya lebih cepat 

dibandingkan perusahaan kecil. Hal ini dikarenakan manajemen perusahaan yang 

berskala besar cenderung memberikan insentif untuk mengurangi audit delay 

dikarenakan perusahaan-perusahaan tersebut dimonitor secara ketat oleh investor, 
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pengawas permodalan, dan pemerintah. Hasil penelitian shaena,dkk (2020) 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay. 

Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Wayan dan Surakartha (2017) 

menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit delay. 

Motivasi penelitian ini adalah karena adanya perbedaan antara hasil 

penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay yang 

memberi peluang untuk diteliti kembali. Kemudian terlihat fenomena bahwa 

adanya peningkatan terjadinya audit delay pada perusahaan yang terdaftar di BEI. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang diakukan oleh Ruchana dan 

Khikmah (2020), yang meneliti tentang Pengaruh Opini audit, Pergantian auditor, 

dan kompleksitas laporan keuangan terhadap Audit delay. Adapun perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dengan menambahkan 

variabel independen yaitu Audit Fee dan Ukuran Perusahaan yang mengacu pada 

penelitian Wayan dan Surakartha (2017). Alasan menambahkan variable Audit 

Fee dan Ukuran Perusahaan yaitu Audit Fee merupakan besaran pendapatan yang 

diterima oleh auditor sebagai imbalan atas jasa audit yang telah diberikan. Audit 

Fee akan diberikan sesuai kesepakatan perusahaan dengan auditor sehingga dapat 

merubah motivasi auditor dalam melaksanakan auditnya. Selanjutnya alasan 

menambahkan ukuran perusahaan menjadi salah satu pertimbangan terjadinya 

Audit delay, dikarenakan dengan semakin besar nilai aktiva perusahaan maka 

semakin pendek Audit delay dan sebaliknya. Perusahaan besar diduga akan cepat 

menyelesaikan proses auditnya dibandingkan perusahaan kecil. Kemudian 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dalam penelitian ini 
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menggunakan periode penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu yaitu 

menggunakan periode penelitian tahun 2018-2021, sehingga hasil yang sesuai 

dengan keadaan saat ini karena menggunakan data-data terbaru perusahaan yang 

dapat memberikan gambaran terkini tentang kondisi perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

Objek penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah menggunakan 

perusahaan sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Alasan memilih objek tersebut, karna perusahaan sektor 

perdagangan, jasa dan investasi mengalami Peningkatan audit delay dengan 

jumlah terbanyak. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul :“PENGARUH AUDITOR SWITCHING, KOMPLEKSITAS 

OPERASI PERUSAHAAN, OPINI AUDIT, AUDIT FEE DAN UKURAN 

PERUSAHAAN TERHADAP AUDIT DELAY PADA PERUSAHAAN 

SEKTOR PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI YANG TERDAFTAR 

DI BEI TAHUN 2018-2021” 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka 

permasalahan pokok penelitian ini adalah :  

1. Apakah Auditor Switching berpengaruh terhadap audit delay secara parsial 

pada perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di 

BEI tahun 2018-2021? 
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2. Apakah Kompleksitas Operasi Perusahaan berpengaruh terhadap audit 

delay secara parsial pada perusahaan sektor perdagangan, jasa dan 

investasi yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021? 

3. Apakah Opini Audit berpengaruh terhadap audit delay secara parsial pada 

perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di BEI 

tahun 2018-2021? 

4. Apakah Audit Fee berpengaruh terhadap audit delay secara parsial pada 

perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di BEI 

tahun 2018-2021? 

5. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap audit delay secara 

parsial pada perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang 

terdaftar di BEI tahun 2018-2021? 

6. Apakah Auditor Switching, Kompleksitas Operasi Perusahaan, Opini 

Audit, Audit Fee dan Ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan 

terhadap audit delay pada perusahaan sektor perdagangan, jasa dan 

investasi yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang disajikan, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui apakah Auditor Switching berpengaruh secara parsial 

terhadap audit delay pada perusahaan sektor perdagangan, jasa dan 

investasi terdaftar di BEI tahun 2018-2021. 
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2. Untuk mengetahui apakah Kompleksitas Operasi Perusahaan berpengaruh 

terhadap audit delay secara parsial pada perusahaan sektor perdagangan, 

jasa dan investasi yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021? 

3. Untuk mengetahui apakah Opini Audit berpengaruh terhadap audit delay 

secara parsial pada perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang 

terdaftar di BEI tahun 2018-2021? 

4. Untuk mengetahui Apakah Audit Fee berpengaruh terhadap audit delay 

secara parsial pada perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang 

terdaftar di BEI tahun 2018-2021? 

5. Untuk mengetahui apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh secara parsial 

terhadap audit delay pada perusahaan sektor perdagangan, jasa dan 

investasi yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021. 

6. Untuk mengetahui apakah Auditor switching, Kompleksitas operasi 

perusahaan, Opini audit, Audit Fee dan Ukuran perusahaan berpengaruh 

secara simultan terhadap audit delay pada perusahaan sektor perdagangan, 

jasa dan investasi yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021? 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan hasil dari tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan beberapa kegunaan dan manfaat, yaitu : 

 

1. Kegunaan Teoritis 
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a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan 

bagi kalangan akademisi, khususnya dalam kegiatan pengauditan 

mengenai audit delay pada perusahan-perusahan di Indonesia. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan acuan 

untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya terutama berkaitan 

tentang masalah audit delay. 

2. Kegunaan Praktis 

Peneliti berharap dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, adapun 

kegunaan penelitian ini, yaitu : 

a. Penulis 

Penelitian ini menambah wawasan mengenai permasalahan yang ada, 

khususnya tentang pengaruh  Auditor switching, Kompleksitas operasi 

perusahaan, Opini audit, Audit Fee dan Ukuran perusahaan terhadap 

audit delay. 

b. Auditor dan Kantor Akuntan Publik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para auditor 

untuk pengetahuan dalam kegiatan pengauditan sebagai upaya 

meningkatkan efektivitas dan efesiensi dalam pelaksnaan audit melalui  

pengelolaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay. 

c. Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi perusahaan-

perusahaan dalam membuat rencana serta kebijakan yang dapat 
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meningkatkan ketepatan waktu publikasi laporan keuangan kepada 

publik. 

d. Bagi Investor 

Sebagai gambaran untuk mengetahui kondisi keuangan dari beberapa 

perusahaan di Indonesia, sehingga dapat dijadikan salah satu 

pertimbangan dalam pemgambilan keputusan untuk berinvestasi dengan 

melihat kelangsungan usahanya. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun atas 5 (Lima) bab agar mempunyai suatu susunan 

yang sistematis yang dapat memudahkan untuk mengetahui dan memahami 

hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lain sebagai suatu rangkaian 

yang konsisten. Adapun sistemika penulisannya adalah sebagai berikut: 

BAB I  :   PENDAHULUAN 

Unsur-unsur yang dimuat dalam bab ini yaitu: latar belakang 

masalah yang mendasari penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 

penelitian. 

BAB II :  TELAAH PUSTAKA 

Bab ini berisi mengenai landasan teori yang digunakan sebagai 

dasar dan bahan acuan dalam penelitian, ada juga penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis. 
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BAB III :  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini diuraikan tentang desain penelitian, variabel-

variabel penelitian, penentuan populasi dan sampel, jenis dan 

sumber data, dan metode analisis data. 

BAB IV :  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dan pembahasan analisis data berisikan mengenai uji 

statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. 

BAB V :  PENUTUP 

Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran atas hasil dari 

penelitian. 
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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori keagenan 

(agency theory). Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori keagenan merupakan 

suatu konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara pihak prinsipal 

(pemegang saham) dan pihak agen (manajemen). pihak prinsipal merupakan pihak 

yang memberikan mandat kepada pihak agen untuk melakukan semua kegiatan 

atas nama pihak prinsipal dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. 

Prinsipal menuntut pertanggungjawaban dari agen melalui laporan informasi 

keuangan. Agen (manajemen) merupakan pihak yang mempunyai wewenang 

dalam mengambil keputusan, sedangkan prinsipal merupakan pihak yang 

mengevaluasi (Astari, 2018). 

Menurut teori keagenan, perilaku manajer memberi pengaruh yang besar 

terhadap ketepatan pelaporan keuangan. Qatrunnada (2020) menyatakan bahwa 

perilaku manajer sebagai agen berpengaruh terhadap ketepatan pelaporan 

keuangan karena ada kemungkinan manajer menyembunyikan suatu informasi 

yang tidak dapat terdeteksi oleh perusahaan sehingga mempengaruhi angka 

akuntansi yang dapat mempengaruhi keakuratan laporan keuangan perusahaan. 

Masalah keagenan (agency problem) sangat rentan terjadi, biasanya 

masalah ini muncul ketika adanya konflik kepentingan antara pihak manajemen 

dengan pemilik saham. Tidak selalu terjadi kesesuaian informasi di antara pihak 
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agen dan prinsipal atau dengan kata lain terjadi ketidaksesuaian informasi 

(asymmetric information) di antara mereka. Hal ini biasanya karena pihak agen 

(manajemen) memiliki lebih banyak informasi internal perusahaan secara detail 

ketimbang pihak prinsipal (pemegang saham). Penyampaian laporan keuangan 

yang tidak tepat waktu akan mengakibatkan nilai informasi di dalamnya menjadi 

berkurang sehingga akan menimbulkan asymmetric information. Oleh karena itu, 

diperlukan adanya ketepatan waktu untuk mengurangi asymmetric information 

tersebut, sehingga laporan keuangan dapat disampaikan secara transparan kepada 

prinsipal. Tentunya audit delay sangat perlu untuk diperhatikan, karena audit 

delay erat kaitannya dengan ketepatan waktu publikasi laporan keuangan. 

Menurut Rachmawati (2019) dalam konteks keagenan, pihak ketiga yang 

independen diperlukan sebagai mediator antara prinsipal dan agen. Pihak ketiga 

ini bertanggung jawab untuk mengawasi perilaku agen (manajemen) dan 

memastikan bahwa perilaku agen sesuai dengan kepentingan prinsipal (pemegang 

saham). Auditor adalah pihak yang dianggap mampu menjembatani kepentingan 

manajemen dan pemegang saham. Tugas auditor yaitu memberi opini atas 

kewajaran laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, 

selain itu pertimbangan profesional auditor juga akan mempengaruhi 

keberlangsungan hidup perusahaan di masa depan. Laporan keuangan yang telah 

diaudit oleh auditor independen dapat meyakinkan para pemegang saham bahwa 

laporan keuangan tersebut telah disajikan secara berkualitas dan memenuhi 

kriteria relevansi dan reliabilitas serta berguna bagi pemegang saham dalam 

mengambil keputusan. Suatu laporan keuangan dikatakan relevan bila mempunyai 
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predictive value dan feedback value serta disajikan secara tepat waktu (Astari, 

2018). Oleh karena itu audit delay erat kaitannya dengan teori keagenan (agency 

theory). 

Laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen yang perlu 

diaudit oleh KAP yang merupakan pihak ketiga yang independen, karena: 

1. Jika tidak diaudit, ada kemungkinan bahwa laporan keuangan tersebut 

mengandung kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. 

2. Jika laporan keuangan sudah diaudit dan mendapat opini wajar tanpa 

pengecualian dari KAP, berarti pengguna yakin bahwa laporan keuangan 

bebas dari salah saji yang material dan disajikan sesuai dengan standar 

akuntansi berlaku umum di Indonesia (SAK/ETAP/IFRS) 

3. Mulai tahun 2001 perusahaan yang total assetnya 25 milyar rupiah ke atas 

harus memasukkan audited financial statements nya ke Departemen 

Perdagangan dan Perindustrian. 

4. Perusahaan yang sudah go public harus memasukkan audited financial 

statements nya ke Bapepam-LK. 

5. SPT yang didukung oleh audited financial statements lebih dipercaya oleh 

pihak pajak dibandingkan dengan yang didukung oleh laporan keuangan 

yang belum diaudit. 

2.1.2 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 
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asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan dan mengomunikasikan 

hasilnya kepada para pihak berkepentingan. 

Agoes (2012:4) 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. 

Menurut (Mulyadi, 2014) Auditing adalah proses yang sistematis untuk 

memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif atas tuduhan kegiatan 

ekonomi dan kegiatan dengan tujuan menetapkan tingkat kesesuaian antara 

laporan dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil kepada 

pengguna yang bersangkutan.  

Berdasarkan definisi auditing yang dikemukakan para ahli, auditing 

merupakan proses sistematik dalam pengumpulan 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, 
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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. 

2.1.3 Standar Auditing 

Standar auditing berbeda dengan prosedur auditing. "Prosedur" berkaitan 

dengan tindakan yang harus dilaksanakan, sedangkan "standar" berkenaan dengan 

kriteria atau ukuran mutu kinerja tindakan tersebut dan berkaitan dengan tujuan 

yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur tersebut. Standar auditing, 

yang berbeda dengan prosedur auditing, berkaitan dengan tidak hanya kualitas 

profesional auditor namun juga berkaitan dengan pertimbangan yang 

dipergunakan dalam pelaksanaan auditnya dan dalam laporannya. Standar 

auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik 

Indonesia terdiri atas sepuluh standar yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok 

besar, yaitu: 

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 perikatan, independensi 

dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. 

c) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib 

menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan 

seksama. 



23 

 

 

2. Standar Pekerjaan Lapangan 

a) Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan 

asisten harus disupervisi dengan semestinya. 

b) Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk 

merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup 

pengujian yang akan dilakukan. Bukti audit kompeten yang cukup 

harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan 

keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk 

menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. 

3. Standar Pelaporan 

a) Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah 

disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di 

Indonesia. 

b) Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, 

ketidakkonsistenan penerapan standar akuntansi dalam penyusunan 

laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan 

standar akuntansi tersebut periode sebelumnya. 

c) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang 

memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. 

d) Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat dalam 

mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau asersi bahwa 

pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara 

keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. 
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Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka 

laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat 

pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat 

tanggungjawab yang dipikul oleh auditor. 

2.1.4 Audit Delay 

Audit delay merupakan rentang waktu penyelesaian audit oleh auditor 

yang ditinjau dari perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan 

tanggal opini audit dalam laporan keuangan auditan (Febrianty, 2011). Audit delay 

inilah yang dapat mempengaruhi ketepatan informasi yang dipublikasikan, 

sehingga akan berpengaruh terhadap tingkat ketidakpastian keputusan yang 

berdasarkan informasi yang dipublikasikan. Semakin lama auditor menyelesaikan 

pekerjaan auditnya, semakin lama pula audit delay. 

