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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh return on asset, debt ratio, ukuran 

KAP, opini audit dan umur perusahaan terhadap Audit Delay pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode tahun 2010-2013. Populasi 

yang digunakan adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek 

Indonesia yaitu sebanyak 136 perusahaan. Metode pengambilan sampel yaitu 

menggunakan metode purposive sampling. Metode analisis data yang digunakan 

adalah Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil pengujian menunjukan bahwa  secara 

parsial ukuran KAP berpengaruh terhadap audit delay, return on asset tidak 

berpengaruh terhadap audit delay, debt ratio tidak berpengaruh terhadap audit delay, 

opini audit tidak berpengaruh terhadap audit delay, dan umur perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap audit delay. dan secara simultan return on asset, debt ratio, 

ukuran KAP, opini audit dan umur perusahaan berpengaruh terhadap audit delay. 

Kata kunci : Audit Delay, Return On Asset, Debt Ratio, ukuran KAP, Opini audit, dan 

Umur Perusahaan 

 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Laporan Keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada 

suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja 

perusahaan tersebut. Menurut Dogan (2007), dalam Widhiyani (2014), pemintaan akan 

informasi keuangan akhir-akhir ini semakin meningkat. Ini akibat dari semakin 

pesatnya perkembangan pasar modal dan perusahaan go publik. Perusahaan go public 

diwajibkan untuk menyampaikan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan. 

Laporan keuangan dipersiapkan untuk menyediakan informasi yang berguna dalam 

pengambilan keputusan. 

Hambatan dalam ketepatwaktuan (Timeliness) ini juga terlihat dari Standar 

Pemeriksaan Akuntan Publik pada standar ketiga yang menyatakan bahwa audit harus 



dilaksanakan dengan penuh kecermatan dan ketelitian serta pengumpulan alat-alat 

pembuktian yang cukup memadai. Pemenuham standar audit ini dapat berdampak 

lamanya penyelesaian laporan audit, tetapi juga berdampak peningkatan kualitas hasil 

auditnya.   

Lamanya waktu penyelesaian audit oleh auditor dilihat dari perbedaan waktu 

tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan. 

Perbedaan waktu ini disebut audit delay (Lestari, 2010). 

BAPEPAM memperbarui peraturan dengan dikeluarkannya lampiran surat 

keputusan ketua BAPEPAM Nomor: Kep-431/BL/2012 yang menyatakan bahwa 

laporan keuangan tahunan harus disertai laporan akuntan yang memberikan pendapat 

tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan harus disampaikan kepada 

BAPEPAM selambat-lambatnya pada akhir bulan keempat (120 hari) setelah tanggal 

laporan keuangan tahunan.  

Meskipun telah dibuat peraturan di atas dan juga sanksi administrasi dan 

denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan, akan tetapi masih banyak 

juga perusahaan-perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan 

tahunannya. Beberapa faktor yang mempengaruhi audit delay telah banyak diteliti oleh 

para penelitian terdahulu diantaranya Profitabilitas, Solvabilitas, Ukuran KAP,Opini 

audit, dan Umur Perusahaan. 

Menurut penelitian Pebryanti (2011), yang berjudul “Faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap Audit Delay perusahaan sektor perdagangan yang terdaftar di 

BEI periode tahun 2007-2009. Faktor-faktor yang diuji adalah ukuran perusahaan, 

tingkat leverage, dan kualitas Kantor Akuntan Publik. Hasil dari penelitiannya yaitu 

ukuran perusahaan dan tingkat leverage berpengaruh signifikan terhadap audit delay, 

dan pada uji analisis regresi ukuran perusahaan dan tingkat leverage berpengaruh 

terhadap audit delay. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah return on asset, debt ratio, 

ukuran KAP, opini audit, dan umur perusahaan dapat mempengaruhi audit delay. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pengertian Audit 

Menurut Mulyadi (2008), auditing adalah suatu proses sistematis untuk 

mendapatkan dan mencari bukti-bukti dengan cara objektif yang berkaitan dengan 

pernyataan-pernyataan tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi 

untuk menentukan kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah 

ditetapkan dan menyampaikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. 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 (Agoes, 2012). 

