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Abstraksi 

 

Salah satu karakteristik kualitatif dalam penyampaian laporan keuangan 

adalah relevan, yang perwujudannya dapat dilihat dari ketepatwaktuan pelaporan. 

Ketepatwaktuan ini dapat dilihat dari audit delay yaitu jangka waktu antara 

tanggal tutup buku hingga tanggal laporan auditor. 

Perbedaan waktu antara laporan keuangan dan tanggal audit pendapat 

menunjukkan jumlah waktu yang diperlukan dalam periode audit pemukiman. 

Kondisi ini dapat mempengaruhi tanda baca dari informasi yang diterbitkan dan 

akan mempengaruhi reaksi pasar terhadap informasi yang panjang. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur faktor – faktor yang 

mempengaruhi audit delay. Mereka adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, 

solvabilitas, kualitas auditor, opini auditor, kompleksitas operasi perusahaan, laba 

/ rugi operasi. Populasi penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Jakarta pada periode 2009 – 2012. Teknik sampling yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 

120 perusahaan. Analisis data menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa solvabilitas berpengaruh terhadap audit delay. Di sisi lain, 

ukuran perusahaan, profitabilitas, kualitas auditor, opini auditor, kompleksitas 

operasi perusahaan, laba / rugi operasi tidak memiliki pengaruh terhadap audit 

delay. 

Kata Kunci : ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, kualitas auditor, opini 

auditor, kompleksitas operasi perusahaan, laba / rugi operasi, audit 

delay. 

 

PENDAHULUAN 
 

1.1 LATAR BELAKANG 

Setiap perusahaan pasti membuat laporan keuangan karena laporan 

keuangan sangat penting untuk mendukung keberlangsungan suatu perusahaan, 

terutama perusahaan yang sudah go public. Suatu laporan keuangan sebaiknya 

diaudit agar laporan keuangan itu dapat dipastikan penyajiannya secara wajar. 

Menurut Mulyadi (2008:9) auditing adalah “suatu proses sistematik untuk 

memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan – 

pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, untuk menetapkan tingkat 

kesesuaian antara pernyataan – pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah 

ditetapkan serta penyampaian hasil – hasilnya kepada pemakai yang 

berkepentingan. Menurut Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-460/BL/2008, 

peraturan X.E.1 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala 
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Oleh Perusahaan Efek, menyatakan laporan keuangan tahunan disertai dengan 

Laporan Akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada 

BAPEPAM dan LK selambat – lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal 

laporan keuangan tahunan. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK: 2009), tentang Kerangka Dasar Penyusunan 

dan Penyajian Laporan Keuangan, bahwa laporan keuangan harus memenuhi 

empat karakteristik kualitas yang membuat informasi laporan keuangan 

bermanfaat bagi sejumlah besar penggunanya. Keempat karakteristik tersebut 

antara lain dapat dipahami, relevan, keandalan dan dapat dibandingkan. 

Menurut Kartika (2009) Audit Delay adalah lamanya waktu penyelesaian 

audit dari akhir tahun fiskal perusahaan sampai tanggal laporan audit dikeluarkan. 

Jika audit delay semakin lama, maka kemungkinan keterlambatan penyampaian 

laporan keuangan akan semakin besar. Ini akan bedampak informasi yang 

dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Kartika (2009) meneliti tentang audit 

delay menggunakan ukuran perusahaan, laba rugi operasi, profitabilitas, 

solvabilitas, opini auditor, dan reputasi auditor. Penelitian ini mengambil sampel 

pada tahun 2006 – 2009. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa nilai 

audit delay adalah antara 40 hari sampai 99 hari dengan rata-rata 71.9102 hari dan 

standar deviasi sebesar 13.00029. Berdasarkan hasil uji regresi berganda, 

diperoleh kesimpulan bahwa faktor ukuran perusahaan berpengaruh negatif 

signifikan terhadap audit delay dan solvabilitas berpengaruh positif signifikan 

terhadap audit delay, sedangkan faktor profitabilitas, ukuran KAP dan opini audit 

tidak berpengaruh terhadap audit delay.  

Lestari (2010) melakukan penelitian tentang audit delay pada tahun 2004 – 

2008 dengan 20 sampel perusahaan. Variabel dependennya ukuran perusahaan, 

profitabilitas, solvabilitas, kualitas auditor dan opini auditor. Dari penelitian ini 

menghasilkan audit delay antara 33 hari hingga 98 hari dengan rata-rata sebesar 

71,80 hari dan standar deviasi sebesar 16,295. Kemampuan variabel bebas dalam 

menjelaskan varians variabel terikat pada model penelitian sebesar 14,5 

persen.Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel yang 

mempengaruhi audit delay adalah profitabilitas, solvabilitas, dan kualitas auditor. 

Sementara faktor ukuran perusahaan dan opini auditor tidak berpengaruh. Hasil 

pengujian secara simultan memperlihatkan bahwa keseluruhan variabel secara 

serempak mempunyai pengaruh signifikan terhadap audit delay. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan, 

profitabilitas (ROA), solvabilitas (Debt Ratio), kualitas auditor, opini auditor, 

kompleksitas operasi perusahaan dan laba/rugi operasi dapat mempengaruhi audit 

delay. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

Definisi Auditing (Pengauditan) 

Menurut Mulyadi (2008:9) secara umum auditing adalah “suatu proses 

sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai 

pernyataan – pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan 

untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan – pernyataan tersebut 
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dengan criteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil – hasilnya kepada 

pemakai yang berkepentingan”. 

Tujuan audit atas laporan keuangan menurut Mulyadi (2008:72) adalah 

untuk menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan, dalam semua hal 

yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. 

Mulyadi juga menyebutkan bahwa kewajaran laporan keuangan dinilai 

berdasarkan asersi yang terkandung  dalam setiap unsur yang disajikan dalam 

laporan keuangan. Tujuan utama audit tersebut merupakan titik awal untuk 

mengembangkan tujuan khusus audit. 

 

Audit Delay 

Audit Delay adalah lamanya waktu penyelesaian audit dari akhir tahun fiskal 

perusahaan sampai tanggal laporan audit dikeluarkan. Audit delay merupakan 

lamanya / rentang waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan 

tahun buku sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan audit (Kartika, 2011). 