Ketepatan waktu penyusunan atau pelaporan suatu laporan keuangan 

perusahaan bisa 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. 

2.1.5 Auditor Switching 

Pergantian auditor merupakan adanya pergantian audit antara tahun 

berjalan denga tahun sebelumnya (Primsa, 2012). Pergantian auditor pada suatu 

perusahaan dilakukan dengan tujuan untuk menjaga independensi dari auditor 
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agar tetap bersikap objektif dalam melakukan tugasnya sebagai auditor. 

Pergantian akuntan publik juga dilakukan karena telah berakhirnya kontrak kerja 

yang disepakati antara KAP dengan pemberi tugas dan telah memutuskan untuk 

tidak memperpanjang dengan penugasan baru. Dalam proses pengauditan 

memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan jika auditor tersebut 

melanjutkan penerimaan penugasan. Hal ini bisa mengakibatkan lamanya 

pengauditan yang berakibat juga pada penundaan penyampaian laporan keuangan 

pengauditan (Verawati dan Wirakusuma, 2016).  

Auditor switching (pergantian auditor) merupakan perilaku yang dilakukan 

oleh perusahaan untuk berpindah auditor baik disebabkan oleh aturan yang ada 

maupun secara sukarela. Auditor switching (pergantian auditor) terjadi karena 

sukarela (voluntary), maka perhatian utama adalah pada sisi klien. Ketika klien 

mengganti auditornya pada saat tidak ada aturan yang mengharuskannya (secara 

voluntary), yang terjadi adalah salah satu dari dua hal yaitu auditor mengundurkan 

diri atau auditor dipecat oleh klien. Karena alasan pengunduran diri auditor atau 

pemecatan auditor, fokus yang menjadi masalah adalah pada pihak klien yang 

mana menyebabkan voluntary audit switching (pergantian auditor) (Praptika dan 

Rasmini, 2016). 

Auditor switching atau pergantian auditor akan mempengaruhi audit delay, 

dikarenakan ketika perusahaan mengganti auditornya, auditor yang baru akan 

membutuhkan waktu untuk memahami bisnis klien dan resiko-resiko yang 

dihadapi klien, auditor harus mengenal dan memahami sistem pengendalian yang 

dilakukan oleh manajemen dan berkomunikasi dengan auditor sebelumnya, 
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tentunya hal ini tidak perlu lagi dilakukan oleh auditor yang sudah beberapa kali 

mengaudit perusahaan tersebut dan dapat mengurangi waktu penyelesaian 

pekerjaan auditnya. 

Menurut Mu‟afiah (2020) pergantian auditor (auditor switching) adalah 

kebijakan dari perusahaan untuk memutuskan kerjasamanya dengan auditor yang 

biasanya disebabkan oleh berakhirnya kontrak kerja antara auditor dengan 

perusahaan. Yanthi, dkk (2020) berpendapat bahwa auditor baru yang diangkat 

oleh perusahaan akan membutuhkan waktu yang cukup lama agar dapat 

memahami lingkungan bisnis kliennya dari awal serta dituntut untuk 

berkomunikasi dengan auditor sebelumnya. Karena proses yang cukup memakan 

waktu inilah yang memungkinkan terjadinya audit delay yang panjang. 

Auditor switching dapat terjadi karena keinginan dari perusahaan yang 

melakukan pergantian secara sukarela diluar peraturan yang berlaku (voluntary) 

atau dapat juga terjadi karena ada regulasi atau peraturan yang mewajibkan 

perusahaan untuk melakukan rotasi KAP (mandatory) seperti yang tercantum 

dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa 

Akuntan Publik tanggal 5 Februari 2008 dalam Pasal 3 ayat (1) diatur bahwa: 

“Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan oleh KAP paling 

lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik 

paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut”.  

Pada tanggal 6 April 2015 pemerintah telah menerbitkan Peraturan 

Pemerintah (PP) No. 20 tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik (PP 20/2015) 
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yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang No.5 tahun 2011 

tentang Akuntan Publik. Berkaitan dengan aturan rotasi jasa akuntan publik diatur 

dalam Pasal 11 PP 20/2015 tersebut, di mana dalam Pasal 11 ayat (1) dijelaskan 

bahwa: “Pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terhadap suatu entitas oleh seorang 

Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut”. 

Kemudian, dalam ayat (2) dijelaskan bahwa, entitas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri atas: 

1. Industri di sektor Pasar Modal; 

2. Bank Umum; 

3. Dana Pensiun; 

4. Perusahaan Asuransi/Reasuransi; atau 

5. Badan Usaha Milik Negara 

Pergantian auditor secara mandatory atau voluntary kemungkinan dapat 

mempengaruhi waktu penyelesaian audit laporan keuangan, karena penugasan 

pertama maupun penugasan ulang merupakan salah satu pertimbangan dalam 

menilai resiko bawaan. Hal ini menyebabkan pemeriksaan pada penugasan 

pertama akan dilakukan lebih cermat dibandingkan dengan yang biasa dilakukan 

pada penugasan ulang. Auditor yang baru memerlukan waktu yang lebih dalam 

mengerjakan proses audit untuk mempelajari dan memahami dengan cara 

membandingkan perusahaan yang menjadi klien yang baru dengan klien yang 

sudah ada (Syah, 2017). 
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2.1.6 Kompleksitas Operasi Perusahaan 

Kesuksesan Kompleksitas organisasi atau operasi merupakan akibat dari 

pembentukan departemen dan pembagian pekerjaan yang memiliki fokus terhadap 

jumlah unit yang berbeda (Ariyani dan Budhiarta, 2014). Menurut Baker et al., 

(2012) dalam Pernanda dkk. (2017) kompleksitas operasi perusahaan dicerminkan 

melalui jumlah anak perusahaan atau entitas anak yang dimiliki oleh perusahaan 

induk dengan kepemilikan saham lebih dari lima puluh persen. Anak perusahaan 

tersebut dikontrol oleh perusahaan induk karena mayoritas sahamnya dimiliki oleh 

perusahaan induk tersebut. 

Tingkat kompleksitas operasi sebuah perusahaan yang bergantung pada 

jumlah dan lokasi unit operasinya (cabang) serta diversifikasi jalur produk dan 

pasarnya, lebih cenderung mempengaruhi waktu yang dibutuhkan auditor untuk 

menyelesaikan pekerjaan auditnya. Perusahaan yang memiliki unit operasi 

(cabang) akan memerlukan waktu yang lebih lama bagi auditor untuk melakukan 

pekerjaan auditnya. Apabila perusahaan memiliki anak cabang perusahaan maka 

transaksi yang dimiliki klien makin rumit karena terdapat laporan konsolidasi 

yang perlu di audit oleh auditor sehingga akan memerlukan waktu yang cukup 

lama bagi auditor untuk melakukan pekerjaan auditnya yang menyebabkan audit 

delay akan semakin lama (Ariyani dan Budhiarta, 2014). 

2.1.7 Opini Audit 

Opini audit merupakan pendapat yang diberikan oleh auditor tentang 

kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan tempat auditor melakukan 

audit. Menurut Ardiyos (2017:54), “Opini audit adalah laporan yang diberikan 
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seorang akuntan publik terdaftar sebagai hasil penilaiannya atas kewajaran 

laporan keuangan yang disajikan perusahaan”. 

Menurut Joko dan Indra (2016), opini audit adalah “Pendapat akuntan 

publik atau auditor independen atas laporan keuangan tahunan perusahaan yang 

telah diauditnya. Auditor sebagai pihak yang independen di dalam mengaudit 

laporan keuangan suatu perusahaan publik memberikan opini atas laporan 

keuangan yang diauditnya”. 

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) SA Seksi 110 paragraf 1 

(2001) menyatakan bahwa : “Laporan auditor merupakan sarana bagi auditor 

untuk menyatakan pendapatnya, atau apabila mengharuskan, untuk menyatakan 

tidak memberikan pendapat. Laporan audit hanya dibuat jika audit benar benar 

dilakukan. Bagian dari laporan audit yang merupakan informasi utama dari 

laporan audit adalah opini audit” 

Menurut Agoes (2012), opini audit didefinisikan sebagai berikut: 

“Lembaran opini merupakan tanggung jawab akuntan publik, di mana akuntan 

publik memberikan pendapatnya terhadap kewajaran laporan keuangan yang 

disusun oleh manajemen dan merupakan tanggung jawab manajemen”. 

Menurut Mulyadi (2009:54), opini audit sebagai berikut: “Tujuan utama 

audit atas laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat apakah laporan 

keuangan klien disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai 

dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum di Indonesia. Selain itu, laporan audit 

sangat berperan penting bagi pihak yang berkepentingan dikarenakan laporan 

audit tersebut dapat menjadi sebuah informasi tentang apa yang dilakukan oleh 
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auditor dan kesimpulan yang diperolehnya untuk dijadikan sebagai pengambilan 

keputusan.” 

Dari penjelasan diatas, dapat diinterpretasikan bahwa opini audit 

merupakan hasil dari proses audit yang dilakukan oleh auditor independen sesuai 

dengan prinsip akuntansi untuk menyatakan hasil penilaiannya mengenai 

kewajiban laporan keuangan yang diperiksa, serta sebagai bentuk 

pertanggungjawaban kepada pihak yang berkepentingan. 

Opini audit merupakan pernyataan auditor terhadap pendapatnya mengenai 

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

didasarkan atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan tersebut dengan prinsip 

akuntansi berterima umum (Mulyadi, 2009: 17). Opini audit terdapat pada 

paragraf pendapat yang merupakan informasi utama dari laporan audit. 

Menurut PSA 29 SA Seksi 508 dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2011) 

ada lima jenis pendapat akuntan, yaitu: 

a) Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) 

b) Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Bahasa Penjelasan 

(Unqualified Opinion With Explanatory Lanuage) 

c) Pendapat Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion) 

d) Menolak Memberikan Pendapat (Disclaimer Opinion) 

e) Pendapat Tidak Wajar (Adverse Opinion) 

2.1.8 Audit Fee  

Menurut Mulyadi (2009:63) mengatakan fee audit adalah fee yang diterima 

oleh akuntan publik setelah melaksanakan jasa audit dalam bentuk uang. Seorang 
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auditor bekerja untuk mendapatkan imbalan atau upah yaitu berupa fee audit. 

Menurut Dian Trisaka Wulandari (2019), menyatakan bahwa besar kecilnya audit 

fee yang diberikan perusahaan tergantung pada besar kecilnya resiko yang 

diiberikan, dan berasal dari tingkat keahlian seorang auditor. 

Pada tanggal 2 Juli 2008, Ketua Umum Institusi Akuntan Publik Indonesia 

(IAPI) telah menerbitkan sebuah surat yang berisi tentang surat keputusan 

No.KEP.024/IAPI/VII/2008 tentang kebijakan dalam penentuan fee audit. Surat 

keputusan ini diterbitkan dengan tujuan sebagai panduan bagi profesi Akuntan 

Publik maupun Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam penentuan fee audit. Dimana 

bagian lampiran 1 dijelaskan bahwa panduan ini berlaku (anggota) yang 

menjalankan praktek sebagai akuntan publik dalam menetapkan besaran imbalan 

yang wajar atas jasa professional yang diberikannya. Dalam menetapkan imbalan 

fee audit, akuntan publik harus memperhatikan hal-hal berikut yaitu : kebutuhan 

klien, tugas dan tanggung jawab menurut hukum, independensi, tingkat keahlian 

dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan, serta tingkat 

kompleksitas pekerjaan dan basis penetapan fee yang disepakati. bagi seluruh 

Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia. 

2.1.9 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu gambaran dimana 

perusahaan masuk dalam kategori perusahaan besar atau perusahaan kecil dengan 

total aset, nilai pasar saham, sebagai skala. Semakin besar item-item tersebut, 

maka semakin besar ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu skala 

dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan dengan menggunakan 
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indikator total aset, penjualan dan modal dari perusahaan, semakin besar nilai 

item-item tersebut menunjukkan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut 

(Roni, 2016). 

Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aset karena 

semakin besar total aset menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik 

dalam jangka waktu yang relatif panjang serta menggambarkan bahwa perusahaan 

lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan 

perusahaan dengan total aset yang kecil (Rachmawati dan Triatmoko, 2007).  

Perusahaan yang lebih besar pada umumnya memiliki lebih banyak 

sumber daya yang lebih baik, proses akuntansi yang lebih baik, serta proses 

pengendalian internal yang lebih baik pula, sehingga memudahkan auditor dalam 

menyelesaikan prosedur audit yang dilakukan karena minimnya kesalahan dalam 

penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan besar (Cahyonowati 

dan Pramaharjan, 2015). Perusahaan besar juga memiliki kewajiban moral untuk 

menjaga reputasi perusahaan di mata investor dan pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan, 

sehingga wajib bagi perusahaan besar untuk menampilkan laporan keuangan yang 

baik dan tepat waktu.  

Penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan yang diukur berdasarkan 

pada total asset perusahaan dengan menggunakan perhitungan logaritma natural 

Total Aset untuk menghindari tidak normalnya data karena angka yang terlalu 

besar. Pada perusahaan yang menpunyai aset besar, laporan keuangan cenderung 

lebih cepat disampaikan dibandingkan perusahaan kecil. Semakin besar ukuran 
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perusahaan maka semakin pendek audit delay. Hal tersebut dikarenakan 

perusahaan kategori besar memiliki banyak sumber informasi, lebih banyak staf 

akuntansi dan sistem informasi yang lebih canggih, sistem pengendalian yang 

efektif, adanya pengawasan dari investor, regulator, dan sorotan masyarakat. 

Manajemen perusahaan besar memiliki insentif yang lebih besar untuk 

mengurangi audit delay maupun penundaan laporan karena diawasi secara ketat 

oleh investor, serikat buruh, dan regulator. Oleh karena itu, audit delay pada 

perusahaan besar akan cenderung lebih pendek dibandingkan pada perusahaan 

kecil. 