 

 

 



Tujuan Audit 

Menurut Haryono Jusup (2011), dalam Yulianti (2011), tujuan umum suatu 

auditing atas laporan keuangan adalah memberikan suatu pernyataan pendapat 

mengenai apakah laporan keuangan klien telah disajikan secara wajar, dalam segala hal 

material, sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum. Dalam audit biasanya 

dirumuskan tujuan khusus audit untuk setiap rekening yang dilaporkan dalam laporan 

keuangan. Tujuan khusus ini berasal dari asersi-asersi yang dibuat manajemen dalam 

laporan keuangan. 

 

Standar Auditing 

 

Audit Delay 

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dijelaskan bahwa standar 

pekerjaan lapangan yaitu pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika 

digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya ; pemahaman memadai atas 

pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat; 

dan lingkup pengujian yang akan dilakukan ; bukti audit kompeten yang cukup harus 

diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keteranan, dan konfirmasi sebagai 

dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit (Ikatan 

Akuntan Indonesia, 2011). Dengan adanya standar tersebut, auditor membutuhkan 

waktu yang tidak sebentar dalam melaksanakan proses audit. Karena auditor harus 

melakukan bebreapa standar untuk memastikan bahwa alat bukti yang didapatkan di 

lapangan benar-nbenar relevan dan dapat mendukung munculnya audit delay. 

Menurut penelitian luar negeri audit delay is defined as the length of time from 

a company‟s fiscal year-end to the date of the auditor‟s report (Ashton et al, 1987). 

Sedangkan menurut Subekti (2005) dalam Budiartha (2014), Audit Delay merupakan rentang 

waktu yang dibutuhkan auditor dalam menyelesaikan auditnya. Dengan kata lain, Audit Delay 

disini diasumsikan sebagai jumlah hari dari akhir periode tahun buku sebuah perusahaan 

hingga ditandatanganinya laporan keuangan yang telah diaudit sebagai akhir dari standar 

pekerjaan lapangan yang dilakukan. 

 

Return On Asset 

Menurut Kasmir (2011), profitabilitas adalah hasil bersih dari serangkaian 

kebijakan dan keputusan. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk 

memperoleh laba atau keuntungan. 

Dalam penelitian ini yang digunakan untuk mengukur ptofitabilitas adalah 

Return On Aset (ROA). Menurut Kasmir (2011) laba atas asset merupakan rasio 

keuangan yang mempresentasikan seberapa efektif aset perusahaan digunakan untuk 

menghasilkan laba. Rasio ini memberikan informasi besarnya laba yang diperoleh dari 

total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Laba bersih adalah laba setelah bunga dan 

pajak, atau earning after interest and tax. Total aset merupakan modal dari pinjaman 

dan modal sendiri. Jadi pada dasarnya rasio ini menunjukkan laba bersih yang 

diperoleh dari modal sendiri dan modal pinjaman. 



Debt Ratio 

Menurut Hanafi dan Halim (1996), dalam  Yulianti (2011), solvabilitas adalah 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban-kewajibannya baik 

kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya. Perusahaan yang tidak solvable 

adalah perusahaan yang utang totalnya lebih besar dibandingkan total asetnya. Menurut 

Syafri (2008) menyatakan bahwa rasio solvabilitas adalah rasio yang menggambarkan 

kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya/ kewajiban-

kewajbannya. Dalam penelitian ini yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah 

rasio Hutang (Debt Ratio). 

Rasio ini merupakan perbandingan antara total hutang dengan total aktiva. 

Sehingga rasio ini menunjukkan sejauh mana hutang dapat ditutupi oleh aktiva. 

Menurut Sawir (2008), debt ratio merupakan rasio yang memperlihatkan proporsi 

antara kewajiban yang dimiliki dan seluruh kekayaan yang dimiliki.  

 

Ukuran Kantor Akuntan Publik 

Menurut SK. Menkeu No.43/KMK 017/1997 tertanggal 27 Januari 1997 

sebagaimana telah diubah dengan SK. Menkeu No. 470/KMK.017/1999 tertanggal 4 

Oktober 1999 kantor Akuntan Publik adalah lembaga yang memiliki izin dari Menteri 

Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam menjalankan pekerjaannya. 