Sedangkan menurut Setyahadi (2012) lamanya waktu penyelesaian audit terhitung 

mulai dari tanggal penutupan tahun buku sampai dengan tanggal diterbitkannya 

laporan audit disebut audit report lag atau audit delay. Setyorini (2008) juga 

mengungkapkan bahwa audit delay didefinisikan sebagai selisih waktu antara 

berakhirnya tahun fiskal dengan tanggal diterbitkannya laporan audit. 
Menurut Iskandar & Trisnawati (2010) lamanya waktu penyelesaian waktu audit 

(Audit Report Lag) akan mempengaruhi ketepatan waktu dalam publikasi informasi 

laporan keuangan auditan. Keterlambatan dalam publikasi informasi laporan 

keuangan akan berdampak pada tingkat ketidakpastian keputusan yang tidak 

didasarkan pada informasi yang tidak dipublikasikan. Audit delay inilah yang dapat 

mempengaruhi ketepatan informasi yang dipublikasikan, sehingga akan 

berpengaruh terhadap tingkat ketidakpastian keputusan yang berdasarkan 

informasi yang dipublikasikan. 

 

Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori Keagenan mendasarkan pemikiran bagaimana adanya perbedaaan 

informasi antara atasan dan bawahan atau antara kantor pusat dan kantor cabang 

atau adanya informasi asimetri mempengaruhi pengguna system akuntansi 

(Suartana, 2012:183). Teori ini mengasumsikan bahwa kinerja yang efisien dan 

kinerja organisasi ditentukan oleh usaha dan pengaruh kondisi lingkungan. Teori 

ini menjelaskan principal bersikap netral terhadap resiko sementara agen bersikap 

menolak usaha dan resiko menurut Ikhsan dan Ishak (2008:86). Dalam penelitian 

ini, perusahaan bertindak sebagai principal sedangkan auditor independen 

bertindak sebagai agen. 

Menurut Dwiyanti (2010) salah satu elemen kunci dari teori agensi adalah 

bahwa prinsipal dan agen memiliki preferensi atau tujuan yang berbeda 

dikarenakan semua individu bertindak atas kepentingan individu sendiri. 

Pemegang saham sebagai principal diasumsikan hanya tertarik kepada 

pengembalian keuangan yang diperoleh dari investasi mereka di perusahaan 

tersebut, sedangkan para agen diasumsikan tidak hanya menerima kepuasan 

berupa kompensasi keuangan akan tetapi juga dari tambahan yang terlibat dalam 
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hubungan suatu agensi, seperti waktu luang yang banyak, kondisi kerja yang 

menarik, keanggotaan klub, dan jam kerja yang fleksibel. 

 

Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay 

a. Ukuran perusahaan 

Menurut Yuliyanti (2011), ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu 

skala di mana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan dengan berbagai cara 

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

Menurut Rochimawati (2012) ukuran perusahaan adalah suatu ukuran perusahaan 

yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan. 

Menurut Istiqarah (2012) ukuran perusahaan merupakan fungsi dari 

ketepatan pelaporan keuangan karena semakin besar suatu perusahaan maka 

perusahaan akan melaporan hasil laporan keuangan yang telah diaudit semakin 

cepat karena perusahaan memiliki banyak sumber informasi dan memiliki sistem 

pengendalian intern perusahaan yang baik sehingga dapat mengurangi tingkat 

kaesalahan dalam penyusunan laporan keuangan yang memudahkan auditor dalam 

melakukan audit laporan keuangan. 

 

b. Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba 

atau keuntungan. Profitabilitas merupakan alat ukur kesuksesan sebuah 

perusahaan yang utama (Subramanyam & Wild, 2010:46 – 47). Menurut Kasmir 

(2012:196) rasio profitabilitas memberikan ukuran tingkat efektifitas menajemen 

suatu perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. 

Berdasarkan penelitian Lestari (2010), indikator yang digunakan untuk 

mengetahui tingkat profitabilitas suatu perusahaan dalam penelitian ini adalah 

return on asset (ROA), rasio yang mengukur efektivitas pemakaian total sumber 

daya alam oleh perusahaan.Menurut Ukago (2004) return on asset (ROA) 

biasanya disebut sebagai pengembalian atas aktiva. Menurut Nasution (2009) 

ROA cukup representatif dalam menggambarkan hubungan antara laba operasi 

dengan aset operasi. Pengukuran dengan ROA ini menunjukan berapa besar laba 

bersih diperoleh perusahaan bila diukur dari nilai aset. Profitabilitas dikatakan 

baik apabila memenuhi target laba yang telah diharapkan. 

 

c. Solvabilitas 

Menurut Kasmir (2012:151) rasio solvabilitas atau leverage ratio 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan 

dibiayai dengan utang. Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban jangka panjangnya (Subramanyam & Wild, 2010:46).  

Rasio solvabilitas yang digunakan peneliti yaitu Debt to asset Ratio. Debt to 

assets ratio menunjukkan seberapa besar hutang perusahaan yang dibiayai oleh 

asset, debt to assets ratio dapat menunjukkan kondisi kesehatan suatu perusahaan 

(Carslaw & Kaplan, 1991 dalam Lucyanda dan Nura’aini). Apabila debt to assets 

ratio perusahaan tinggi, maka auditor harus melakukan pengumpulan alat bukti 

yang lebih kompeten untuk meyakinkan kewajaran laporan keuanganya. Oleh 
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karena itu, auditor membutuhkan waktu lebih lama dalam melakukan audit 

terhadap hutang (Lucyanda dan Nura’aini).  

 

d. Kualitas Auditor 

Kualitas auditor sangatlah menentukan kredibilitas laporan keuangan, 

dimana dalam hal ini kualitas auditor berdampak pada audit delay. Kualitas 

auditor dapat diketahui dari besarnya perusahaan audit yang melaksanakan 

pengauditan laporan keuangan tahunan, berdasarkan pada apakah Kantor Akuntan 

Publik (KAP) berafiliasi dengan the big four atau tidak. 