2.1.10 Pandangan Islam 

Kode etik profesi seorang akuntan harus memiliki karakter yang baik, adil, 

dan dapat dipercaya akuntan bertanggung jawab melaporkan semua transaksi yang 

terjadi dengan benar, jujur serta teliti sesuai dengan syariah islam, hal ini juga 

berkaitan dengan sifat nabi Muhammad S.A.W. yakni sifat shiddiq (benar), 

amanah (benar-benar bisa dipercaya), fathonah (cerdas), dan tabligh 

(menyampaikan), dan terkait juga dengan QS Al-Baqarah ayat 42: 

 َوََل تَْلبُِسوا اْلَحقَّ بِاْلبَاِطِل َوتَْكتُُموا اْلَحقَّ َوأَْوتُْم تَْعلَُمونَ 

“Janganlah kamu campur-adukkan antara kebenaran dan kebatilan, dan kamu 

sembunyikan yang benar padahal kamu mengetahuinya.” 

Kode etik seorang akuntan tidak terlepas dari syariah islam yang menjadikan Al-

Qur’an dan Sunnah sebagai acuan dalam menjalankan tugasnya dan menjadikan 

tempat sebagai landasan semua nilai dan dasar pertimbangan. Berikut landasan 

kode etik seorang akuntan Islam (Pravitasari, 2015): 
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1. Integritas : Islam menempatkan integritas sebagai nilai tertinggi yang 

memandu seluruh perilakunya, dan menilai perlunya kemampuan, 

kompetensi dan kualifikasi tertentu untuk melaksanakan suatu kewajiban. 

2. Keikhlasan : akuntan harus mencari keridhaan Allah dalam melaksanakan 

pekerjaannya bukan mencari nama atau sebagai bentuk kepalsuan lainnya. 

Menjadi ikhlas tidak perlu pengaruh atau tekanan dari luar tetapi harus 

berdasarkan komitmen agama, ibadah dalam melaksanakan fungsi 

profesinya. 

3. Ketakwaan : Takwa merupakan sikap ketakutan kepada Allah baik dalam 

keadaan tersembunyi maupun terang-terangan sebagai salah satu cara 

untuk melindungi seseorang dari akibat negatif dari perilaku yang 

bertentangan dari syariah. 

4. Kebenaran dan bekerja secara sempurna : Akuntan tidak harus membatasi 

dirinya hanya melakukan pekerjaan profesi dan jabatannya tetapi juga 

harus berjuang untuk mencari dan menegakkan kebenaran dan 

kesempurnaan tugas profesinya dengan melakukan semua tugas yang telah 

diberikan kepadanya dengan sebaik dan sesempurna mungkin. Hal ini 

dijelaskan dalam Surat An-Nahl ayat 90 : 

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berbuat adil dan berbuat 

kebajikan”, dan dalam Surat Al-Baqarah ayat 195 : “Dan berbuat baiklah, 

karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. 

5. Takut kepada Allah dalam setiap hal : Seorang muslim meyakini bahwa 

Allah selalu melihat dan menyaksikan semua tingkah laku hamba-Nya dan 
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selalu menyadari dan mempertimbangkan setiap tingkah laku yang tidak 

disukai Allah. 

6. Manusia bertanggung jawab dihadapan Allah : Kode etik akuntan Muslim 

yang pertanggung jawaban tidak semata kepada publik, profesi, atasan, 

dan dirinya sendiri tetapi juga pada Allah. 

Dalam Al-Qur’an terdapat perintah Allah yang mengharuskan kita untuk 

menyempurnakan pengukuran dan dilakukannya secara adil tanpa ada yang 

dikurangkan dan dilebihkan, seperti yang dijelaskan pada QS. Asy-Syu’ara ayat 

181-184: 

( َوََل 181( َوِسوُوا بِاْلقِْسطَاِس اْلُمْستَقِيِم )181) أَْوفُوا اْلَكْيَل َوََل تَُكووُوا ِمَه اْلُمْخِسِزيهَ 

( َواتَّقُوا الَِّذي َخلَقَُكْم َواْلِجبِلَّةَ 181تَْبَخُسوا الىَّاَس أَْشيَاَءُهْم َوََل تَْعثَْوا فِي اْْلَْرِض ُمْفِسِديَه )

لِيهَ   اْْلَوَّ

“Sempurnakanlah takaran dan  janganlah  kamu merugikan  orang lain. Dan 

timbanglah dengan  timbangan yang benar. Dan janganlah kamu merugikan 

manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah kamu membuat 

kerusakan di bumi. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah Menciptakan kamu 

dan umat-umat yang dahulu.” 

Pengukuran yang menyangkut keuangan termasuk kekayaan, harta, modal, 

pendapatan, biaya, dan yang lainnya mewajibkan seorang akuntan mengukur hal 

tersebut secara benar dan adil. Seorang auditor melakukan pemeriksaan atas 

laporan klien berserta bukti-bukti yang ada sesuai dengan standar akuntansi yang 

berlaku, dan harus sadar atas segala perbuatan yang dilakukan sewaktu-waktu 

akan dipertanggungjawabkan. 
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Dalam kehidupan manusia setelah meninggal merupakan inti ajaran Islam, 

manusia menggunakan waktu kehidupannya di dunia untuk berbuat kebaikan, 

mematuhi perintah Allah SWT, dan menjauhi larangan Allah SWT. Setelah 

dibangkitkan dan keluar dari kuburnya, manusia digiring ke padang mahsyar 

sesuai dengan kondisi amal perbuatannya pada saat mereka mati,  terdapat  empat  

hal yang ditanyakan pada saat berada di Padang Mahsyar seperti yang dijelaskan 

pada Al-Qur’an. Rasulullah   SAW menjelaskan apa  saja  hal yang  ditanyakan 

pada  saat  di Padang  Mahsyar, beliau bersabda : 

“Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat 

sampai dia ditanya (dimintai pertanggungjawaban) tentang umurnya kemana 

dihabiskannya, tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkannya, tentang 

hartanya; darimana diperolehnya dan kemana dibelanjakannya, serta tentang 

tubuhnya untuk apa digunakannya” (HR. Tirmidzi). 

Pada hadist di atas mengandung empat hal yang ditanya pada saat di 

Padang Mahsyar. Tidak ada lagi manusia yang dapat berbohong dan akan 

menjawab pertanyaan sesuai dengan kejadian di masa lalunya. Pertanyaan 

pertama yaitu mengenai umur, untuk apa umur kita digunakan karena umur 

merupakan waktu yang diberikan oleh Allah SWT untuk hidup di dunia dan 

masing-masing telah ditetapkan oleh Allah SWT. Kedua yaitu ilmu, Allah SWT 

memerintah kepada umatnya wajib untuk menuntut ilmu, sehingga dapat 

mengetahui apa saja larangan dan perintah agama, ilmu ini akan ditanyakan 

bagaimana cara kita mengamalkan ilmu dan memperoleh ilmu itu sendiri. Ketiga 

yaitu harta, di Padang Mahsyar akan ditanya seluruh harta yang kita miliki, 
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darimana harta itu diperoleh dan digunakan untuk apa, maka dari itu perolehlah 

penghasilan halal dan jauhkan dari penghasilan haram. Terakhir yaitu tubuh yang 

merupakan nikmat besar yang wajib disyukuri oleh setiap umat, di Padang 

Mahsyar akan ditanya tubuh ini untuk apa digunakan, apakah berbuat maksiat 

atau menjalankan ketaatan, dan lelahnya tubuh itu untuk apa. 

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa seorang auditor menjalankan 

tugasnya profesionalnya baik dalam pencatatan, pengukuran, menganalisis, 

penyajian  laporan ataupun penjelasan  mengenai kejadian sebenarnya wajib 

sesuai kode etik  yang telah ditetapkan.  Menurut AAOIFI  (Accounting  and 

Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions) yang merupakan 

sebuah organisasi standar akuntansi syariah internasional menjelaskan bahwa 

terdapat beberapa kode etik diantaranya yaitu dapat dipercaya, legitimasi, 

objektivitas, kompetensi profesi dan rajin, perilaku yang didorong keimanan, 

perilaku professional dan standar teknik (Syahril & Sari, 2019). 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Adapun berikut ini merupakan penelitian-penelitian terdahulu yang 

menjadi dasar dari penelitian ini. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Variabel Hasil Penelitian 

1 

Aryaningsih dan 

Budiartha (2014) 

Variabel Dependen : 

Audit Delay 

 

Variabel Independen : 

Total aset, Tingkat 

Solvabilitas, Opini audit 

Hasil Penelitian 

menunjukkan bahwa 

variabel solvabilitas dan 

opini auditor 

berpengaruh terhadap 

audit delay. 
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Sedangkan total aset 

tidak berpengaruh 

terhadap audit delay. 

2 

Praptika dan 

Rasmini (2016) 

Variabel Dependen : 

Audit Delay 

 

Variabel Independen :  

Audit Tenure, Pergantian 

auditor, Financial 

Distress 

 

 

 

 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa  

pergantian auditor dan 

Financial Distress 

berpengarug positif 

terhadap Audit Delay. 

 

Sedangkan  Audit tenure 

tidak memiliki pengaruh 

terhadap Audit Delay 

3 

Syah (2017) Variabel Dependen : 

Audit Delay 

 

Variabel Independen : 

Solvabilitas, Kepemilikan 

Publik, Auditor Switching 

 

 

 

 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa  

Solvabilitas berpengaruh 

signifikan terhadap audit 

delay. 

 

Kepmilikan Publik, 

auditor switching, dan 

holding company tidak 

berpengaruh terhadap 

audit delay 

4 

Wayan dan 

Surakartha (2017) 

 

Variabel dependen : 

Audit Delay 

 

Variabel Independen : 

Ukuran perusahaan, Debt 

aquity ratio, Fee audit, 

jenis industri, ukuran 

KAP, Pergantian auditor, 

Profitabilitas, dan Anak 

Perusahaan 

Ukuran KAP dan 

Pergantian auditor 

berpengaruh positif 

terhadap audit delay. 

 

Ukuran perusahaan, 

debt-equity ratio, 

profitablitas, anak 

perusahaan, fee audi, dan 

jenis industri tidak 

memiliki pengaruh 

terhadap audit delay 

5 

Sofiana, dkk (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel dependen : 

Audit delay 

 

Variabel Independen : 

Financial Distress, 

Auditor Switching, dan 

Audit Fee 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa  

Audit fee berpengaruh 

terhadap audit delay 

 

Sedangkan Financial 

distress dan auditor 

switching  tidak 

berpengaruh  terhadap 
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 audit delay. 

 

6 

Bachtiar Efendi 

(2020) 

Variabel dependen : 

Audit delay 

 

Variabel Independen : 

Total aset, Profitabilitas 

dan Fee audit  

 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

total aset fee audit 

berpengaruh signifikan 

terhadap audit delay. 

 

Sedangkan pofitabilitas 

tidak berpengaruh 

terhadap audit delay. 

7 

Fithriya Ruchana 

dan Siti Noor 

Khikhmah (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel Dependen : 

Audit Delay 

 

Variabel Independen : 

Opini Audit, Pergantian 

Auditor, Profitabilitas dan 

Kompleksitas Laporan 

Keuangan 

Hasil Penelitian 

menunjukkan bahwa 

variabel opini audit 

berpengaruh terhadap 

Audit Delay  

 

Sedangkan variabel 

pergantian auditor, 

profitabilitas, dan 

kompleksitas laporan 

keuangan tidak 

berpengaruh terhadap 

audit delay. 

8 

Shaena, dkk  

(2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel dependen : 

Audit delay 

 

Variabel independen : 

Proftabilitas, solvabilitas, 

ukuran perusahaan, 

ukuran kap, dan opini 

audit. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

variabel profitabilitas, 

ukuran perusahaan, 

ukuran kap dan opini 

audit berpengaruh 

signifikan terhadap audit 

delay. 

 

Sedangkan variabel 

solvabilitas tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap audit delay. 

(Sumber: Penelitian Terdahulu) 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran merupakan konsep awal yang menjadi acuan dalam 

sebuan penelitian. Kerangka pemikiran memiliki dasar-dasar dari sumber 
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penelitian terdahulu yang relevan mendukung 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. 

Dalam penelitian ini terdapat lima faktor yang mempengaruhi audit delay, 

yaitu auditor switching, kompleksitas operasi perusahaan, opini audit, audit fee 

dan ukuran perusahaan. Lima faktor tersebut termasuk dalam variabel independen 

(X), sedangkan audit delay adalah variabel dependen (Y) yang dipengaruhi oleh 

lima faktor tersebut. Berikut merupakan ikhtisar dari kerangka pemikiran yang 

disajikan dalam bentuk gambar. 
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H1 

H2 

H3 

H4 

H5 

H6 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Data yang diolah) 

Keterangan : 

  

 

  

VARIABEL INDEPENDEN 

 

Kompleksitas Operasi 

Perusahaan (X2) 

Audit Fee (X4) 

 

Auditor Switching (X1) 

 

Opini Audit (X3) 

 

VARIABEL DEPENDEN 

Pengaruh Variabel  secara parsial 

Pengaruh Variabel  secara simultan 

Ukuran Perusahaan (X5) 

Audit Delay 

(Y) 



42 

 

 

2.4 Pengembangan Hipotesis 

Hipotesis merupakan pernyataan sementara yang masih lemah 

kebenarannya, maka perlu diuji keberannya (Syofian, 2015). Hipotesis adalah 

pernyataan tentang sesuatu yang untuk sementara waktu dianggap benar, selain itu 

juga hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan yang akan diteliti dan juga untuk 

jawaban sementara dari suatu masalah. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan, 

kerangka pemikiran maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

2.4.1 Pengaruh Auditor Switching Terhadap Audit Delay 

Auditor switching adalah pergantian auditor pada perusahaan yang dapat 

terjadi karena peraturan yang ada atau karena keinginan perusahaan itu sendiri. 

Ketika terjadi auditor switching pada perusahaan, dimungkinkan untuk 

menambah waktu penyelesaian pekerjaan auditnya, karena auditor yang baru 

harus memulai dari awal seperti memahami bisnis dan resiko klien karena 

merupakan penugasan pertama, jika pekerjaan audit ini dilakukan oleh auditor 

yang merupakan penugasan ulang hal tersebut tidak akan membutuhkan waktu 

yang panjang. Hal ini menunjukkan bahwa auditor switching berpengaruh  

terhadap audit delay. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wayan dan Sukartha (2017) pengaruh 

antara Auditor Switching dengan Audit delay menyatakan bahwa auditor 

switching berpengaruh terhadap audit delay. Hal ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Praptika dan Rasmini (2016) yang menyatakan bahwa 

pergantian auditor berpengaruh terhadaap audit delay. 