Pengukuran Kantor Akuntan Publik dibagi menjadi dua yaitu KAP the big four dan 

KAP non the big four. 

Kantor Akuntan Publik yang termasuk kategori KAP the big four di Indonesia 

adalah : 

a. Kantor Akuntan Publik Price Water House Cooper, yang bekerja sama dengan 

Kantor Akuntan Publik Drs. Hadi Susanto dan rekan. 

b. Kantor Akuntan Publik KPMG (Klynfeld Peat Marwick Goedelar), yang 

bekerjasama dengan Kantor Akuntan Publik Sidharta dan Wijaya. 

c. Kantor Akuntan Publik Ernst dan Young, yang bekerja sama dengan Kantor 

Akuntan Publik Drs. Sarwoko dan Sanjoyo 

d. Kantor Akuntan Publik Delloitte Tauche Thomatshu, yang bekerja sama 

dengan Kantor akuntan Publik Drs. Hans Tuanokata 

 

Opini Audit 

Paragraf ketiga dalam laporan audit baku merupakan paragraf yang digunakan 

oleh auditor untuk menyatakan pendapatnya mengenai laporan keuangan yang 

disebutkannya dalam paragraph pengantar. Dalam paragraf ini auditor   menyatakan 

pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan auditan, dalam semua hal yang 

material, yang didasarkan atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan tersebut 

dengan prinsip berterima umum (Mulyadi, 2008). 

 Ada 5 macam opini audit: 

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.  

 

Umur Perusahaan 

Perusahaan yang memiliki umur lebih tua cenderung untuk lebih terampil 

dalam pengumpulan, pemrosesan dan menghasilkan informasi ketika diperlukan, 

karena perusahaan telah memperoleh pengalaman yang cukup (Aisyatulfuadah, 2012). 

Owusu Ansah dalam penelitian (Frildawati, 2009) mengungkapkan bahwa perusahaan 

yang memiliki umur lebih tua cenderung untuk lebih terampil dalam pengumpulan, 

pemrosesan dan menghasilkan informasi ketika diperlukan, karena perusahaan telah 

memperoleh pengalaman yang cukup. 

 

PENELITIAN TERDAHULU 

 Andi Kartika (2009) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Audit 

Delay di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode analisis regresi Linier 

Berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa total asset dan laba rugi operasi 

berpengaruh negative terhadap audit delay, sedangkan opini auditor berpengaruh 

positif dan faktor profit dan reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap audit delay. 

 Meylisa Januar Iskandar (2010) meneliti tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi Audit Report Lag pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Metode yang digunakan adalah analisis regresi Linier Berganda. Hasil 



penelitiannya adalah ukuran perusahaan, tingkat leverage perusahaan berpengaruh 

signifikan, sedangkan kualitas KAP tidak memiliki pengaruh signifikan. 

 Febriyanti (2011) meneliti tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

Audit Delay perusahaan sector perdagangan yang terdaftar di BEI periode 2007-2009. 

Metode yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.hasil penelitiannya 

adalah ukuran perusahaan, tingkat leverage perusahaan berpengaruh signifikan, 

sedangkan kualitas KAP tidak memiliki pengaruh signifikan. 

 Novice Lianto meneliti tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap audit 

Report Lag. Metode yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil 

penelitiannya adalah profitabilitas, dan umur perusahaan berpengaruh terhadap audit 

delay, sedangkan ukuran perusahaan dan sector industry tidak berpengaruh 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. 

Hubungan antar variabel akan diperlihatkan dalam model penelitian berikut: 

 

 

HIPOTESIS 

Menurut Iskandar dan Estralita (2010), dalam Widhiyani (2014), mengatakan 

bahwa para investor akan menyukai perusahaan yang mengumumkan laba dibanding 

rugi karena dipandang good news, sehingga pihak manajemen cenderung melaporkan 

tepat waktu agar investor segera mendapatkan good news tersebut dan membuat audit 

delay suatu perusahaan lebih pendek. Jika kerugian yang dialami perusahaan, itu 

dipandang bad news, pihak manajemen cenderung tidak tepat waktu melaporkannya 

sehingga perusahaan berusaha memeperlambat penerbitan laporan keuangan auditan 

dan cenderung audit delaynya lama. 