Menurut BEI, KAP yang termasuk dalam the big four yang bermitra di 

Indonesia adalah : 

1. KAP Osman Bing Satrio bermitra dengan Deloitte 

2. KAP Purwantono, Sarwoko, Sandjaja bermitra dengan Ernst and Young 

3. KAP Sidharta, Sidharta, Widjaja bermitra dengan KPMG 

4. KAP Haryanto Sahari bermitra dengan PwC 

 

e. Opini Auditor 

Menurut Mayangsari dan Wandanarum (2013:20-25) ada lima tipe pokok 

laporan audit yang diterbitkan oleh auditor : 

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (Unqualified Opinion Report) 

Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor jika tidak terjadi 

pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan 

mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi berterima umum dalam 

penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan prinsip akuntansi berterima 

umum tersebut, serta pengungkapan meemadai dalam laporan keuangan. 

2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan (Unqualified 

Opinion Report with Explanatory Languange) 

Jika terdapat hal – hal yang memerlukan bahasa penjelasan, namun laporan 

keuangan tetap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha 

perusahaan klien, auditor dapat menerbitkan laporan audit baku. 

3. Pendapat wajar dengan pengecualian (Qualified Opinion Report) 

Dalam pendapat ini auditor menyatakan bahwa laporan keuangan yang 

disajikan klien adalah wajar, tetapi ada beberapa unsur yang dikecualikan, yang 

pengecualiannya tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara 

menyeluruh. 

4. Pendapat tidak wajar (Adverse Opinion Report) 

Auditor memberikan pendapat tidak wajar jika ia tidak dibatasi lingkup 

auditnya, sehingga ia dapat mengumpulkan bukti kompeten yang cukup untuk 

mendukung pendapatnya.  

5. Tidak menyatakan pendapat (Disclaimer of Opinion Report) 

Jika auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan, maka 

laporan audit ini disebut laporan tanpa pendapat (no opinion report). Yang 

menyebabkan auditor tidak memberikan pendapat adalah : 

a. Pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkup auditor 

b. Auditor tidak independen dalam hubungannya dengan klien. 
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f. Kompleksitas Operasi Perusahaan 
Kompleksitas operasi perusahaan merupakan salah satu karakteristik 

perusahaan yang dapat menambah suatu tantangan pada audit dan akuntansi (Siuko, 

2009 dalam Saputri, 2012). 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 (Saputri; 2012).  

 

g. Laba/Rugi Operasi 

Laporan laba rugi merupakan laporan yang menunjukkan jumlah 

pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dan biaya – biaya yang dikeluarkan 

dan laba rugi dalam suatu periode tertentu (Kasmir, 2012:45). Menurut Hery 

(2008:15) laporan laba rugi merupakan laporan yang sitematis tentang pendapatan 

dan beban perusahaan untuk satu periode waktu tertentu. Laporan laba rugi 

memuat informasi mengenai hasil usaha perusahaan, yaitu laba/rugi bersih, yang 

merupakan hasil dari pendapatan dikurangi beban.  

 

PENELITIAN TERDAHULU 

Jaena Deart Meity Prabandari dan Rustiana (2007) meneliti tentang audit 

delay dengan menggunakan pendekatan uji beda atas faktor-faktor seperti total 

revenue, debt to asset ratio, audit opinion, dan karakteristik KAP yang berdampak 

pada perbedaan audit delay. Peneliti ini mengambil sampel pada tahun 2002 – 

2004 sebanyak 111 perusahaan yang dianalisis. Dari penelitian ini ditemukan 

bahwa rata-rata audit delay 85,82 hari dengan standar deviasi 27,79 hari. 

Sedangkan perusahaan-perusahaan keuangan yang menyatakan pengumuman laba 

rata-rata audit delay selama 69,05 hari dengan deviasi standar 20,27 hari. 

Andi Kartika (2009) juga meneliti tentang audit delay menggunakan 

ukuran perusahaan, laba rugi operasi, profitabilitas, solvabilitas, opini auditor, dan 

reputasi auditor. Penelitian ini mengambil sampel pada tahun 2006 – 2009. Hasil 

dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa nilai audit delay adalah antara 40 

hari sampai 99 hari dengan rata-rata 71.9102 hari dan standar deviasi sebesar 

13.00029. Berdasarkan hasil uji regresi berganda, diperoleh kesimpulan bahwa 

faktor Ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap audit delay dan 

solvabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap audit delay, sedangkan faktor 

Profitabilitas, ukuran KAP dan opini audit tidak berpengaruh terhadap audit 

delay. 

Istiqarah (2012) menggunakan 38 sampel perusahaan periode pengamatan 

pada tahun 2010 – 2011. Dari kelima faktor yang diuji, ukuran perusahaan, opini 

auditor dan solvabilitas tidak berpengaruh terhadap audit delay. Sedangkan 

kompleksitas operasi perusahaan dan profitabilitas memiliki pengaruh terhadap 

audit delay. 

 

KERANGKA PEMIKIRAN 

Audit delay berpengaruh terhadap tingkat relevansi informasi dalam laporan 

keuangan, dan pada akhirnya berdampak pula pada tingkat kepastian keputusan 

yang didasarkan pada informasi tersebut.  
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H1 

H6 

H3 

H5 

H4 

H7 

H2 

H8 

H8 

Hubungan antar variabel akan diperlihatkan dalam model penelitian berikut: 

 Variabel Independen (X)     Variabel Dependen (Y) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Model analisis faktor – faktor yang mempengaruhi Audit Delay dalam 

mengaudit laporan keuangan. 

 

HIPOTESIS 

Menurut Atmaja (2009) hipotesis adalah suatu pernyataan tentang parameter 

suatu populasi. Berdasarkan masalah, tujuan, teori dan kerangka pemikiran, maka 

diperoleh hipotesis sebagai berikut : 

Ukuran perusahaan merupakan suatu ukuran yang menunjukkan besar 

kecilnya suatu perusahaan. Kartika (2009) dan Yulianti (2011), ukuran 

perusahaan memiliki pengaruh terhadap audit delay. Sementara Lestari (2010) 

dan Saputri (2012) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap audit delay.  

Dengan demikian, hipotesis yang akan diuji adalah : 

H1 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay pada perusahaan 

Consumer Goods pada tahun 2009 - 2012. 

 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba 

atau keuntungan. Menurut penelitian Lestari (2010) profitabilitas dapat 

mempengaruhi audit delay. Berbeda dengan penelitian Kartika (2009) dan 

Yulianti (2011) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap 

Audit Delay.  