43 

 

 

Berdasarkan uraian teoritis diatas maka hipotesis alternatif yang disusun sebagai 

berikut : 

H1: Auditor switching berpengaruh signifikan terhadap audit delay pada 

perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di BEI. 

2.4.2 Pengaruh Kompleksitas Operasi Perusahaan Terhadap Audit Delay 

Pengaruh kompleksitas operasi perusahaan terhadap audit delay yaitu 

perusahaan yang memiliki anak perusahaan dan yang tidak memiliki anak 

perusahaan membuktikan bahwa perusahaan memiliki unit lebih banyak yang 

harus diperiksa terlebih dahulu, sehingga seorang auditor memerlukan waktu yang 

lebih lama dalam proses audit. 

Hasil penelitian mengenai kompleksitas operasi perusahaan yang 

dilakukan oleh Darmawan dan Widhiyani (2017) menyatakan bahwa 

kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh terhadap audit delay. Hal ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Angruningrum dan Wirakusuma 

(2013) yang menyatakan bahwa kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh 

terhadap audit delay. 

Berdasarkan uraian teoritis diatas maka hipotesis alternatif yang disusun sebagai 

berikut : 

H2: Kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 

audit delay pada perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang 

terdaftar di BEI. 
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2.4.3 Pengaruh Opini Audit Terhadap Audit Delay 

Opini audit adalah pendapat yang diberikan oleh auditor indepeden atas 

laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Perusahaan yang menerima 

pendapat unqualified opinion cenderung akan melaporkan laporan keuangannya 

tepat waktu. Berbeda dengan perusahan yang menerima pendapat selain 

unqualified opinion, perusahaan tersebut akan membutuhkan waktu yang lebih 

lama dalam melaporkan laporan keuangannya. Hal ini disebabkan karena auditor 

dalam proses pemberian opini audit membutuhkan waktu untuk negoisasi dengan 

klien dan juga negosiasi dengan partner audit yang lebih senior.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aryaningsih dan Budiartha (2014) 

menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh signifikan terhadap Audit delay. Hal 

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Shaena, dkk (2020) 

menunjukkan hasil bahwa opini audit berpengaruh signifikan terhadap Audit 

delay. 

Berdasarkan uraian teoritis diatas maka hipotesis alternatif yang disusun sebagai 

berikut : 

H3: Opini audit berpengaruh signifikan terhadap audit delay pada pada 

perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di BEI. 

2.4.4 Pengaruh Audit Fee Terhadap Audit Delay 

Margi Kurniasih (2014), mendefinisikan “Audit Fee sebagai jumlah (upah) 

yang dibebankan oleh auditor untuk proses audit kepada perusahaan (auditee)”. 

Dengan adanya biaya audit atau Audit Fee maka seorang auditor akan termotivasi 

dalam melaksanakan audit, sehingga audit yang dihasilkan akan berkualitas. 
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Menurut Dian Trisaka Wulandari (2019), menyatakan bahwa besar kecilnya audit 

fee yang diberikan perusahaan tergantung pada besar kecilnya resiko yang 

diiberikan, dan berasal dari tingkat keahlian seorang auditor.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sofiana, dkk (2018) menyatakan 

bahwa audit fee berpengaruh terhadap Audit delay. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Bachtiar, Efendi (2020) yang menunjukkan bahwa 

audit fee berpengaruh signifikan terhadap audit delay. 

Berdasarkan uraian teoritis diatas maka hipotesis alternatif yang disusun sebagai 

berikut : 

H4: Audit Fee berpengaruh signifikan terhadap audit delay pada pada 

perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di BEI. 

2.4.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Delay 

Besarnya ukuran perusahaan yang diukur dari total asset yang dimiliki 

oleh perusahaan dapat mendorong pihak manajemen untuk segera menerbitkan 

laporan keuangan karena mendapatkan tekanan dari pihak eksternal serta menjaga 

nama baik dari perusahaan. Selain itu Kurniawan dan Laksito (2011) menemukan 

semakin tinggi ukuran perusahaan maka akan semakin cepat audit delay yang 

dilakukan oleh perusahaan. Begitu pula sebaliknya jika ukuran perusahaan rendah 

makan audit delay nya akan cenderung lebih panjang. Hal ini disebabkan karena 

pada umumnya  semakin besar ukuran perusahaan akan memiliki pengendalian 

internal yang baik, sumber daya yang lebih tinggi, staf akuntan yang lebih banyak, 

dan memiliki sistem informasi akuntansi yang lebih canggih dari pada perusahaan 

kecil. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Shaena, dkk (2020) menunjukkan hasil 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay. Hal ini sejalan 

dengan penelitian Davin H dan Jonnardi (2021) menujukkan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap audit delay. 

Berdasarkan uraian teoritis diatas maka hipotesis alternatif yang disusun sebagai 

berikut: 

H5: Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap audit delay pada 

pada perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di 

BEI. 

2.4.6 Pengaruh Auditor Switching, Kompleksitas Operasi Perusahaan, 

Opini Audit, Audit Fee dan Ukuran Perusahaan terhadap Audit Delay 

pada perusahaan sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi yang 

terdaftar di BEI tahun 2018-2021 

Penelitian mengenai auditor switching yang dilakukan oleh Praptika dan 

Rasmini (2016) menunjukkan hasil bahwa pergantian auditor berpengaruh terhdap 

audit delay. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Verawati dan 

Kusuma (2016) yang menunjukkan hasil bahwa pergantian auditor berpengaruh 

terhadap audit delay. 

Adapun penelitian mengenai Kompleksitas Operasi Perusahaan yang 

dilakukan oleh Darmawan dan Widhiyani (2017) menyatakan bahwa 

Kompleksitas Operasi Perusahaan berpengaruh terhadap audit delay. Hal ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Angruningrum dan Wirakusuma 
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(2013) yang menyatakan bahwa kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh 

terhadap audit delay. 

Penelitian mengenai Opini Audit telah dilakukan oleh Aryaningsih dan 

Budiartha (2014) menunjukkan hasil bahwa Opini audit berpengaruh signifikan 

terhadap audit delay. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Shaena, dkk (2020) yang menyatakan bahwa Opini audit berpengaruh terhadap 

audit delay. 

Penelitian mengenai audit fee telah dilakukan oleh Prasetyo, Suwarni 

(2018) menunjukkan hasil bahwa audit fee berpengaruh signifikan terhadap audit 

delay. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bachtiar Efendi 

(2020) yang menyatakan bahwa audit fee berpengaruh terhadap audit delay. 

Selanjutnya penelitian mengenai ukuran perusahaan yang dilakukan oleh 

Davin H dan Jonnardi (2021) menyatakan hasil bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap audit delay. Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Shaena, dkk (2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap audit delay. 

Berdasarkan uraian-uraian hipotesis diatas maka hipotesis yang disusun sebagai 

berikut: 

H6: Auditor Switching, Kompleksitas Operasi Perusahaan, Opini Audit, 

Audit Fee dan Ukuran Perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap 

Audit Delay 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif. 

Duli (2019) mendefenisikan metode penelitian kuantitatif sebagai kegiatan untuk 

mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data berdasarkan 

berdasarkan jumlah atau kuantitas yang dilakukan secara objektif untuk 

penyelesaian suatu masalah atau menguji hipotesis untuk mengembangkan 

prinsip-prinsip umum. 

3.2 Populasi dan Tekhnik Pengambilan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk 

dipelajari, dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012:115). Populasi 

yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor 

Perdagangan, Jasa dan Investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

pada tahun 2018-2021. 

Sampel adalah suatu prosedur pengambilan data dimana hanya sebagian 

populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri 

yang dikehendaki dari suatu populasi (Syofian:2015). Sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dipilih oleh populasi tersebut. Pemilihan sampel 

dalam penelitian ini menggunakan metode nonprobability sampling dengan teknik 

purposive sampling, yaitu dengan mengambil sampel yang telah ditentukan 
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sebelumnya berdasarkan maksud dan tujuan penelitian atau dipilih berdasarkan 

kriteria. 

 Adapun kriteria-kriteria pengambilan sampel yang ditentukan oleh penulis 

adalah sebagai berikut: 

1. Jumlah perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang listing di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2018-2021. 

2. Perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang berturut-turut 

terdaftar dalam periode 2018-2021.  

3. Perusahaan jasa sektor perdagangan, jasa dan investasi yang menerbitkan 

laporan tahunan dalam periode 2018-2021 secara continue. 

4. Perusahaan tersebut melaporkan laporan keuangannya dalam mata uang 

rupiah. 

5. Perusahaan yang memiliki kelengkapan data penelitian. 

Tabel 3.1 

Kriteria Pemilihan Sampel 

Keterangan Jumlah 

Jumlah perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang 

listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2018-2021 
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Perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang tidak 

berturut-turut terdaftar dalam periode 2018-2021. 
(35) 

Perusahaan jasa sektor perdagangan, jasa dan investasi yang tidak 

menerbitkan laporan tahunan dalam periode 2018-2021 secara 

continue. 

(49) 

Perusahaan yang  melaporkan laporan keuangannya yang tidak 

menggunakan mata uang rupiah (3) 

Perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data penelitian 
(67) 

Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel 25 

Jumlah tahun pengamatan 4 

Total Jumlah Sampel Selama Periode Penelitian 100 

Sumber: Situs Resmi BEI http://www.idx.co.id (Data diolah) 



50 

 

 

 Setelah dilakukan pemilihan sampel, maka diperoleh sebanyak 25 

perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai sampel dalam penelitian ini. 

Sedangkan jumlah data observasi yang digunakan dalam penelitian ini selama 

tahun 2018-2021 atau selama 4 periode, yaitu 100 data observasi. 

Tabel 3.2 

Perusahaan Yang Menjadi Sampel 

No KodePerusahaan Nama Perusahaan 

1 AKRA AKR Corporindo Tbk 

2 TURI Tunas Ridean Tbk 

3 UNTR United Tractors Tbk 

4 LTLS Lautan Luas Tbk 

5 MPMX Mitra Pinasthika Mustika Tbk 

6 TGKA Tigaraksa Satria Tbk 

7 BOGA Bintang Oto Global Tbk 

8 CARS Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk 

9 ACES Ace Hardware Indonesia Tbk 

10 AMRT Sumber Alfaria Trijaya Tbk 

11 DIVA Distribusi Voucher Nusantara Tbk 

12 ERAA Erajaya Swasembada Tbk 

13 KIOS Kioson Komersial Indonesia Tbk 

14 MIDI Midi Utama Indonesia Tbk 

15 NFCX NFC Indonesia Tbk 

16 DFAM Dafam Property Indonesia Tbk 

17 PSKT Red Planet Indonesia Tbk 

18 EMTK Elang Mahkota Teknologi Tbk 

19 FORU Fortune Indonesia Tbk 

20 SCMA Surya Citra Media Tbk 

21 MIKA Mitra Keluarga Karyasehat Tbk 

22 BNBR Bakrie & Brothers Tbk 

23 KREN Kresna Graha Investama Tbk 

24 SRTG Saratoga Investama Sedaya Tbk 

25 GEMA Gema Grahasarana Tbk 

Sumber: www.idx.co.id 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen, publikasi, laporan penelitian 

dari dinas atau instansi maupun sumber data lainnya yang menunjang (Darmawan 

:2015). Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak 

langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain, baik lisan maupun tulisan. 

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan auditan yang 

terdapat dalam laporan tahunan (annual report) perusahaan sektor perdagangan, 

jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dapat diakses 

melalui www.idx.co.id. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik dokumenter, yaitu penggunaan data yang berasal dari dokumen-dokumen 

yang sudah ada. Hal ini dilakukan dengan cara penelusuran dan pencatatan 

informasi yang diperlukan pada data sekunder berupa laporan keuangan 

perusahaan. Metode dokumenter ini dilakukan dengan cara mengumpulkan 

annual report, laporan keuangan beserta laporan audit oleh auditor independen 

dan data lain yang diperlukan berdasarkan penjelasan sebelumnya yang diperoleh 

dari www.idx.co.id. Data pendukung pada penelitian ini adalah metode studi 

pustaka dari jurnal-jurnal ilmiah serta literatur yang memuat pembahasan 

berkaitan dengan penelitian ini. 

3.5 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran 

Definisi operasional variabel adalah definisi-definisi variabel yang akan 
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digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan memberikan petunjuk dan batasan 

dalam penyelesaian masalah. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

variabel terikat (dependen) dan variabel bebas (independen). Variabel terikat 

(dependen) adalah faktor-faktor yang diobservasi dan diukur untuk menentukan 

adanya pengaruh variabel bebas, yaitu faktor yang muncul, tidak muncul, atau 

berubah sesuai dengan yang diperkenalkan oleh peneliti sedangkan variabel bebas 

(independen) adalah variabel yang menyebabkan atau mempengaruhi faktor-

faktor yang diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan 

hubungan antara fenomena yang diobservasi  atau diamati. 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah audit delay. Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah Auditor switching, Kompleksitas Operasi 

Perusahaan, Opini audit, Audit Fee dan ukuran perusahaan. 

Tabel 3.3 

Operasional Variabel Penelitian 

 

Variabel 

 

Definisi 

Variabel 
Indikator Skala Sumber 

Dependen : 

Audit Delay 

Audit delay adalah 

lamanya waktu 

penyelesaian audit 

yang dilakukan oleh 

auditor yang diukur 

dari perbedaan waktu 

antara tanggal laporan 

keuangan dengan 

tanggal opini audit 

dalam laporan 

keuangan. 

Selisih tanggal 

penutupan  tahun 

buku sampai dengan 

tanggal 

penandatangani 

laporan auditan. 