Dengan demikian, hipotesis yang akan diuji adalah :  

H1 : Return On Asset berpengaruh terhadap audit delay 

 

Menurut Carslaw dan Kaplan (1991), dalam Febrianty (2011), mengatakan 

adanya hubungan yang positif antara debt to asset ratio dengan audit delay. Alasan 

yang dapat mendukung hubungan antara Debt to asset ratio yang pertama bahwa debt 

to asset ratio mengindikasikan kesehatan dari perusahaan. Propporsi Debt to asset ratio 

yang tinggi akan meningkatkan kegagalan perusahaan sehingga auditor akan 

meningkatkan perhatian bahwa ada kemungkinan laporan keuangan kurang dapat 

dipercaya. Konsekuensinya, auditor akan meningkatkan lamanya waktu periode audit. 

Kedua, mengaudit hutang memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan 

mengaudit modal dan melibatkan banyak staf dan lebih rumit dibandingkan dengan 

mengaudit modal. 

 



Dengan demikian, hipotesis yang akan diuji adalah :  

H2 : Debt Ratio berpengaruh terhadap audit delay 

 

Prabandari dan Rustiana (2007), dalam Trisnawati (2010), menyatakan bahwa 

kantor akuntan publik internasional atau yang lebih dikenal dengan The Big Four 

membutuhkan waktu yang lebih singkat dalam menyelesaikan audit, karena KAP 

tersebut dianggap dapat melaksanakan audit secara lebih efisien dan memiliki tingkat 

fleksibilitas jadwal waktu yang lebih tinggi unruk menyelesaikan audit tepat pada 

waktunya. Selain itu, KAP besar memperoleh insentif yang lebih tinggi untuk 

menyelesaikan pekerjaan auditnya lebih cepat dibandingkan dengan KAP lainnya. 

Waktu audit yang lebih cepat juga merupakan cara KAP besar untuk mempertahankan 

reputasi mereka. 

Dengan demikian, hipotesis yang akan diuji adalah :  

H3 : ukuran KAP berpengaruh terhadap audit delay 

 

Opini audit sangatlah penting bagi perusahaan ataupun pihak-pihak lain yang 

membutuhkan hasil dari laporan keuangan auditan. Auditor dapat memilih tipe 

pendapat yang akan dinyatakan atas laporan keuangan auditan. Semakin tidak baik 

opini yang diterima oleh perusahaan maka semakin lama laporan keuangan auditan 

dipublikasikan. Karena perusahaan yang mendapatkan pendapat unqualified opinion 

merupakan suatu berita baik bagi perusahaan sehingga dapat dipublikasikan tepat 

waktu (Ningsih, 2014). 

Dengan demikian, hipotesis yang akan diuji adalah :  

H4 : opini audit berpengaruh terhadap audit delay 

 

Menurut Aisyatulfuadah (2012), perusahaan yang memiliki umur lebih tua 

cenderung untuk lebih terampil dalam pengumpulan, pemrosesan dan menghasilkan 

informasi ketika diperlukan, karena perusahaan telah memperoleh pengalaman yang 

cukup. Dengan demikian laporan keuangan akan dapat disajikan lebih tepat waktu. 

Dengan demikian, hipotesis yang akan diuji adalah :  

H5 : umur perusahaan berpengaruh terhadap audit delay 

 

 

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. Return On Asset (X1) 

Dihitung berdasarkan Net Income dibagi dengan total asset. 

 ROA = 
𝑛𝑒𝑡 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 (𝐸𝐴𝑇)

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡
 x 100% 

b. Debt Ratio (X2) 

Dihitung berdasarkan jumlah hutang (total debt) dengan total aktiva (total asset). 

 Debt to Ratio = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 x 100 % 

c. Ukuran KAP (X3) 

Ukuran KAP 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. 

d. Opini Audit (X4) 

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. 

e. Umur Perusahaan(X5) 

Umur perusahaan dihitung berdasarkan tahun berdiri hingga tahun penelitian, 

dihitung tahunan. 