Dengan demikian, hipotesis yang akan diuji adalah : 

H2 : Profitabilitas berpengaruh terhadap audit delay pada perusahaan 

Consumer Goods pada tahun 2009 - 2012. 

 

Ukuran Perusahaan (X1) 

Profitabilitas (X2) 

Solvabilitas (X3) 

Kualitas Auditor (X4) 

Opini Auditor (X5) 

Kompleksitas Operasi Perusahaan (X6) 

(X6) 
Laba/Rugi Perusahaan (X7) 

Audit Delay 
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Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka panjangnya. Sesuai dengan penelitian Lestari (2010) dan 

Istiqarah (2012) mempengaruhi audit delay. Berbeda dengan Prabandari dan 

Rustiana (2007) dan Yulianti (2011) serta Istiqarah (2012) yang menyatakan 

bahwa solvabilitas tidak mempengaruhi audit delay. 

Dengan demikian, hipotesis yang akan diuji adalah : 

H3 : Solvabilitas berpengaruh terhadap audit delay pada perusahaan 

Consumer Goods pada tahun 2009 - 2012. 

 

Reputasi auditor dapat mempengaruhi kualitas audit. Auditor yang memiliki 

reputasi baik akan mempertahankan kualitas auditnya agar reputasinya terjaga dan 

tidak kehilangan klien. Lestari (2010) dan Yulianti (2011) menyatakan bahwa 

kualitas auditor berpengaruh terhadap audit delay. Tetapi Prabandari dan Rustiana 

(2007) serta Kartika (2009) menyatakan bahwa tidak ada perbedaan audit delay 

antara laporan keuangan yang diaudit oleh KAP big four maupun non big four. 

Dengan demikian, hipotesis yang akan diuji adalah : 

H4 : Kualitas auditor berpengaruh terhadap audit delay pada perusahaan 

Consumer Goods pada tahun 2009 - 2012. 

 

Opini auditor sangatlah penting bagi perusahaan ataupun pihak – pihak lain 

yang membutuhkan hasil dari laporan keuangan auditan. Penelitian Prabandari 

dan Rustiana (2007) serta Istiqarah (2012) menyatakan bahwa opini auditor dapat 

mempengaruhi audit delay. Sedangkan Kartika (2009), Lestari (2010), dan 

Istiqarah (2012) menyebutkan bahwa opini auditor berpengaruh signifikan 

Dengan demikian, hipotesis yang akan diuji adalah : 

H5 : Opini auditor berpengaruh terhadap audit delay pada perusahaan 

Consumer Goods pada tahun 2009 - 2012. 

 

Tingkat operasi perusahaan bergantung pada ada tidaknya anak perusahaan. 

Kompleksitas operasi sebuah perusahaan 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 (Saputri; 2012). Penelitian Saputri (2012) dan Istiqarah (2012) 

memaparkan bahwa kompleksitas operasi perusahaan mempengaruhi audit delay, 

Dengan demikian, hipotesis yang akan diuji adalah : 

H6 : Kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh terhadap audit delay 

pada perusahaan Consumer Goods pada tahun 2009 - 2012. 

 

Laba atau rugi usaha mencerminkan kinerja perusahaan yang akan 

menentukan kelangsungan hidup perusahaan tersebut. dengan penelitian Kartika 

(2009) menyatakan bahwa laba / rugi mempengaruhi audit delay. Tetapi berbeda 

dengan penelitian Lucyanda dan Nur’aini (2013) menyatakan bahwa laba / rugi 

tidak mempengaruhi audit delay. 

Dengan demikian, hipotesis yang akan diuji adalah : 

H7 : Laba/rugi perusahaan berpengaruh terhadap audit delay pada 

perusahaan Consumer Goods pada tahun 2009 - 2012– 2011. 
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ROA  = 
Net Income 

total asset 

Debt Ratio  = 
total debt 
total asset 

 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

Variabel Dependen 

Variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Dalam 

penelitian ini akan menggunakan variabel dependen Audit Delay, yaitu lamanya 

waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga 

tanggal ditandatanganinya laporan audit. Audit delay diukur dengan menghitung 

berapa jarak antara penutupan tahun buku sampai dengan ditandatanganinya 

laporan keuangan auditan. 

Audit Delay = Tanggal Laporan Audit – Tanggal Laporan Keuangan 

 

Variabel Independen 

Variabel independen yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain, variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Ukuran Perusahaan (X1) 

Ukuran Perusahaan dihitung dengan menggunakan total asset yang dimiliki 

perusahaan yang tercantum pada laporan keuangan perusahaan akhir periode 

yang telah diaudit dan digunakan sebagai tolok ukur skala perusahaan. 

b. Profitabilitas (X2) 

Profitabilitas diukur dengan rasio return on asset (ROA) yang hitung 

berdasarkan Net Income dibagi dengan total asset.  

 

 

c. Solvabilitas (X3) 

Solvabilitas diukur menggunakan rasio antara jumlah hutang (total debt) 

dengan total aktiva (total asset). Angka perbandingan tersebut dinyatakan 

dalam debt to total asset ratio (Debt Ratio).  

 

 

d. Kualitas Auditor (X4) 

Kualitas auditor dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua yaitu 

perusahaan yang menggunakan jasa KAP the big four diberi kode 1 dan 

perusahaan yang tidak menggunakan jasa KAP non the big four diberi kode 0. 

e. Opini Auditor (X5) 

Dalam penelitian ini pendapat auditor dibedakan menjadi dua kelompok yaitu 

perusahaan yang menerima pendapat wajar tanpa pengecualian diberi kode 1 

sedangkan perusahaan yang menerima pendapat wajar tanpa pengecualian 

dengan bahasa penjelasan, pendapat wajar dengan pengecualian, tidak 

memberikan pendapat dan pendapat tidak wajar diberi kode 0. 

f. Kompleksitas Operasi Perusahaan (X6) 

Kompleksitas operasi dalam penelitian ini ditentukan dengan ada tidaknya 

anak perusahaan. Pengukurannya menggunakan variabel dummy. Di mana 

kategori 1 untuk perusahaan yang memiliki anak perusahaan dan kategori 0 

untuk perusahaan yang tidak memiliki anak perusahaan. 
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g. Laba/Rugi Perusahaan (X7) 

Laba/rugi perusahaan diukur dengan dummy yaitu untuk perusahaan yang 

mengalami laba diberi kode dummy 1 dan yang mengalami rugi diberi kode 

dummy 0. 