 

 

 

 

Rasio 

 

 

 

 

Praptika 

dan 

Rasmini 

(2016) 

Independen : 

Auditor 

Switching 

(X1) 

Auditor Switching 

atau pergantian 

auditor merupakan 

kegiatan yang 

dilakukan oleh 

perusahaan untuk 

Dengan variabel 

dummy : 

 

Kode 1 = Perusahaan 

yang melakukan 

auditor switching 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

Ruchana 

dan 
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mengganti auditor 

mereka baik itu karna 

kebijakan yang ada 

ataupun sukarela 

 

Kode 0 = Perusahaan 

yang tidak 

melakukan auditor 

switching 

Khikmah 

(2020) 

 

Kompleksitas 

Operasi 

Perusahaan 

(X2) 

Keberadaan entitas 

anak di dalam 

perusahaan 

Dengan menghitung 

jumlah anak 

perusahaan 

 

 

Rasio 

 

Pratiwi 

dan 

Wiratjama 

(2018) 

 

Opini Audit 

(X3) 

Opini audit penelitian 

ini menggunakan dua 

klasifikasi pendapat 

auditor, yaitu wajar 

tanpa pengecualian 

(unqualified opinion) 

yang diukur dengan 

nilai dummy 1 dan 

selain wajar tanpa 

pengecualian dengan 

nilai dummy 0. Diduga 

perusahaan yang 

mendapat opini selain 

unqualified opinion 

akan megalami audit 

delay yang lebih lama, 

dibandingkan dengan 

perusahaan yang 

mendapatkan 

unqualified opinion. 

Dengan variabel 

dummy : 

 

Kode 1 = Perusahaan 

yang mendapatkan 

opini WTP 

 

Kode 0 = Perusahaan 

yang mendapat opini 

selain WTP 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

Shaena 

(2020) 

Audit Fee 

(X4) 

 

Audit fee adalah 

imbalan yang diterima 

oleh akuntan publik 

dari entitas kliennya 

sehbungan dengan 

layanan atau 

pemberian jasa audit 

kepada perusahaan. 

Diketahui bahwa data 

fee audit ini berada 

dalam Laporan 

tahunan perusahaan 

Variabel audit fee 

dalam penelitian ini 

diwakili oleh audit 

fee yang terdapat 

dalam laporan 

tahunan perusahaan 

pada bagian Profesi 

penunjang pasar 

kemudian diukur 

menggunakan 

logaritma natural. 

 

 

 

 

 

 

Rasio 

 

 

 

 

 

 

 

Cristansy 

dan 

Ardianti 

(2018) 

 

 

Ukuran 

Perusahaan 

(X5) 

Ukuran perusahaan 

adalah suatu skala 

dimana dapat 

ukuran perusahaan 

dapat dihitung 

dengan 
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diklasifikasikan besar 

kecilnya perusahaan 

dengan menggunakan 

indikator total aset, 

penjualan atau modal 

dari perusahaan 

tersebut, semakin 

besar nilai item- item 

tersebut menunjukkan 

semakin besar pula 

ukuran perusahaan 

tersebut 

menggunakan total 

aset yang dimiliki 

perusahaan yang 

tercantum pada 

laporan keuangan 

perusahaan yang 

telah diaudit dengan 

menggunakan log 

size. 

 

 

 

 

Rasio 

 

 

 

 

Kartika 

(2011) 

 

Sumber: Penelitian Terdahulu (2011, 2016, 2018, 2020) 

3.6 Teknik Analisa Data 

Metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

melakukan analisis deskriptif kuantitatif dan analisis regresi data panel untuk 

mengukur pengaruh variabel independen dan variabel dependen yang dinyatakan 

dengan angka-angka yang dalam perhitungannya menggunakan metode statistik 

yang dibantu dengan program pengolah data statistik yang dikenal dengan eviews. 

Data panel adalah jenis data yang merupakan gabungan dari data time series 

(runtut waktu) dan cross section (data silang). Metode-metode yang digunakan 

yaitu: 

3.6.1 Statistik Deskriptif 

Menurut Ghozali (2017:31) statistik deskriptif memberikan gambaran atau 

deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata 

(mean), dan standar deviasi. Statistik deskriptif dimaksudkan untuk memberikan 

gambaran mengenai distribusi dan perilaku data sampel tersebut. 
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3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

Model regresi memiliki beberapa asumsi dasar yang harus dipenuhi untuk 

menghasilkan estimasi yang baik atau dikenal dengan BLUE (Best Linear 

Unbiased Estimator). Tujuan pengujian asumsi klasik adalah untuk memberikan 

kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam 

estimasi, tidak bias dan konsisten. Asumsi-asumsi dasar tersebut mencakup 

normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal. Jika asumsi ini 

tidak terpenuhi maka hasil uji statistik menjadi tidak valid khususnya untuk 

ukuran sampel kecil (Ghozali, 2017:145). Uji normalitas residual metode 

Ordinary Least Square secara formal dapat dideteksi dari metode yang 

dikembangkan oleh Jarque- Bera (JB). Deteksi dengan melihat Jarque Bera yang 

merupakan asimtotis (sampel besar dan didasarkan atas residual Ordinary Least 

Square). Uji ini dengan melihat probabilitas Jarque Bera (JB) sebagai berikut: 

a. Bila probabilitas > 0.05 maka data berdistribusi normal 

b. Bila probabilitas < 0.05 maka data tidak berdistribusi normal 

2) Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam 

sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2017:85). Jika varians dari 

residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 
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homoskedastisitas. Pengujian ini dilakukan dengan uji Glejser yaitu meregresi 

masing-masing variabel independen dengan absolute residual sebagai variabel 

dependen. Residual adalah selisih antara nilai observasi dengan nilai prediksi, 

sedangkan absolute adalah nilai mutlak. Uji Glejser digunakan untuk meregresi 

nilai absolute residual terhadap variabel independen. Jika hasil tingkat 

kepercayaan uji Glejser > 0,05 maka tidak terkandung heteroskedastisitas. 

3) Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen (Ghozali, 

2017:71). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara 

variabel independen. Menurut Ghozali (2017:73) jika koefisien korelasi antar 

variabel bebas melebihi 0,80 maka dapat disimpulkan bahwa model mengalami 

masalah multikolinearitas, Sebaliknya, koefisien korelasi < 0,8 maka model bebas 

dari multikolinearitas. 

4) Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2017:121) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji 

apakah dalam metode regresi linear ada korelasi antara kesalahan penggangu pada 

periode t dengan kesalahan dengan periode t-1 (sebelumnya). Jika tidak terjadi 

korelasi, maka dinamakan adanya problem autokorelasi. Autokorelasi muncul 

karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya.  

 Menurut Gujarati (2013) salah satu uji yang dapat digunakan untuk 

mendeteksi adanya autokorelasi adalah uji Breusch Godfrey atau disebut dengan 
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Lagrange Multiplier. Apabila nilai probabilitas > α = 5% berarti tidak terjadi 

autokorelasi. Sebaliknya nilai probabilitas < α = 5% berarti terjadi autokorelasi. 

3.6.3 Pemilihan Model Data Panel 

1) Model Data Panel 

a) Model Common Effect 

Estimasi Common Effect (koefisien tetap antar waktu dan 

individu) merupakan teknik yang paling sederhana untuk 

mengestimasi data panel. Hal karena hanya dengan mengkombinasikan 

data time series dan data cross section tanpa melihat perbedaan antara 

waktu dan individu, sehingga dapat digunakan metode Ordinary Least 

Square (OLS) dalam mengestimasi data panel. 

Dalam pendekatan estimasi ini, tidak diperhatikan dimensi 

individu maupun waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antar 

perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu, dengan 

mengkombinasikan data time series dan data cross section tanpa 

melihat perbedaan antara waktu dan individu, maka model persamaan 

regresinya adalah: 

                Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + …. + βndit + eit 

b) Model Fixed Effect 

Model yang mengasumsikan adanya perbedaan intersep biasa 

disebut dengan model regresi Fixed Effect. Teknik model Fixed Effect 

adalah teknik mengestimaasi data panel dengan menggunakan variabel 

dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Pengertian 
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Fixed Effect  ini didasarkan adanya perbedaan intersep antar 

perusahaan maupun intersepnya sama antar waktu. Di samping itu, 

model ini juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi (slope) tetap 

antar perusahaan dan antar waktu. Model Fixed Effect dengan teknik 

Least Square Dummy Variabel (LSDV). 

Least Square Dummy Variabel (LSDV) adalah regresi 

Ordinary Least Square (OLS) dengan variabel dummy dengan intersep 

diasumsikan berbeda antar perusahaan. Variabel dummy ini sangat 

berguna dalam menggambarkan efek perusahaan investasi. Model 

Fixed Effect dengan Least Square Dummy Variabel (LSDV) dapat 

ditulis sebagai berikut: 

Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + ...... + βndit + eit 

c) Model Random Effect 

Pada model Fixed Effect terdapat kekurangan yaitu 

berkurangnya derajat kebebasan (Degree Of Freedom) sehingga akan 

mengurangi efisiensi parameter. Untuk mengatasi masalah tersebut, 

maka dapat menggunakan pendekatan estimasi Random Effect. 

Pendekatan estimasi Random Effect ini menggunakan variabel 

gangguan (error terms). Variabel gangguan ini mungkin akan 

menghubungkan antar waktu dan antar perusahaan. penulisan konstan 

dalam model Random Effect tidak lagi tetap, tetapi bersifat random 

sehingga dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut: 

Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + ...... + βndit + μi 
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2) Uji Spesifikasi Model 

Dari ketiga model yang telah diestimasikan akan dipilih model mana yang 

paling tepat atau sesuai dengan tujuan penelitian. Ada tiga uji (test) yang dapat 

dijadikan alat dalam memilih model regresi data panel (CE, FE atau RE) 

berdasarkan karakteristik data yang dimiliki yaitu: F Test (Chow Test), Hausman 

Test dan Langrangge Multiplier (LM) Test. 

a) Chow Test 

Uji Chow digunakan untuk memilih antara metode Common 

Effect dan metode Fixed Effect, dengan ketentuan pengambilan 

keputusan sebagai berikut: 

H0: Metode Common Effect 

H1: Metode Fixed Effet 

Jika nilai p-value cross section Chi Square < a =5%, atau 

probability (p-value) F Test < a =5% maka H0 ditolak atau dapat 

dikatakan bahwa metode yang digunakan adalah metode fixed effect. 

Jika nilai p-value cross section Chi Square   a =5%, atau probability 

(p-value) F Test   a =5% maka H0 diterima atau dapat dikatakan 

bahwa metode yang digunakan adalah metode common effect. 

b) Hausman Test 

Uji Hausman digunakan untuk menentukan apakah metode 

Random Effect atau metode Fixed Effect yang sesuai, dengan ketentuan 

pengambilan keputusan sebagai berikut: 

H0 : Metode random effect 
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H1 : Metode fixed effect 

Jika nilai p-value cross section chi-squares < a=5% maka H0 

ditolak atau metode yang digunakan adalah metode fixed effect. Tetapi, 

jika nilai p-value cross section chi-squares   a=5% maka H0 diterima 

atau metode yang digunakan adalah metode random effect. 

c) Langrangge Multiplier (LM) Test 

Uji LM digunakan untuk memilih model random effect  atau 

model common effect yang sebaiknya digunakan. Uji LM ini 

didasarkan pada distribusi chi squares dengan degree of freedom 

sebesar jumlah variabel independen. Ketentuan pengambilan 

keputusan pada uji LM ini adalah sebagai berikut: 

H0 : Metode Common Effect 

H1 : Metode Random Effect 

Jika nila LM statistik lebih besar nilai kritis chi-square, maka kita 

menolak hipotesis nol. Artinya, estimasi yang tepat untuk regresi data 

panel adalah random effect. Jika nilai uji LM lebih kecil dari nilai 

statistik chi-squares sebagai nilai kritis, maka kita menerima hipotesis 

nol. Artinya Estimasi random effect dengan demikian tidak dapat 

digunakan untuk regresi data panel, tetapi digunakan metode common 

effect. 

3.6.4 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan 

keputusan menerima atau menolak hipotesis. Uji hipotesis dilakukan untuk 



61 

 

 

mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji hipotesis yang 

dilakukan menggunakan analisis regresi data panel. 

1) Analisis Regresi Data Panel 

Data panel dapat didefenisikan sebagai gabungan antara data silang (cross-

section) dengan data runtut waktu (time series). Nama lain dari data panel adalah 

pool data, kombinasi data cross-section dan time series, micropanel data, 

longitudinal data, analisis even history  dan analisis cohort. Menurut secara 

umum dengan menggunakan data panel kita akan menghasilkan interep dan slope 

koefisien yang berbeda pada setiap perusahaan dan setiap periode waktu. Oleh 

karena itu, didalam mengestimasi persamaan akan sangat tergantung dari asumsi 

yang kita buat tentang intersep, koefisien slope dan variabel gangguannya 

(Winarno, 2015). Persamaan regresi data panel sebagai berikut: 

Y= α + β1X1it + β2X2it + β3X3it + β4X4it + β5X5it + eit 

Keterangan : 

Y  = Audit Delay 

X1it  = Auditor Switching 

X2it  = Kompleksitas Operasi Perusahaan 

X3it  = Opini Audit 

X4it  = Audit Fee 

X5it  = Ukuran Perusahaan 

α  = Konstanta 

eit  = Eror atau Variabel gangguan 

β1-β5   = Koefisien regresi 

2) Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi 
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variabel dependen (Ghozali, 2018:98). Jika nilai probability t lebih kecil dari 0,05 

maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 

2018:99).  Adapun syarat penerimaan atau penolakan hipotesis sebagai berikut: 

a. Jika nilai probability < 0,05, maka hipotisis diterima. Hal ini 

menunjukan bahwa variabel independen tersebut mempunyai pengaruh 

terhadap variabel dependen secara individu. 

b. Jika nilai probability > 0,05, maka hipotisis ditolak. Hal ini menunjukan 

bahwa variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh 

terhadap variabel dependen secara individu. 

3) Uji Signifikansi Keseluruhan (Uji  Statistik F) 

Uji statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018:98). Tingkat signifikansi 0,05 

digunakan untuk uji ini, dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Jika nilai probability ≤ 0,05 berarti semua variabel independen secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. 

b. Jika nilai probability ≥ 0,05 berarti semua variabel independen secara 

bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

4) Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:97). Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R
2
 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 
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dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-

variabelindependen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh auditor switching, 

kompleksitas operasi perusahaan, opini audit, fee audit dan ukuran perusahaan 

terhadap audit delay pada perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang 

terdaftar di BEI tahun 2018-2021. Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah 

di uraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Auditor switching berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Hasil ini 

menjelaskan bahwa semakin sering melakukan auditor switching akan 

mempengaruhi audit delay pada perusahaan sektor perdagangan, jasa dan 

investasi yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021. Hal ini dikarenakan 

ketika terjadi auditor switching pada perusahaan, dimungkinkan untuk 

menambah waktu penyelesaian pekerjaan auditnya, karena auditor yang 

baru harus memulai dari awal seperti memahami bisnis dan resiko klien 

karena merupakan penugasan pertama, jika pekerjaan audit ini dilakukan 

oleh auditor yang merupakan penugasan ulang hal tersebut tidak akan 

membutuhkan waktu yang panjang. 