Umur perusahaan = Tahun Penelitian – Tahun Perusahaan Berdiri 

JENIS DAN SUMBER DATA 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berupa laporan keuangan 

perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan 

tahun penelitian 2010 – 2013 

 

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 manufaktur dengan tahun 

penelitian 2010, 2011, 2012 dan 2013. Metode pengumpulan data menggunakan 

metode purposive sampling. Dalam penentuannya ditetapkan kriteria sebagai berikut:  

http://www.idx.co.id/


1. Perusahaan yang memiliki data yang diperlukan untuk mendukung penelitian, 

seperti tanggal pelaporan auditor, total asset perusahaan, total  utang 

perusahaan, total ekuitas dan laba bersih perusahaan serta informasi auditor 

yang digunakan perusahaan tersebut. 

2. Perusahaan yang berturut-turut terdaftar selama periode penelitian yaitu tahun 

2010-2013 

3. Perusahaan yang hanya menggunakan mata uang Rupiah (Rp) dalam 

mempublikasikan laporan keuangan 

4. Perusahaan yang memiliki laba positif  

 

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:  

AUDELAY = β0 + β1 ROA + β2 DR + β3 U.KAP + β4 OP+ β5 UP + β6KOP + e  

Keterangan:  

AUDELAY = jangka waktu tanggal penutupan tahun buku dengan tanggal opini 

laporan keuangan auditor independen  

ROA= Return On Asset 

DR= Debt Ratio 

U.KAP= Ukuran KAP 

OP= Opini Audit 

UP= Umur Perusahaan 

e= eror 

 

Analisis Statistika Deskriptif  
Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara statistic dari 

variabel yang ada dalam penelitian ini, dilihat dari nilai minimum, maksimum, mean 

dan standar deviasi (Ghozali,2013:19). 

Uji Asumsi Klasik  

Uji Normalitas  
Menurut Ghozali (2013), uji ini bertujuan untuk menguji apakah variabel 

pengganggu (residual) memiliki distribusi normal atau tidak. Analisis dalam uji ini 

menggunakan analisis statistic, yaitu metode grafik P-P Plot atau One Sample 

Kolmogrov-Smirnov Test.  

data dikatakan normal apabila : 

1. Pada metode grafik P-P Plot apabila titik-titik menyebar sekitar garis diagonal 

maka residual pada model regresi tersebut terdistribusi secara normal.  

2. Uji statistik lain yang digunakan untuk menguji normalitas residual lah uji 

statistic non-parametrik Kolmogrov-Smirnov dengan menggunakan 

Unstandardized Residual (K-S)  



 

Uji Heteroskedastisitas  
Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatn lain tetap. Maka disebut 

Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang 

baik adalah yang Homoskesdastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Dasar 

Analisis (Ghozali, 2013:139) : 

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas. 

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Uji Multikolinearitas  
Menurut Ghozali (2013), uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam regresi ditemukan adanya korelasi antarvariabel bebas (independen). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel-variabel 

independen. Pendeteksian keberadaan multikolinearitas dapat dilihat dari nilai 

tolerance dan lawannyaVariance Inflation Factor (VIF). 

1. Apabila nilai Tolerance < 0,1 dan nilai VIF>10, maka da41pat disimpulkan 

bahwa antar variabel dependen memiliki multikolinearitas. 

2. Apabila nilai Tolerance > 0,1 dan nilai VIF<10, maka dapat disimpulkan bahwa 

antar variabel independen tidak memiliki multikolinearitas. 

.Uji Autokorelasi  

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu 

pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem 

autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu 

berkaitan satu sama lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari 

autokorelasi. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

autokorelasi adalah dengan menggunakan Uji Durbin Watson (DW test) (Ghozali, 

2013:110) 

 Uji Durbin Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (first order 

autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi 

dan tidak ada variabel lag di antara variabel independen.Menurut Trihendardi (2009) 

dalam Amalia Novi (2013), jika range antara 1,65-2,35 maka tidak terjadi autokorelasi. 

 

Uji Hipotesis  

Uji Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji Statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas/ independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen (Ghozali, 2013:98). 

  



Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut (Ghozali, 2013: 99) : 

1. Quick look : bila jumlah degree of freedom (df) adalah 20 atau lebih, dan derajat 

kepercayaan sebesar 5%, maka Ho yang menyatakan = 0 dapat ditolak bila nilai 

t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut). Yang menyatakan bahwa suatu 

variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. 

2. Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai 

statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel, yang 

menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi 

variabel dependen. 

 

Uji Simultan (Uji Statistik F) 
Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen 

atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen/ terikat (Ghozali, 2013: 98). Untuk menguji hipotesis 

digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut (Ghozali, 

2013: 98) : 

1. Quick look: bila nilai F lebih besar dari pada 4 maka Ho dapat ditolak pada 

derajat kepercayaan 5%. Yang menyatakan bahwa semua variabel independen 

secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen. 

2. Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila 

nilai F hitung lebih besar dari pada nilai F tabel, maka Ho ditolak dan menerima 

Ha. 

 

Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien Determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah 

antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang 

mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Statistik Deskriptif  
Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat diketahui bahwa variabel audit delay 

memiliki nilai minimum 33, nilai maksimum 120, nilai rata-rata 75,25 dan standar 

deviasi 13,323. Variabel Return On Asset memiliki nilai minimum sebesar 0,002 dan 

nilai maksimum sebesar 2,655, rata-rata sebesar 0,14216 dan standar deviasi sebesar 

0,223776. Variabel Debt ratio memiliki nilai minimum 0,009, nilai maksimum 8,844, 

rata-rata 0,46689, dan standar deviasi sebesar 0,634837. Tampak bahwa perusahaan 

memiliki hutang sebesar 46,95 % dibandingkan dengan total aktivanya. Variabel umur 

perusahaan memiliki nilai minimum 1,3, maksimum 84,5, rata-rata 36,687, dan standar 

deviasi 14,4235. Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi dengan the big four sebanyak 



44 % atau sebanyak 95 perusahaan, sedangkan yang tidak berafiliasi dengan the big 

four sebanyak 56% atau sebanyak 121 perusahaan. perusahaan yang mendapatkan 

pendapat selain wajar tanpa pengecualian adalah sebanyak 49.5 % atau sebanyak 107 

perusahaan. Sedangkan perusahaan yang mendapatkan pendapat wajar tanpa 

pengecualian adalah sebanyak 50.5 % atau sebanyak 109 perusahaan. 

 

Uji Asumsi Klasik  

Uji Normalitas  
Uji Normalitas dalampenelitian ini normalitas menggunakan non-parametik 

Kolmogorov-Smirnov. Taraf signifikansi adalah sebesar 0,053 yang berada di atas 0,05. 

Dengan demikian nilai residual terdistribusi secara normal sehingga model penelitian 

dinyatakan telah memenuhi asumsi normalitas.  

Uji Heteroskedastisitas  
Dari hasil Uji Sperman Rho, jelas menujukkan bahwa tidak satupun variable 

independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi dependen unstandardized 

residual . 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. 



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 nilai DW 2,001 dan berada diantara 1,65 – 2,35, 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  
Pengujian hipotesis 1 dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dan t 

tabel. Hipotesis diterima jika t hitung > ttabel dan nilai sig < 0,05. Nilai t hitung return 

on assets adalah = - 0,238. Dengan tingkat probabilitas 0,05 dan nilai t tabel = 1,971217 

maka dapat disimpulkan bahwa t hitung lebih kecil dari t tabel, yaitu – 0,238 < 

1,961144 . Selain itu, nilai sig lebih besar dari nilai probabilitas, yaitu 0,812 < 0,05, 

mak H0 diterima dan H1 ditolak. Dengan demikian return on asset tidak mempengaruhi 

audit delay, sehingga hipotesis 1 ditolak. 

Hipotesis 2  
Pengujian hipotesis 2 dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dan t 

tabel. Hipotesis diterima jika t hitung > ttabel dan nilai sig < 0,05. Nilai t hitung debt 

ratio adalah = 0.410. Dengan tingkat probabilitas 0,05 dan nilai t tabel = 1,971217, 

maka dapat disimpulkan bahwa t hitung lebih besar dari t tabel, yaitu 0.410<1,961144. 

Selain itu, nilai sig lebih besar dari nilai probabilitas, yaitu 0,682 > 0,05, maka H0  

diterima dan H1 ditolak. Dengan demikian debt ratio  tidak mempengaruhi audit delay, 

sehingga hipotesis 2 diterima. 