 

JENIS DAN SUMBER DATA 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berupa laporan keuangan 

perusahaan-perusahaan Consumer Goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

dengan tahun penelitian 2009 – 2012.  

 

TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Alat pengumpulan data yaitu menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan 

melihat dokumen yang sudah terjadi (laporan keuangan dan laporan audit 

perusahaan). Laporan keuangan auditan perusahaan diperoleh dari akses website 

Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). 

 

POPULASI DAN SAMPEL 

Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan Consumer Goods dengan 

tahun penelitian 2009, 2010, 2011 dan 2012. Metode pengumpulan data 

menggunakan metode purposive sampling. Dalam penentuannya ditetapkan 

kriteria sebagai berikut: 

a. Perusahaan berturut-turut terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009 – 

2012. 

b. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan dengan tanggal tutup buku 31 

Desember pada tahun 2009 – 2012. 

c. Laporan keuangan pada tahun sampel telah diaudit oleh Kantor Akuntan 

Publik selama periode 2009 – 2012. 

 

TEKNIK ANALISIS DATA 

Pada penelitian ini, pengujian dilakukan dengan analisis regresi linier 

berganda, yaitu suatu metode statistik yang umum digunakan untuk meneliti 

hubungan antara sebuah variabel dependen dengan beberapa variabel independen. 

Adapun model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

Keterangan: 

AUDELAY  =  jangka waktu tanggal penutupan tahun buku dengan tanggal 

opini laporan keuangan auditor independen 

SIZE  =  ukuran perusahaan 

PROF = profitabilitas (net income to total asset) 

SOLV =  solvabilitas (total debt to total asset) 

FOUR =  dummy kualitas auditor 

OPIN  =  dummy opini auditor 

KOP  =  dummy kompleksitas operasi perusahaan 

AUDELAY = β0 + β1 SIZE + β2 PROF + β3 SOLV + β4 BFOUR + β5 

OPIN + β6KOP + β7LRP + ε 
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LRP =  dummy laba/rugi perusahaan 

ε  =  Gangguan 

 

Analisis Statistika Deskriptif 

Statistika deskriptif adalah kumpulan metoda yang digunakan untuk 

menganalisis dan menyajikan data kualitatif yang jumlahnya relative besar dengan 

tujuan untuk menggambarkan data tersebut agar dapat dimengerti dengan mudah 

(Atmaja, 2009).  

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah suatu variable mempunyai 

distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini normalitas menggunakan non-

parametik Kolmogorov-Smirnov. Uji K-S dengan membuat hipotesis : 

H0 = Data residual berdistribusi normal 

HA=Data residual tidak berdistribusi normal 

 

Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual antara satu pengamatan dengan pengamatan 

yang lain. Jika varian antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain tetap, 

maka disebut homoskedastisitas, jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk 

menguji heteroskedastisitas bisa dilihat dari scatter plot antara *SRESID dan 

*ZRESID.Hasil analisis menunjukkan bahwa data menyebar di atas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

 

Uji Multikolinearitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah ada korelasi antar v riabel bebas. 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variable 

independen. Pengujian bisa dilakukan dengan mengamati nilai VIF. Apabila 

VIF>10 maka persamaan regresi bebas dari multikolinieritas. 

 

Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dimaksudkan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi 

linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pada periode t-1 atau sebelumnya (Ghozali, 2006). Salah satu dalam 

menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji Durbin-Watson (DW) 

dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Terjadi Autokorelasi positif jika nilai DW dibawah -2 (DW<-2) 

2. Tidak terjadi Autokorelasi, jika nilai DW berada diantara -2 dan +2 atau -

2<DW<2 

3. Terjadi Autokorelasi negatif jika nilai DW di atas +2 (DW>-2) 
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Uji Hipotesis 

Uji Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji signifikansi parameter individual (uji statistik t) bertujuan untuk 

mengukur seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual 

dalam menerangkan variasi variabel independen. Cara pengujian parsial terhadap 

variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Jika nilai signifikansi t dari masing-masing variabel yang diperoleh dari 

pengujian lebih kecil dari nilai signifikansi yang dipergunakan yaitu sebesar 

5% maka secara parsial variabel independen berpengaruh terhadap variable 

dependen. 

b. Jika nilai signifikansi t dari masing-masing variabel yang diperoleh dari 

pengujian lebih besar dari nilai signifikansi yang dipergunakan yaitu sebesar 

5% maka secara parsial variabel independen tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 

 

Uji Simultan (Uji Statistik F) 

Uji signifikansi simultan (uji statistik F) bertujuan untuk mengukur apakah 

semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Cara pengujian simultan 

terhadap variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Jika tingkat signifikansi F yang diperoleh dari hasil pengolahan nilainya lebih 

kecil dari nilai signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 5% maka dapat 

disimpulkan bahwa semua variable independen secara simultan berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

b. Jika tingkat signifikansi F yang diperoleh dari hasil pengolahan nilainya lebih 

besar dari nilai signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 5% maka dapat 

disimpulkan bahwa semua variabel independen secara simultan tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Analisis Statistik Deskriptif 

Nilai audit delay adalah antara 37 hari hingga 119 hari dengan rata-rata 

sebesar 72,89 hari dan standar deviasi sebesar 14,564. Ukuran perusahaan 

mempunyai rentang nilai antara 84.276.874.394 sampai dengan 

60.000.000.000.000 dengan rata-rata sebesar 564.000.000.000.000 dan standar 

deviasi sebesar 11.230.000.000.000.000. Rasio profitabilitas berkisar antara 0,00 

sampai dengan 0,42 dengan rata - rata sebesar 0,1218 dan standar deviasi sebesar 

0.10270. Rata-rata sampel mendapatkan profitabilitas sampai dengan 12,18% 

dibandingkan total aktiva perusahaan. Rata-rata rasio solvabilitas sebesar 0,4160, 

dengan kisaran antara 0,09 hingga 0,96 dan standar deviasi sebesar 0,18857. 