2. Kompleksitas operasi perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

audit delay. Hasil ini menjelaskan bahwa banyak atau sedikitnya 

kompleksitas operasi perusahaan tidak akan mempengaruhi dan 

meningkatkan audit delay pada perusahaan sektor perdagangan, jasa dan 

investasi yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021. Hal ini dikarenakan 
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meskipun perusahaan tersebut mempunyai  jaringan  koordinasi  dan 

operasional  yang  lebih  rumit  akibat adanya  anak  perusahaan  namun  

dengan sistem informasi akuntansi yang baik dan sistem  pengendalian  

internal  yang memadai  maka  proses  pembuatan  dan penyampaian  

laporan  keuangan perusahaan akan tepat pada waktunya. 

3. Opini audit berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Hasil ini 

menjelaskan bahwa semakin baik opini audit akan mempengaruhi dan 

menurunkan audit delay pada perusahaan sektor perdagangan, jasa dan 

investasi yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021. Hal ini dikarenakan 

perusahaan yang menerima pendapat unqualified opinion cenderung akan 

melaporkan laporan keuangannya tepat waktu. Berbeda dengan perusahan 

yang menerima pendapat selain unqualified opinion, perusahaan tersebut 

akan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam melaporkan laporan 

keuangannya. Hal ini disebabkan karena auditor dalam proses pemberian 

opini audit membutuhkan waktu untuk negoisasi dengan klien dan juga 

negosiasi dengan partner audit yang lebih senior. 

4. Audit Fee berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Hasil ini 

menjelaskan bahwa semakin tinggi audit fee akan mempengaruhi dan 

menurunkan audit delay pada perusahaan sektor perdagangan, jasa dan 

investasi yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021. Hal ini dikarenakan 

dengan adanya biaya audit atau audit fee maka seorang auditor akan 

termotivasi dalam melaksanakan audit, sehingga audit yang dihasilkan 

akan berkualitas. Habib (2015) menyatakan audit fee yang tinggi yang 
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diberikan oleh perusahaan akan berdampak pada proses audit singkat. 

Audit fee yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kepercayaan tertentu 

dalam kinerja auditor dan imbalan yang diterima oleh Kantor Akuntan 

Publik, yang harus diambil tingkat litigasi terkait dengan Fee yang 

diterima oleh auditor. 

5. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap audit delay. 

Hasil ini menjelaskan bahwa semakin tinggi atau rendahnya ukuran 

perusahaan tidak akan mempengaruhi audit delay pada perusahaan sektor 

perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021. 

Hal ini dikarenakan prosedur yang sama dalam proses pengauditan, baik 

perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Adanya aturan yang telah 

ditetapkan IAI terkait standar audit, auditor dituntut untuk bekerja secara 

profesional dalam melaksanakan pengauditan  sesuai dengan prosedur 

yang  telah ditetapkan, baik untuk perusahaan dengan jumlah  aset yang 

besar ataupun kecil, prosedur pengauditan akan tetap sama.  

6. Auditor switching, kompleksitas operasi perusahaan, opini audit, fee audit 

dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap 

audit delay.  
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5.2   Saran 

 Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diusulkan saran yang diharapkan 

akan bermanfaat bagi: 

1. Perusahaan 

Disarankan pada perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi bisa 

meningkatkan fee auditnya untuk menyewa jasa auditor yang lebih baik 

agar ketepatan waktu dalam audit secara tepat dan akurat. 

2. Peneliti selanjutnya dapat memperluas objek penelitian menjadi seluruh 

perususahaan yang terdaftar di BEI, hal ini dikarenakan pada penelitian ini 

hanya menjadikan perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang 

dijadikan objek penelitian. 

3. Disarankan juga bagi penelitian selanjutnya dapat menggunakan model 

dan indikator yang berbeda dari penelitian ini agar hasil yang didapat 

menjadi lebih generalisasi. Peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan 

variabel independen dikarenakan pada penelitian ini variabel yang 

digunakan dapat menjelaskan pengaruh variabel audit delay seperti Good 

Corporate Governance, Ukuran KAP, dll. Variabel-variabel tersebut dapat 

mempengaruhi audit delay karena GCG akan membantu agar tidak 

terjadinya konflik agensi dimana GCG akan memperhatikan kualitas dari 

laporan keuangannya agar dapat diaudit secara tepat waktu. 
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LAMPIRAN 

  



 

 

No Perusahaan Kriteria I Kriteria II Kriteria III Kriteria IV Keterangan 

Wholesale           

1 AGAR X   Eliminasi 

2 AIMS    X Eliminasi 

3 AKRA     Sampel 

4 APII    X Eliminasi 

5 AYLS X   Eliminasi 

6 BLUE X   Eliminasi 

7 BMSR    X Eliminasi 

8 TURI     Sampel 

9 UNTR     Sampel 

10 CLPI    X Eliminasi 

11 CNKO  X  Eliminasi 

12 DPUM    X Eliminasi 

13 DWGL    X Eliminasi 

14 EPMT    X Eliminasi 

15 FISH   X  Eliminasi 

16 GREN* X   Eliminasi 

17 HADE    X Eliminasi 

18 HDIT X   Eliminasi 

19 HEXA  X  Eliminasi 

20 HKMU    X Eliminasi 

21 INPS  X  Eliminasi 

22 INTA  X  Eliminasi 

23 INTD    X Eliminasi 

24 IRRA X   Eliminasi 

25 KAYU X   Eliminasi 

26 KMDS X   Eliminasi 

27 KOBX  X  Eliminasi 

28 KONI  X  Eliminasi 

29 LTLS     Sampel 

30 MDRN  X  Eliminasi 

31 MICE    X Eliminasi 

32 MPMX     Sampel 

33 OKAS  X  Eliminasi 

34 OPMS X   Eliminasi 

35 PMJS X   Eliminasi 

36 SDPC  X  Eliminasi 

37 SGER X   Eliminasi 

38 SPTO    X Eliminasi 



 

 

39 SQMI  X  Eliminasi 

40 SUGI  X  Eliminasi 

41 TFAS X   Eliminasi 

42 TGKA     Sampel 

43 TIRA  X  Eliminasi 

44 TRIL  X  Eliminasi 

45 BOGA     Sampel 

46 CARS     Sampel 

47 WAPO    X Eliminasi 

48 WICO    X Eliminasi 

49 ZBRA    X Eliminasi 

RETAIL TRADE           

50 ACES     Sampel 

51 AMRT     Sampel 

52 CSAP    X Eliminasi 

53 DAYA  X  Eliminasi 

54 DIVA     Sampel 

55 ECII    X Eliminasi 

56 ERAA     Sampel 

57 GLOB    X Eliminasi 

58 HERO    X Eliminasi 

59 KIOS     Sampel 

60 KOIN    X Eliminasi 

61 LPPF    X Eliminasi 

62 MAPA  X  Eliminasi 

63 MAPI  X  Eliminasi 

64 MCAS  X  Eliminasi 

65 MIDI     Sampel 

66 MKNT    X Eliminasi 

67 MPPA  X  Eliminasi 

68 NFCX     Sampel 

69 RALS    X Eliminasi 

70 RANC  X  Eliminasi 

71 SKYB  X  Eliminasi 

72 SONA    X Eliminasi 

73 TELE    X Eliminasi 

74 TRIO    X Eliminasi 

Tourism, Hotel &           

75 AKKU  X  Eliminasi 

76 ARTA  X  Eliminasi 



 

 

77 BAYU    X Eliminasi 

78 BUVA  X  Eliminasi 

79 CLAY X   Eliminasi 

80 CSMI X   Eliminasi 

81 DFAM     Sampel 

82 DUCK  X  Eliminasi 

83 EAST X   Eliminasi 

84 ESTA X   Eliminasi 

85 FAST    X Eliminasi 

86 FITT X   Eliminasi 

87 HOME  X  Eliminasi 

88 HOTL  X  Eliminasi 

89 HRME X   Eliminasi 

90 ICON    X Eliminasi 

91 IKAI    X Eliminasi 

92 JGLE  X  Eliminasi 

93 JIHD    X Eliminasi 

94 JSPT    X Eliminasi 

95 KPIG    X Eliminasi 

96 MAMI  X  Eliminasi 

97 MAPB  X  Eliminasi 

98 MINA    X Eliminasi 

99 NASA    X Eliminasi 

100 NATO X   Eliminasi 

101 NUSA  X  Eliminasi 

102 PANR    X Eliminasi 

103 PDES    X Eliminasi 

104 PGJO X   Eliminasi 

105 PGLI  X  Eliminasi 

106 PJAA    X Eliminasi 

107 PLAN X   Eliminasi 

108 PNSE  X  Eliminasi 

109 PSKT     Sampel 

110 PTSP    X Eliminasi 

111 PZZA    X Eliminasi 

112 SHID    X Eliminasi 

113 SOTS    X Eliminasi 

114 UANG X   Eliminasi 

Advertising, Printing           

115 ABBA  X  Eliminasi 



 

 

116 BLTZ    X Eliminasi 

117 DMMX X   Eliminasi 

118 EMTK     Sampel 

119 FILM    X Eliminasi 

120 FORU     Sampel 

121 IPTV X   Eliminasi 

122 JTPE X   Eliminasi 

123 KBLV    X Eliminasi 

124 LINK    X Eliminasi 

125 LPLI    X Eliminasi 

126 MARI  X  Eliminasi 

127 MDIA  X  Eliminasi 

128 MNCN    X Eliminasi 

129 MSIN    X Eliminasi 

130 MSKY    X Eliminasi 

131 SCMA     Sampel 

132 TMPO    X Eliminasi 

133 VIVA  X  Eliminasi 

134 WIFI* X   Eliminasi 

Healthcare            

135 CARE X   Eliminasi 

136 HEAL    X Eliminasi 

137 MIKA     Sampel 

138 PRDA    X Eliminasi 

139 PRIM    X Eliminasi 

140 SAME    X Eliminasi 

141 SILO    X Eliminasi 

142 SRAJ    X Eliminasi 

Computer & Service           

143 ASGR    X Eliminasi 

144 ATIC  X  Eliminasi 

145 CASH X   Eliminasi 

146 DIGI    X Eliminasi 

147 DNET    X Eliminasi 

148 ENVY X   Eliminasi 

149 GLVA X   Eliminasi 

150 LMAS  X  Eliminasi 

151 LUCK  X  Eliminasi 

152 MLPT  X  Eliminasi 

153 MTDL  X  Eliminasi 



 

 

154 TECH X   Eliminasi 

Investment Company           

155 ABMM   X  Eliminasi 

156 BHIT    X Eliminasi 

157 BMTR    X Eliminasi 

158 BNBR     Sampel 

159 KREN     Sampel 

160 MGNA  X  Eliminasi 

161 MLPL    X Eliminasi 

162 NICK    X Eliminasi 

163 OCAP  X  Eliminasi 

164 PEGE  X  Eliminasi 

165 PLAS  X  Eliminasi 

166 POOL  X  Eliminasi 

167 SRTG     Sampel 

Others            

168 BOLA X   Eliminasi 

169 DYAN    X Eliminasi 

170 GEMA     Sampel 

171 INDX    X Eliminasi 

172 ITMA   X  Eliminasi 

173 ITTG* X   Eliminasi 

174 MFMI    X Eliminasi 

175 RONY X   Eliminasi 

176 SFAN X   Eliminasi 

177 SIMA  X  Eliminasi 

178 SOSS  X  Eliminasi 

179 YELO  X  Eliminasi 

  

  



 

 

No Perusahaan Tahun AD 

1 AKRA 2018 73 

    2019 77 

    2020 82 

    2021 80 

2 TURI 2018 58 

    2019 58 

    2020 57 

    2021 56 

3 UNTR 2018 56 

    2019 52 

    2020 50 

    2021 52 

4 LTLS 2018 85 

    2019 86 

    2020 102 

    2021 89 

5 MPMX 2018 86 

    2019 87 

    2020 99 

    2021 88 

6 TGKA 2018 88 

    2019 86 

    2020 104 

    2021 102 

7 BOGA 2018 87 

    2019 90 

    2020 100 

    2021 117 

8 CARS 2018 87 

    2019 131 

    2020 140 

    2021 130 

9 ACES 2018 85 

    2019 96 

    2020 95 

    2021 89 

10 AMRT 2018 84 

    2019 87 

    2020 88 



 

 

    2021 89 

11 DIVA 2018 71 

    2019 100 

    2020 98 

    2021 97 

12 ERAA 2018 86 

    2019 87 

    2020 97 

    2021 104 

13 KIOS 2018 86 

    2019 111 

    2020 118 

    2021 115 

14 MIDI 2018 84 

    2019 87 

    2020 88 

    2021 89 

15 NFCX 2018 74 

    2019 106 

    2020 98 

    2021 97 

16 DFAM 2018 74 

    2019 111 

    2020 109 

    2021 110 

17 PSKT 2018 60 

    2019 80 

    2020 82 

    2021 81 

18 EMTK 2018 88 

    2019 100 

    2020 90 

    2021 96 

19 FORU 2018 80 

    2019 99 

    2020 79 

    2021 80 

20 SCMA 2018 86 

    2019 100 

    2020 97 



 

 

    2021 91 

21 MIKA 2018 81 

    2019 71 

    2020 67 

    2021 84 

22 BNBR 2018 89 

    2019 90 

    2020 89 

    2021 89 

23 KREN 2018 79 

    2019 86 

    2020 90 

    2021 87 

24 SRTG 2018 84 

    2019 62 

    2020 63 

    2021 69 

25 GEMA 2018 81 

    2019 90 

    2020 81 

    2021 84 

  

  



 

 

No Perusahaan Tahun Dummy 

1 AKRA 2018 0 

    2019 1 

    2020 0 

    2021 0 

2 TURI 2018 1 

    2019 0 

    2020 0 

    2021 1 

3 UNTR 2018 1 

    2019 1 

    2020 1 

    2021 0 

4 LTLS 2018 0 

    2019 0 

    2020 1 

    2021 0 

5 MPMX 2018 1 

    2019 1 

    2020 0 

    2021 1 

6 TGKA 2018 0 

    2019 0 

    2020 1 

    2021 0 

7 BOGA 2018 0 

    2019 1 

    2020 0 

    2021 0 

8 CARS 2018 0 

    2019 1 

    2020 0 

    2021 1 

9 ACES 2018 1 

    2019 0 

    2020 0 

    2021 1 

10 AMRT 2018 1 

    2019 1 

    2020 0 



 

 

    2021 0 

11 DIVA 2018 1 

    2019 0 

    2020 0 

    2021 1 

12 ERAA 2018 1 

    2019 1 

    2020 1 

    2021 0 

13 KIOS 2018 1 

    2019 0 

    2020 0 

    2021 1 

14 MIDI 2018 0 

    2019 1 

    2020 0 

    2021 0 

15 NFCX 2018 1 

    2019 0 

    2020 0 

    2021 1 

16 DFAM 2018 1 

    2019 0 

    2020 0 

    2021 1 

17 PSKT 2018 1 

    2019 0 

    2020 1 

    2021 1 

18 EMTK 2018 0 

    2019 1 

    2020 0 

    2021 0 

19 FORU 2018 1 

    2019 0 

    2020 1 

    2021 0 

20 SCMA 2018 0 

    2019 1 

    2020 0 



 

 

    2021 0 

21 MIKA 2018 1 

    2019 1 

    2020 0 

    2021 0 

22 BNBR 2018 0 

    2019 0 

    2020 1 

    2021 0 

23 KREN 2018 1 

    2019 0 

    2020 0 

    2021 0 

24 SRTG 2018 0 

    2019 0 

    2020 1 

    2021 0 

25 GEMA 2018 1 

    2019 0 

    2020 1 

    2021 1 

  

  



 

 

TABULASI DATA KOMPLEKSITAS OPERASI PERUSAHAAN 

No Perusahaan Tahun Jumlah anak perusahaan  

1 AKRA 2018 15 

    2019 17 

    2020 17 

    2021 18 

2 TURI 2018 11 

    2019 11 

    2020 11 

    2021 11 

3 UNTR 2018 51 

    2019 51 

    2020 55 

    2021 55 

4 LTLS 2018 23 

    2019 25 

    2020 25 

    2021 25 

5 MPMX 2018 19 

    2019 17 

    2020 16 

    2021 17 

6 TGKA 2018 3 

    2019 3 

    2020 3 

    2021 3 

7 BOGA 2018 12 

    2019 12 

    2020 12 

    2021 12 

8 CARS 2018 17 

    2019 19 

    2020 21 

    2021 21 

9 ACES 2018 1 

    2019 1 

    2020 1 

    2021 1 

10 AMRT 2018 7 

    2019 8 



 

 

    2020 8 

    2021 8 

11 DIVA 2018 5 

    2019 7 

    2020 8 

    2021 8 

12 ERAA 2018 31 

    2019 34 

    2020 40 

    2021 40 

13 KIOS 2018 2 

    2019 2 

    2020 2 

    2021 3 

14 MIDI 2018 1 

    2019 1 

    2020 1 

    2021 1 

15 NFCX 2018 13 

    2019 19 

    2020 21 

    2021 26 

16 DFAM 2018 7 

    2019 7 

    2020 7 

    2021 7 

17 PSKT 2018 13 

    2019 13 

    2020 13 

    2021 13 

18 EMTK 2018 38 

    2019 38 

    2020 38 

    2021 42 

19 FORU 2018 6 

    2019 6 

    2020 3 

    2021 3 

20 SCMA 2018 8 

    2019 11 



 

 

    2020 13 

    2021 13 

21 MIKA 2018 17 

    2019 18 

    2020 20 

    2021 21 

22 BNBR 2018 45 

    2019 42 

    2020 44 

    2021 44 

23 KREN 2018 38 

    2019 47 

    2020 46 

    2021 69 

24 SRTG 2018 18 

    2019 18 

    2020 17 

    2021 19 

25 GEMA 2018 4 

    2019 5 

    2020 5 

    2021 5 

  

  



 

 

TABULASI DATA OPINI AUDIT 

No Perusahaan Tahun Opini Dummy 

1 AKRA 2018 WTP 1 

    2019 WTP 1 

    2020 WTP 1 

    2021 WTP 1 

2 TURI 2018 WTP 1 

    2019 WTP 1 

    2020 WTP 1 

    2021 WTP 1 

3 UNTR 2018 WTP 1 

    2019 WTP 1 

    2020 WTP 1 

    2021 WTP 1 

4 LTLS 2018 WTP 1 

    2019 WTP 1 

    2020 WTP 1 

    2021 WTP 1 

5 MPMX 2018 WTP 1 

    2019 WTP 1 

    2020 WTP 1 

    2021 WTP 1 

6 TGKA 2018 WTP 1 

    2019 WTP 1 

    2020 WTP 1 

    2021 WTP 1 

7 BOGA 2018 WTP 1 

    2019 WTP 1 

    2020 WTP 1 

    2021 WTP 1 

8 CARS 2018 WTP 1 

    2019 WTP-BP 0 

    2020 WTP-BP 0 

    2021 WTP-BP 0 

9 ACES 2018 WTP 1 

    2019 WTP 1 

    2020 WTP 1 

    2021 WTP 1 

10 AMRT 2018 WTP 1 

    2019 WTP 1 



 

 

    2020 WTP 1 

    2021 WTP 1 

11 DIVA 2018 WTP-BP 0 

    2019 WTP 1 

    2020 WTP 1 

    2021 WTP 1 

12 ERAA 2018 WTP 1 

    2019 WTP 1 

    2020 WTP 1 

    2021 WTP 1 

13 KIOS 2018 WTP 1 

    2019 WTP 1 

    2020 WTP 1 

    2021 WTP 1 

14 MIDI 2018 WTP 1 

    2019 WTP 1 

    2020 WTP 1 

    2021 WTP 1 

15 NFCX 2018 WTP 1 

    2019 WTP 1 

    2020 WTP 1 

    2021 WTP 1 

16 DFAM 2018 WTP 1 

    2019 WTP 1 

    2020 WTP 1 

    2021 WTP 1 

17 PSKT 2018 WTP-BP 0 

    2019 WTP-BP 0 

    2020 WTP-BP 0 

    2021 WTP-BP 0 

18 EMTK 2018 WTP 1 

    2019 WTP 1 

    2020 WTP 1 

    2021 WTP 1 

19 FORU 2018 WTP 1 

    2019 WTP 1 

    2020 WTP 1 

    2021 WTP 1 

20 SCMA 2018 WTP 1 

    2019 WTP 1 



 

 

    2020 WTP 1 

    2021 WTP 1 

21 MIKA 2018 WTP 1 

    2019 WTP 1 

    2020 WTP 1 

    2021 WTP 1 

22 BNBR 2018 WTP 1 

    2019 WTP 1 

    2020 WTP 1 

    2021 WTP 1 

23 KREN 2018 WTP 1 

    2019 WTP 1 

    2020 WTP 1 

    2021 WTP 1 

24 SRTG 2018 WTP 1 

    2019 WTP 1 

    2020 WTP 1 

    2021 WTP 1 

25 GEMA 2018 WTP 1 

    2019 WTP 1 

    2020 WTP 1 

    2021 WTP 1 

  

  



 

 

TABULASI DATA FEE AUDIT 

No Perusahaan Tahun Fee Audit LN 

1 AKRA 2018  Rp                    1.360.000.000  21,0308 

    2019  Rp                    1.390.000.000  21,0526 

    2020  Rp                    1.390.000.000  21,0526 

    2021  Rp                    1.390.000.000  21,0526 

2 TURI 2018 Rp                    2.650.000.000  21,6978 

    2019 Rp                    2.700.000.000  21,7165 

    2020 Rp                    2.700.000.000  21,7165 

    2021 Rp                    2.760.000.000 21,7385 

3 UNTR 2018 Rp                  23.000.000.000 23,8588 

    2019 Rp                  25.000.000.000 23,9421 

    2020 Rp                  25.000.000.000 23,9421 

    2021 Rp                  15.000.000.000 23,4313 

4 LTLS 2018  Rp                    1.000.000.000  20,7233 

    2019  Rp                    1.078.000.000  20,7984 

    2020  Rp                    1.024.100.000  20,7471 

    2021  Rp                    4.968.310.761  22,3263 

5 MPMX 2018  Rp                    2.381.886.000  21,5912 

    2019  Rp                    1.715.000.000  21,2627 

    2020  Rp                    1.750.000.000  21,2829 

    2021  Rp                    1.791.375.000  21,3062 

6 TGKA 2018  Rp                    1.560.000.000  21,1680 

    2019  Rp                    1.550.000.000  21,1615 

    2020  Rp                    1.623.000.000  21,2075 

    2021  Rp                    1.750.000.000  21,2829 

7 BOGA 2018 Rp                       475.000.000 19,9788 

    2019 Rp                       650.000.000 20,2925 

    2020 Rp                       650.000.000 20,2925 

    2021 Rp                       645.000.000 20,2848 

8 CARS 2018  Rp                    1.757.000.000  21,2869 

    2019 Rp                    1.919.000.000  21,3751 

    2020 Rp                    1.650.000.000 21,2240 

    2021 Rp                    2.000.000.000 21,4164 

9 ACES 2018  Rp                       267.500.000  19,4046 

    2019  Rp                       270.000.000  19,4139 

    2020  Rp                       286.000.000  19,4715 

    2021  Rp                       286.500.000  19,4732 

10 AMRT 2018  Rp                    1.100.000.000  20,8186 

    2019  Rp                    1.100.000.000  20,8186 



 

 

    2020  Rp                    1.150.000.000  20,8630 

    2021  Rp                    1.150.000.000  20,8630 

11 DIVA 2018  Rp                       270.000.000  19,4139 

    2019  Rp                       120.000.000  18,6030 

    2020  Rp                       125.000.000  18,6438 

    2021  Rp                       125.000.000  18,6438 

12 ERAA 2018  Rp                       550.000.000  20,1254 

    2019  Rp                       550.000.000  20,1254 

    2020  Rp                       550.000.000  20,1254 

    2021  Rp                    2.888.000.000  21,7838 

13 KIOS 2018  Rp                       213.352.000  19,1785 

    2019  Rp                       225.000.000  19,2316 

    2020  Rp                       176.000.000  18,9860 

    2021  Rp                       130.000.000  18,6830 

14 MIDI 2018  Rp                       648.000.000  20,2894 

    2019  Rp                       648.000.000  20,2894 

    2020  Rp                       615.000.000  20,2371 

    2021  Rp                       678.400.000  20,3352 

15 NFCX 2018  Rp                       132.000.000  18,6983 

    2019  Rp                       158.000.000  18,8781 

    2020  Rp                       165.000.000  18,9215 

    2021  Rp                       185.000.000  19,0359 

16 DFAM 2018  Rp                    2.480.000.000  21,6315 

    2019  Rp                    1.750.000.000  21,2829 

    2020  Rp                    1.207.910.300  20,9122 

    2021  Rp                       700.000.000  20,3666 

17 PSKT 2018  Rp                    1.234.833.616  20,9342 

    2019  Rp                       772.200.000  20,4648 

    2020  Rp                       700.000.000  20,3666 

    2021  Rp                       666.500.000  20,3176 

18 EMTK 2018  Rp                       600.000.000  20,2124 

    2019  Rp                       600.000.000  20,2124 

    2020  Rp                       600.000.000  20,2124 

    2021  Rp                       625.000.000  20,2533 

19 FORU 2018  Rp                       316.300.000  19,5722 

    2019  Rp                       290.000.000  19,4854 

    2020  Rp                       197.000.000  19,0987 

    2021  Rp                       155.000.000  18,8589 

20 SCMA 2018  Rp                       300.000.000  19,5193 

    2019  Rp                       325.000.000  19,5993 



 

 

    2020  Rp                       325.000.000  19,5993 

    2021  Rp                       350.000.000  19,6734 

21 MIKA 2018  Rp                    1.965.000.000  21,3988 

    2019  Rp                    1.550.000.000  21,1615 

    2020  Rp                    1.800.000.000  21,3111 

    2021  Rp                    2.075.000.000  21,4532 

22 BNBR 2018  Rp                    3.800.000.000  22,0583 

    2019  Rp                    3.500.000.000  21,9760 

    2020  Rp                    3.500.000.000  21,9760 

    2021  Rp                    3.212.500.000  21,8903 

23 KREN 2018  Rp                       150.000.000  18,8261 

    2019  Rp                       170.000.000  18,9513 

    2020  Rp                       215.000.000  19,1861 

    2021  Rp                       225.000.000  19,2316 

24 SRTG 2018  Rp                    2.360.403.000  21,5821 

    2019  Rp                    2.585.560.000  21,6732 

    2020  Rp                    3.920.000.000  22,0894 

    2021  Rp                    4.060.000.000  22,1244 

25 GEMA 2018  Rp                       630.000.000  20,2612 

    2019  Rp                       695.000.000  20,3594 

    2020  Rp                       695.000.000  20,3594 

    2021  Rp                       455.000.000  19,9358 

  

  



 

 

TABULASI DATA UKURAN PERUSAHAAN 

No Perusahaan Tahun Total Aset LN 

1 AKRA 2018  Rp           19.940.850.599.000  30,6238 

    2019  Rp           21.409.046.173.000  30,6948 

    2020  Rp           18.683.572.815.000  30,5587 

    2021  Rp           23.508.585.736.000  30,7884 

2 TURI 2018 Rp             6.035.844.000.000 29,4287 

    2019 Rp             6.292.705.000.000 29,4704 

    2020 Rp             5.764.700.000.000 29,3828 

    2021 Rp             6.800.389.000.000 29,5480 

3 UNTR 2018 Rp         116.281.017.000.000 32,3870 

    2019 Rp         111.713.375.000.000 32,3470 

    2020 Rp           99.800.963.000.000 32,2342 

    2021 Rp         112.561.356.000.000 32,3545 

4 LTLS 2018  Rp             6.318.441.000.000  29,4745 

    2019  Rp             5.863.204.000.000  29,3997 

    2020  Rp             5.524.302.000.000  29,3402 

    2021  Rp             6.226.014.000.000  29,4598 

5 MPMX 2018  Rp           11.943.407.000.000  30,1112 

    2019  Rp             9.563.681.000.000  29,8890 

    2020  Rp             9.209.838.000.000  29,8513 

    2021  Rp             9.869.734.000.000  29,9205 

6 TGKA 2018  Rp             3.485.510.411.961  28,8796 

    2019  Rp             2.995.872.438.975  28,7283 

    2020  Rp             3.361.956.197.960  28,8435 

    2021  Rp             3.403.961.007.490  28,8560 

7 BOGA 2018 Rp                571.901.434.748  27,0722 

    2019 Rp                579.936.011.162 27,0862 

    2020 Rp                595.139.264.972  27,1121 

    2021 Rp                813.751.994.176  27,4249 

8 CARS 2018 Rp             9.149.124.651.840 29,8447 

    2019 Rp             7.771.387.262.635  29,6815 

    2020 Rp             5.687.166.848.188  29,3692 

    2021 Rp             4.325.269.337.218  29,0955 

9 ACES 2018  Rp             5.321.180.855.541  29,3027 

    2019  Rp             5.920.169.803.449  29,4094 

    2020  Rp             7.247.063.894.294  29,6116 

    2021  Rp             7.189.816.371.434  29,6037 

10 AMRT 2018  Rp           21.901.740.000.000  30,7176 

    2019  Rp           22.165.968.000.000  30,7296 



 