Tampak bahwa pada umumnya perusahaan mempunyai hutang jangka panjang 

sebesar 41,60% dibandingkan total aktiva perusahaan. 

rata-rata audit delay untuk perusahaan yang menggunakan jasa auditor 

yang berafiliasi dengan big four (1) adalah sebesar 72,43 hari dan yang tidak 
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berafiliasi (0) adalah sebesar 73,35. Dengan demikian perusahaan yang 

menggunakan jasa auditor yang berafiliasi dengan big four mempunyai rata-rata 

audit delay lebih pendek. Untuk perusahaan yang mendapatkan pendapat wajar 

tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan, pendapat wajar dengan bahasa 

penjelasan, pendapat tidak wajar dan tidak memberikan pendapat ada 17 

perusahaan dengan rata – rata 75,59 hari sedangakan pendapat wajar tanpa 

pengecualian rata – ratanya sebesar 72,45. Untuk Kompleksitas operasi 

perusahaan, hanya terdapat 15 perusahaan yang tidak memiliki anak perusahaan 

(0) dengan lama audit delay 68,80 hari dan perusahaan yang memiliki anak 

perusahaan (1) mempunyai rerata audit delay sebesar 73,48 hari. Perusahaan yang 

mendapatkan rugi ada 9 perusahaan dengan rata – ratanya selama 74,89 dan 

perusahaan yang mendapatkan laba rata – ratanya 72,73. 

 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Uji Normalitas dalampenelitian ini normalitas menggunakan non-

parametik Kolmogorov-Smirnov. Taraf signifikansi adalah sebesar 0,142 yang 

berada di atas 0,05. Dengan demikian nilai residual terdistribusi secara normal 

sehingga model penelitian dinyatakan telah memenuhi asumsi normalitas. 

 

Uji Heteroskedastisitas 

Untuk menguji heteroskedastisitas bisa dilihat dari scatter plot antara 

*SRESID dan *ZRESID.Hasil analisis menunjukkan bahwa data menyebar di atas 

dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

Grafik scatterplot memperlihatkan bahwa tidak terdapat pola tertentu pada 

grafik. Titik pada grafik relatif menyebar secara merata yang bermakna tidak ada 

gangguan heteroskedastisitas pada model dalam penelitian ini. Untuk menjamin 

keakuratan uji heterokedastisitas, maka penguji juga menggunakan uji Glejser 

untuk mendeteksi ada tidaknya Heterokedastisitas.  

Dari hasil Uji Glejser, jelas menujukkan bahwa tidak satupun variable 

independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi dependen Absolute Ut 

(AbsUt). Hal ini dapat dilihat dari probabilitas signifikansinya di atas kepercayaan 

5%. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya 

Heterokedastisitas. 

 

Uji Multikolonieritas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah ada korelasi antarvariabel bebas. 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variable 

independen.Pengujian bisa dilakukan dengan mengamati nilai VIF. Apabila 

VIF>10 maka persamaan regresi terdapat multikolinieritas. 

 Dari output Coefficients, bisa dilihat dari kolom VIF. Dapat diketahui 

bahwa dari kolom VIF semua variable independen mempunyai nilai tolerance 

kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak 

ditemukan masalah multikolinearitas. 

 



14 

 

Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dimaksudkan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya).  

 Berdasarkan data dengan jumlah sampel 120 dengan nilai DW 1,280 dan 

berada diantara -2 dan +2 atau -2<DW<+2, maka dapat disimpulkan bahwa 

penelitian ini tidak terjadi autokorelasi. Dengan terpenuhinya uji asumsi klasik 

seperti yang telah dipaparkan di atas, maka analisis regresi linear berganda layak 

dipergunakan dalam model penelitian karena persyaratan statistik terpenuhi. 

 

Uji Hipotesis 

Uji Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji signifikansi parameter individual, disebut pula uji statistik t merupakan 

pengujian yang digunakan untuk melihat pengaruh variabel-variabel bebas secara 

parsial terhadap variabel terikatnya. Berikut adalah hasil perhitungan nilai t hitung 

dan taraf signifikansinya dalam penelitian ini: 

Berdasarkan output di atas, pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

Hipotesis 1 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 1 dapat membuktikan bahwa 

hipotesis 1 tidak berpengaruh terhadap audit delay, diperlihatkan oleh nilai t-

hitung sebesar 0,138 < 1,97993 dan probabilitas signifikansi (Sig t) variabel 

ukuran perusahaan sejumlah 0,890 (> 0,05). Dengan demikian ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap audit delay. Jadi kesimpulannya H1 ditolak. 

Hipotesis 2 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 2 dapat membuktikan bahwa 

hipotesis 2 tidak berpengaruh secara terhadap audit delay, diperlihatkan t-hitung 

sebesar 0,167 < 1,97993 dengan nilai probabilitas signifikansi (Sig t) variabel 

profitabilitas sejumlah 0,868 (> 0,05). Dengan demikian profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap audit delay. Jadi kesimpulannya H2 ditolak. 

Hipotesisi 3 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 3 dapat membuktikan bahwa 

hipotesis 3 berpengaruh secara signifikan terhadap audit delay, diperlihatkan oleh 

nilai t-hitung yaitu 2,801 > 1,97993 dan probabilitas signifikansi (Sig t) variabel 

solvabilitas sejumlah 0,006 (< 0,05). Dengan demikian solvabilitas berpengaruh 

secara signifikan terhadap audit delay. Jadi kesimpulannya H3 diterima. 

Hipotesis 4 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 4 dapat membuktikan bahwa 

hipotesis 4 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap audit delay, diperlihatkan 

oleh nilai t-hitung yaitu 0,040 < 1,97993 dan probabilitas signifikansi (Sig t) 

variabel kualitas auditor sejumlah 0,968 (> 0,05). Dengan demikian kualitas 

auditor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap audit delay. Jadi 

kesimpulannya H4 ditolak. 

Hipotesis 5 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 5 dapat membuktikan bahwa 

hipotesis 5 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap audit delay, diperlihatkan 
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oleh nilai t-hitung yaitu 0,608 < 1,97993 dan probabilitas signifikansi (Sig t) 

variabel kompleksitas operasi perusahaan sejumlah 0,545 (> 0,05).Dengan 

demikian opini auditor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap audit delay. 

Jadi kesimpulannya H5 ditolak. 