 

    2020  Rp           25.970.743.000.000  30,8880 

    2021  Rp           27.493.748.000.000  30,9450 

11 DIVA 2018  Rp                855.696.370.699  27,4752 

    2019  Rp             1.087.962.023.939  27,7153 

    2020  Rp             1.154.965.011.840  27,7751 

    2021  Rp             2.360.148.812.115  28,4897 

12 ERAA 2018  Rp           12.682.902.626.000  30,1713 

    2019  Rp             9.747.703.198.000  29,9081 

    2020  Rp           11.211.369.042.000  30,0479 

    2021  Rp           11.372.225.256.000  30,0622 

13 KIOS 2018  Rp                249.644.757.376  26,2433 

    2019  Rp                274.525.987.806  26,3383 

    2020  Rp                187.967.965.333  25,9595 

    2021  Rp                  79.197.568.853  25,0952 

14 MIDI 2018  Rp             4.960.145.000.000  29,2325 

    2019  Rp             4.990.309.000.000  29,2385 

    2020  Rp             5.923.693.000.000  29,4100 

    2021  Rp             6.344.016.000.000  29,4785 

15 NFCX 2018  Rp                531.535.643.965  26,9990 

    2019  Rp             1.341.118.244.979  27,9245 

    2020  Rp             1.403.992.329.735  27,9703 

    2021  Rp             1.926.693.143.204  28,2868 

16 DFAM 2018  Rp                335.598.556.390  26,5392 

    2019  Rp                333.490.061.853  26,5329 

    2020  Rp                308.397.099.735  26,4547 

    2021  Rp                271.988.568.417  26,3290 

17 PSKT 2018  Rp                470.089.120.703  26,8762 

    2019  Rp                464.540.146.023  26,8643 

    2020  Rp                436.430.544.368  26,8019 

    2021  Rp                424.363.081.426  26,7739 

18 EMTK 2018  Rp           19.525.411.684.000  30,6027 

    2019  Rp           17.540.637.852.000  30,4955 

    2020  Rp           17.884.145.634.000  30,5149 

    2021  Rp           38.168.511.114.000  31,2730 

19 FORU 2018  Rp                122.968.903.053  25,5352 

    2019  Rp                  90.103.949.615  25,2242 

    2020  Rp                  48.589.876.089  24,6067 

    2021  Rp                  46.627.543.992  24,5655 

20 SCMA 2018  Rp             6.589.842.943.000  29,5166 

    2019  Rp             6.716.724.073.000  29,5356 



 

 

    2020  Rp             6.766.903.494.000  29,5431 

    2021  Rp             9.913.440.970.000  29,9249 

21 MIKA 2018  Rp             5.089.416.875.753  29,2582 

    2019  Rp             5.576.085.408.175  29,3495 

    2020  Rp             6.372.279.460.008  29,4830 

    2021  Rp             6.860.971.097.854  29,5569 

22 BNBR 2018  Rp           14.335.108.000.000  30,2937 

    2019  Rp           14.364.538.000.000  30,2958 

    2020  Rp           13.991.786.000.000  30,2695 

    2021  Rp           15.242.769.000.000  30,3551 

23 KREN 2018  Rp             2.710.691.221.254  28,6282 

    2019  Rp             3.315.756.953.538  28,8297 

    2020  Rp             3.330.804.739.113  28,8342 

    2021  Rp             3.137.530.767.483  28,7745 

24 SRTG 2018  Rp           20.114.874.000.000  30,6325 

    2019  Rp           26.657.523.000.000  30,9141 

    2020  Rp           35.048.949.000.000  31,1878 

    2021  Rp           61.151.527.000.000  31,7444 

25 GEMA 2018  Rp                986.798.686.383  27,6177 

    2019  Rp                962.025.149.261  27,5923 

    2020  Rp                972.015.359.252  27,6026 

    2021  Rp             1.066.798.461.757  27,6957 

   



 

 

HASIL STATISTIK DESKRIPTIF 

 

 

 

HASIL UJI ASUMSI KLASIK 

1. Uji Normalitas 

 

 

2. Uji Multikolinieritas 

 

 

  

Sample: 2018 2021

DELAY X1 X2 X3 X4 X5

 Mean  87.50000  0.450000  17.69000  0.920000  20.58975  28.97712

 Maximum  140.0000  1.000000  69.00000  1.000000  23.94214  32.38703

 Minimum  50.00000  0.000000  1.000000  0.000000  18.60300  24.56546

 Std. Dev.  16.63482  0.500000  15.36209  0.272660  1.191688  1.752796

 Observations  100  100  100  100  100  100
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Series: Standardized Residuals

Sample 2018 2021

Observations  100

Mean      -1.03e-14

Median  -0.501780

Maximum  42.09808

Minimum -34.64261

Std. Dev.   14.51988

Skewness    0.385201

Kurtos is    3.624525

Jarque-Bera  4.098129

Probabi l i ty  0.128855


X1 X2 X3 X4 X5

X1  1.000000 -0.036887 -0.177822  0.031080 -0.068602

X2 -0.036887  1.000000  0.056719  0.378087  0.519799

X3 -0.177822  0.056719  1.000000 -0.024700  0.187669

X4  0.031080  0.378087 -0.024700  1.000000  0.612907

X5 -0.068602  0.519799  0.187669  0.612907  1.000000



 

 

3. Uji Heteroskedastisitas 

 

  

Heteroskedasticity Test: Glejser

Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic 6.510677     Prob. F(5,94) 0.0858

Obs*R-squared 6.758313     Prob. Chi-Square(5) 0.0872

Scaled explained SS 3.561433     Prob. Chi-Square(5) 0.0889

Test Equation:

Dependent Variable: ARESID

Method: Least Squares

Sample: 1 100

Included observations: 100

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 25.00647 15.45487 1.618032 0.1090

X1 0.538858 1.482131 0.363570 0.7170

X2 0.077175 0.055663 1.386463 0.1689

X3 -18.61412 2.795744 -1.658018 0.1104

X4 2.972182 0.789354 1.765336 0.0989

X5 -2.067207 0.590814 -1.498916 0.1557

R-squared 0.467583     Mean dependent var 10.78397

Adjusted R-squared 0.439263     S.D. dependent var 9.662211

S.E. of regression 7.235292     Akaike info criterion 6.853943

Sum squared resid 4920.849     Schwarz criterion 7.010253

Log likelihood -336.6972     Hannan-Quinn criter. 6.917205

F-statistic 16.51068     Durbin-Watson stat 1.560573

Prob(F-statistic) 0.000000



 

 

4. Uji Autokorelasi 

 

  

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic 10.29250     Prob. F(2,92) 0.0814

Obs*R-squared 2.549870     Prob. Chi-Square(2) 0.0889

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Sample: 1 100

Included observations: 100

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -1.442416 28.31181 -0.050947 0.9595

X1 0.187843 2.713829 0.069217 0.9450

X2 0.015838 0.102244 0.154905 0.8772

X3 1.954714 5.152167 0.379397 0.7053

X4 -0.640636 1.450475 -0.441673 0.6598

X5 0.429713 1.084991 0.396052 0.6930

RESID(-1) 0.464860 0.104277 4.457947 0.0873

RESID(-2) 0.032555 0.105085 0.309793 0.7574

R-squared 0.226516     Mean dependent var 1.98E-14

Adjusted R-squared 0.167664     S.D. dependent var 14.51988

S.E. of regression 13.24685     Akaike info criterion 8.082015

Sum squared resid 16144.06     Schwarz criterion 8.290428

Log likelihood -396.1007     Hannan-Quinn criter. 8.166363

F-statistic 3.848903     Durbin-Watson stat 1.973990

Prob(F-statistic) 0.001028



 

 

HASIL MODEL DATA PANEL 

 

1. Common Effect 

 

  

Dependent Variable: DELAY

Method: Panel Least Squares

Sample: 2018 2021

Periods included: 4

Cross-sections included: 25

Total panel (balanced) observations: 100

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 224.5927 31.82922 7.056178 0.0000

X1 -6.341177 3.052442 -2.077411 0.0405

X2 -0.014898 0.114639 -0.129959 0.8969

X3 -12.05158 5.757821 -2.093081 0.0390

X4 -5.136337 1.625670 -3.159520 0.0021

X5 -0.591233 1.216778 -0.485901 0.6282

R-squared 0.238114     Mean dependent var 87.50000

Adjusted R-squared 0.197588     S.D. dependent var 16.63482

S.E. of regression 14.90105     Akaike info criterion 8.298865

Sum squared resid 20871.87     Schwarz criterion 8.455175

Log likelihood -408.9432     Hannan-Quinn criter. 8.362126

F-statistic 5.875600     Durbin-Watson stat 0.631057

Prob(F-statistic) 0.000091



 

 

2. Fixed Effect 

 

  

Dependent Variable: DELAY

Method: Panel Least Squares

Sample: 2018 2021

Periods included: 4

Cross-sections included: 25

Total panel (balanced) observations: 100

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 178.0250 132.4487 1.344105 0.1833

X1 -4.247013 2.111296 -2.011566 0.0481

X2 0.740516 0.354680 2.087844 0.0405

X3 -16.37745 8.408979 -1.947614 0.0555

X4 -7.299850 3.884784 -1.879088 0.0644

X5 2.196760 4.625178 0.474957 0.6363

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.774728     Mean dependent var 87.50000

Adjusted R-squared 0.681401     S.D. dependent var 16.63482

S.E. of regression 9.389455     Akaike info criterion 7.560377

Sum squared resid 6171.330     Schwarz criterion 8.341928

Log likelihood -348.0188     Hannan-Quinn criter. 7.876684

F-statistic 8.301216     Durbin-Watson stat 1.979632

Prob(F-statistic) 0.000000



 

 

3. Random Effect 

 

  

Dependent Variable: DELAY

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Sample: 2018 2021

Periods included: 4

Cross-sections included: 25

Total panel (balanced) observations: 100

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 235.5599 52.15601 4.516447 0.0000

X1 -5.073253 2.052776 -2.471410 0.0153

X2 0.149910 0.181720 0.824952 0.4115

X3 -13.99169 6.689717 -2.091522 0.0392

X4 -5.800581 2.393473 -2.423499 0.0173

X5 -0.556437 1.938745 -0.287009 0.7747

Effects Specification

S.D.  Rho  

Cross-section random 12.65408 0.6449

Idiosyncratic random 9.389455 0.3551

Weighted Statistics

R-squared 0.153104     Mean dependent var 30.43578

Adjusted R-squared 0.108056     S.D. dependent var 9.954433

S.E. of regression 9.401244     Sum squared resid 8308.038

F-statistic 3.398705     Durbin-Watson stat 1.527225

Prob(F-statistic) 0.007240

Unweighted Statistics

R-squared 0.216114     Mean dependent var 87.50000

Sum squared resid 21474.55     Durbin-Watson stat 0.590850



 

 

HASIL PEMILIHAN MODEL 

 

1. Chow Test 

 

  

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test Statistic  d.f. Prob. 

Cross-section F 6.947705 (24,70) 0.0000

Cross-section Chi-square 121.848806 24 0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: DELAY

Method: Panel Least Squares

Sample: 2018 2021

Periods included: 4

Cross-sections included: 25

Total panel (balanced) observations: 100

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 224.5927 31.82922 7.056178 0.0000

X1 -6.341177 3.052442 -2.077411 0.0405

X2 -0.014898 0.114639 -0.129959 0.8969

X3 -12.05158 5.757821 -2.093081 0.0390

X4 -5.136337 1.625670 -3.159520 0.0021

X5 -0.591233 1.216778 -0.485901 0.6282

R-squared 0.238114     Mean dependent var 87.50000

Adjusted R-squared 0.197588     S.D. dependent var 16.63482

S.E. of regression 14.90105     Akaike info criterion 8.298865

Sum squared resid 20871.87     Schwarz criterion 8.455175

Log likelihood -408.9432     Hannan-Quinn criter. 8.362126

F-statistic 5.875600     Durbin-Watson stat 0.631057

Prob(F-statistic) 0.000091



 

 

2. Hausman Test 

 

 

3. LM-Test 

 

 

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

Cross-section random 5.236192 5 0.3877

Cross-section random effects test comparisons:

Variable Fixed  Random Var(Diff.) Prob. 

X1 -4.247013 -5.073253 0.243681 0.0942

X2 0.740516 0.149910 0.092776 0.0525

X3 -16.377447 -13.991687 25.958616 0.6396

X4 -7.299850 -5.800581 9.362835 0.6241

X5 2.196760 -0.556437 17.633542 0.5121

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided

        (all others) alternatives

Test Hypothesis

Cross-section Time Both

Breusch-Pagan  48.87479  1.639539  50.51432

(0.0000) (0.2004) (0.0000)

Honda  6.991050  1.280445  5.848830

(0.0000) (0.1002) (0.0000)

King-Wu  6.991050  1.280445  3.537565

(0.0000) (0.1002) (0.0002)

Standardized Honda  7.908840  1.758232  2.895987

(0.0000) (0.0394) (0.0019)

Standardized King-Wu  7.908840  1.758232  1.472319

(0.0000) (0.0394) (0.0705)

Gourieroux, et al. -- --  50.51432

(0.0000)
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