Hipotesis 6 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 6 dapat membuktikan bahwa 

hipotesis 6 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap audit delay, diperlihatkan 

oleh nilai t-hitung yaitu 0,886 < 1,97993 dan probabilitas signifikansi (Sig t) 

variabel kompleksitas operasi perusahaan sejumlah 0,378 (> 0,05). Dengan 

demikian kompleksitas operasi perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit 

delay.Dengan demikian kualitas auditor tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap audit delay. Jadi kesimpulannya H4 ditolak. 

Hipotesis 7 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 7 dapat membuktikan bahwa 

hipotesis 7 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap audit delay, diperlihatkan 

oleh nilai t -hitung yaitu 0,331 < 1,97993 dan probabilitas signifikansi (Sig t) 

variabel kompleksitas operasi perusahaan sejumlah 0,741(>0,05).Dengan 

demikian kualitas auditor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap audit 

delay. Jadi kesimpulannya H6 ditolak. 

 

Uji Simultan (Uji Statistik F) 

Tampak bahwa nilai F hitung pada model penelitian sebesar 1,534 dengan 

taraf signifikansi 0,163. Nilai f-hitung berada di atas 1,35361 yaitu sebesar 1,534 

dan nilai signifikansi berada di atas 0,05 yang menunjukkan bahwa variabel bebas 

secara serempak mempunyai pengaruh tetapi tidak signifikan terhadap audit 

delay. 

Tabel tersebut memberikan nilai R sebesar 0,296 pada model penelitian 

dan koefisien determinasi sebesar 0,030. Terlihat bahwa kemampuan variabel 

bebas dalam menjelaskan varians variabel terikat adalah relatif rendah yaitu hanya 

sebesar 3,0 persen saja pada model penelitian. Masih terdapat 97,0 persen varians 

variable terikat yang belum mampu dijelaskan oleh kelima variabel bebas dalam 

model penelitian ini. 

 

PENUTUP 
Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta telah diuji 

menggunakan analisis regresi berganda, diperoleh beberapa kesimpulan yaitu 

ukuran perusahaan, profitabilitas (ROA), kualitas auditor, opini auditor, 

kompleksitas operasi perusahaan dan laba/rugi operasi tidak mempengaruhi audit 

delay pada perusahaan Consumer Goods pada tahun 2009 – 2012. Sedangkan 

solvabilitas (Debt Ratio) mempengaruhi audit delay pada perusahaan Consumer 

Goods pada tahun 2009 - 2012 
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Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan mengacu pada definisi audit delay yang telah ada pada 

literatur-literatur hasil penelitian sebelumnya, dimana literatur tersebut 

belum cukup menjelaskan definisi audit delay karena tidak 

memperhitungkan waktu perikatan audit yang sangat mungkin berbeda pada 

tiap perusahaan sampel per tahunnya. 

2. Dilihat dari kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan varians variable 

terikat pada model penelitian sebesar 3 persen, berarti sejumlah 97 persen 

varians variabel terikat tidak terjelaskan. 

3. Dikarenakan fokus penelitian pada perusahaan Consumer Goods, maka hasil 

penelitian ini tidak dapat digunakan untuk menggeneralisir audit delay 

emiten di Bursa Efek Indonesia sepanjang 2009-2021. 

 

Saran 

Pertimbangan yang dapat digunakan untuk perbaikan penelitian-penelitian 

selanjutnya dijabarkan sebagai berikut: 

1. Pemaknaan yang lebih tepat untuk definisi audit delay dengan 

memperhatikan waktu perikatan audit. 

2. Perluasan variabel yang diperkirakan mempengaruhi audit delay guna 

memperoleh penjelasan lebih baik mengenai fenomena tersebut. 

3. Perluasan lingkup perusahaan yang dijadikan sampel, umpamanya dengan 

menambah kategori perusahaan sampel. 
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LAMPIRAN  

 

Rekapitulasi Data Penelitian 

Perusahaan Tahun AD UP Profit Solva KA OA KOP LRP 

ADES 2009 84 178287000000 0.09 0.62 0 1 1 1 

ADES 2010 69 324493000000 0.10 0.69 0 1 1 1 

ADES 2011 78 316048000000 0.08 0.60 0 1 1 1 

ADES 2012 67 389094000000 0.21 0.46 0 0 1 1 

AISA 2009 99 1347036482667 0.03 0.68 0 1 1 1 

AISA 2010 119 1936949441138 0.04 0.70 0 0 1 1 

AISA 2011 102 3590309000000 0.04 0.49 0 1 1 1 

AISA 2012 87 3867576000000 0.07 0.47 0 0 1 1 

CEKA 2009 64 568603115385 0.09 0.47 1 0 1 0 

CEKA 2010 94 850469914144 0.03 0.64 1 1 1 0 

CEKA 2011 71 823360918368 0.12 0.51 1 1 1 0 

CEKA 2012 70 1027692718504 0.06 0.55 1 1 0 0 

DLTA 2009 82 760425630000 0.17 0.21 1 1 1 1 

DLTA 2010 82 708583733000 0.20 0.16 1 1 1 1 

DLTA 2011 86 696166676000 0.22 0.18 1 1 1 1 

DLTA 2012 86 745306835000 0.27 0.20 1 1 1 1 

DVLA 2009 59 783613064000 0.09 0.29 1 1 1 1 

DVLA 2010 59 854109991000 0.13 0.25 1 1 1 1 

DVLA 2011 46 298290993000 0.13 0.22 1 1 1 1 

DVLA 2012 58 1074691476000 0.14 0.22 1 1 1 1 

FAST 2009 109 1041408834000 0.17 0.39 1 1 1 1 

FAST 2010 84 1236043044000 0.16 0.35 1 1 1 1 

FAST 2011 85 1547982024000 0.15 0.46 1 1 1 1 

FAST 2012 74 1781905994000 0.12 0.44 1 1 0 1 

GGRM 2009 81 27230965000000 0.13 0.33 1 1 1 1 

GGRM 2010 87 30741679000000 0.13 0.32 1 1 1 1 

GGRM 2011 72 39088705000000 0.13 0.37 1 1 1 1 

GGRM 2012 81 41509325000000 0.10 0.36 1 1 1 1 

HSPM 2009 83 17716447000000 0.29 0.41 1 1 1 1 

HSPM 2010 75 20525123000000 0.31 0.50 1 1 1 1 

HSPM 2011 75 19376343000000 0.42 0.47 1 1 1 1 
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HSPM 2012 73 26247527000000 0.37 0.49 1 1 1 1 

INDF 2009 77 40382953000000 0.05 0.62 1 1 1 1 

KKeetteerraannggaann  ::  

AADD  ::  AAuuddiitt  DDeellaayy  KKAA  ::  KKuuaalliittaass  AAuuddiittoorr  

UUPP  ::  UUkkuurraann  PPeerruussaahhaaaann    KKOOPP  ::  KKoommpplleekkssiittaass  OOppeerraassii  PPeerruussaahhaaaann  

PPrrooffiitt  ::  PPrrooffiittaabbiilliittaass    LLRRPP  ::  LLaabbaa  //  RRuuggii  PPeerruussaahhaaaann  

SSoollvvaa  ::  SSoollvvaabbiilliittaass  

 

Lampiran Hasil Penelitian  

1. Analisis Statistik Deskriptif 

 

 
Group Statistics 

 LABA RUGI PERUSAHAAN N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

AUDIT DELAY rugi 9 74.89 8.565 2.855 

laba 111 72.73 14.959 1.420 

 
Group Statistics 

 KOMPLEKSITAS OPERASI N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

AUDIT DELAY tidak memiliki anak perusahaan 15 68.80 11.001 2.841 

memiliki anak perusahaan 105 73.48 14.954 1.459 

 

 

 

 

 
Group Statistics 

 OPINI AUDITOR N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

AUDIT DELAY qualified opinion 17 75.59 17.414 4.224 

unqualified opinion 103 72.45 14.088 1.388 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

AUDIT DELAY 120 37 119 72.89 14.564 

UKURAN PERUSAHAAN 120 84276874394 6.E13 5.64E12 1.123E13 

PROFITABILITAS 120 .00 .42 .1218 .10270 

SOLVABILITAS 120 .09 .96 .4160 .18857 

Valid N (listwise) 120     

Group Statistics 

 KUALITAS AUDITOR N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

AUDIT DELAY non big four 60 73.35 15.887 2.051 

big four 60 72.43 13.227 1.708 



20 

 

2. Uji Asumsi Klasik 

2.1.Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Uji Heterokedastisitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 120 

Normal Parametersa,,b Mean .0000000 

Std. Deviation 13.91206037 

Most Extreme Differences Absolute .105 

Positive .080 

Negative -.105 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.149 

Asymp. Sig. (2-tailed) .142 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Uji Glejser 

 

2.3.Uji Multikolinearitas 

 

2.4.Uji Autokorelasi 

 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.333 5.178  .837 .404 

UKURAN PERUSAHAAN -1.173E-10 .000 -.146 -1.498 .137 

PROFITABILITAS -2.832 9.033 -.032 -.314 .754 

SOLVABILITAS 3.380 4.668 .071 .724 .471 

KUALITAS AUDITOR -1.967 1.900 -.110 -1.035 .303 

OPINI AUDITOR -.958 2.402 -.037 -.399 .691 

KOMPLEKSITAS OPERASI 4.139 2.602 .153 1.591 .114 

LABA RUGI PERUSAHAAN 4.341 3.472 .128 1.250 .214 

a. Dependent Variable: AbsUt 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 61.566 8.399  7.330 .000   

UKURAN PERUSAHAAN -1.757E-14 .000 -.014 -.138 .890 .849 1.177 

PROFITABILITAS -2.449 14.652 -.017 -.167 .868 .763 1.310 

SOLVABILITAS 21.207 7.572 .275 2.801 .006 .848 1.180 

KUALITAS AUDITOR -.124 3.082 -.004 -.040 .968 .721 1.386 

OPINI AUDITOR -2.367 3.895 -.057 -.608 .545 .929 1.077 

LABA RUGI PERUSAHAAN 1.863 5.631 .034 .331 .741 .779 1.284 

KOMPLEKSITAS OPERASI 3.739 4.220 .085 .886 .378 .880 1.137 

a. Dependent Variable: AUDIT DELAY 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 

1 .296a .087 .030 14.340 1.280 

a. Predictors: (Constant), KOMPLEKSITAS OPERASI, KUALITAS AUDITOR, SOLVABILITAS, 

OPINI AUDITOR, UKURAN PERUSAHAAN, LABA RUGI PERUSAHAAN, PROFITABILITAS 

b. Dependent Variable: AUDIT DELAY 
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3. Uji Hipotesis 

3.1 Uji T 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 61.566 8.399  7.330 .000   

UKURAN PERUSAHAAN -1.757E-14 .000 -.014 -.138 .890 .849 1.177 

PROFITABILITAS -2.449 14.652 -.017 -.167 .868 .763 1.310 

SOLVABILITAS 21.207 7.572 .275 2.801 .006 .848 1.180 

KUALITAS AUDITOR -.124 3.082 -.004 -.040 .968 .721 1.386 

OPINI AUDITOR -2.367 3.895 -.057 -.608 .545 .929 1.077 

LABA RUGI PERUSAHAAN 1.863 5.631 .034 .331 .741 .779 1.284 

KOMPLEKSITAS OPERASI 3.739 4.220 .085 .886 .378 .880 1.137 

a. Dependent Variable: AUDIT DELAY 

 

3.2 Uji F 
ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2207.686 7 315.384 1.534 .163a 

Residual 23031.905 112 205.642   

Total 25239.592 119    

a. Predictors: (Constant), KOMPLEKSITAS OPERASI, KUALITAS AUDITOR, SOLVABILITAS, OPINI 

AUDITOR, UKURAN PERUSAHAAN, LABA RUGI PERUSAHAAN, PROFITABILITAS 

b. Dependent Variable: AUDIT DELAY 

 

3.3 Uji Goodness of fit 
Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .296a .087 .030 14.340 1.280 

a. Predictors: (Constant), KOMPLEKSITAS OPERASI, KUALITAS AUDITOR, 

SOLVABILITAS, OPINI AUDITOR, UKURAN PERUSAHAAN, LABA RUGI 

PERUSAHAAN, PROFITABILITAS 

b. Dependent Variable: AUDIT DELAY 

 