Hipotesis 3  
pengujian hipotesis 3 dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dan t 

tabel. Hipotesis diterima jika t hitung > ttabel dan nilai sig < 0,05. Nilai t hitung ukuran 

KAP adalah = -4,798. Dengan tingkat probabilitas 0,05 dan nilai t tabel = 1,971217, 

maka dapat disimpulkan bahwa t hitung lebih besar dari t tabel, yaitu –4,798 > 

1,961144. Selain itu, nilai sig lebih kecil dari nilai probabilitas, yaitu -0, 000 < 0,05, 

maka H0  ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian ukuran KAP  mempengaruhi audit 

delay, sehingga hipotesis 3 diterima. 

 

 



Hipotesis 4  
Pengujian hipotesis 4 dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dan t 

tabel. Hipotesis diterima jika t hitung > ttabel -dan nilai sig < 0,05. Nilai t hitung opini 

audit  adalah = -0,405 . Dengan tingkat probabilitas 0,05 dan nilai t tabel = 1,971217, 

maka dapat disimpulkan bahwa t hitung lebih kecil dari t tabel, yaitu -0,406 < 1,961144. 

Selain itu, nilai sig lebih besar dari nilai probabilitas, yaitu 0,686 > 0,05, maka H0  

diterima dan H1 ditolak. Dengan demikian opini audit  tidak mempengaruhi audit 

delay, sehingga hipotesis  4 ditolak. 

Hipotesis 5  

Pengujian hipotesis 5 dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dan t 

tabel. Hipotesis diterima jika t hitung > ttabel -dan nilai sig < 0,05. Nilai t hitung umur 

perusahaan adalah = 1,441 . Dengan tingkat probabilitas 0,05 dan nilai t tabel = 

1,971217, maka dapat disimpulkan bahwa t hitung lebih kecil dari t tabel, yaitu 1,441  

< 1,961144. Selain itu, nilai sig lebih besar dari nilai probabilitas, yaitu 0,151 >  0,05, 

maka H0  diterima dan H1 ditolak. Dengan demikian opini audit  mempengaruhi audit 

delay, sehingga hipotesis  5 ditolak. 

 

Uji Simultan (Uji Statistik F)  
Berdasarkan tabel 4.10 di atas, nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu 4,891 

> 2,414437 dan juga nilai Sig. lebih kecil dari nilai probabilitas yaitu 0,000 < 0,05. 

Maka H0 ditolak dan H6 diterima, ini menunjukkan bahwa variabel independen secara 

bersama-sama mampu menjelaskan variabel dependen. Berarti model fix digunakan 

untuk uji t statistik yang menguji variabel independen secara parsial terhadap variabel 

dependen. 

 

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa nilai Adjusted R2  adalah 0.083 

atau 8,3 %. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh return on asset, debt ratio, ukuran 

KAP, opini audit dan umur perusahaan adalah sebesar 8,3 %, sedangkan 91,7 % 

ditentukan oleh faktor lain diluar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini. 

 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji secara empiris pengaruh return on 

asset, debt ratio, ukuran KAP, opini audit, dan umur perusahaan terhadap audit delay 

pada emiten di Bursa Efek Indonesia. Penelitian dilakukan selama empat tahun 

berturut-turut dari tahun 2010 hingga tahun 2013, sampel yang digunakan adalah 74 

perusahaan dengan periode 4 tahun yaitu sebanyak 296 data. 

 Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan hasil analisis data yang 

telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

Rata-rata audit delay perusahaan sampel di Bursa Efek Indonesia sepanjang tahun 

2010-2013 adalah 75,25 hari. Jika dilihat dari batas akhir yang ditentukan Bapepam-



LK, yaitu pada akhir bulan keempat, maka rata-rata perusahaan sampel dapat dikatakan 

tidak mengalami keterlambatan pelaporan.Return on asset secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap audit delay. Debt ratio secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

audit delay.Ukuran KAP secara parsial berpengaruh terhadap audit delay.Opini audit 

secara parsial tidak berpengaruh terhadap audit delay.Umur perusahaan secara parsial 

tidak berpengaruh terhadap audit delay.Hasil pengujian simultan menunjukkan kalau 

return on asset, debt ratio, ukuran KAP, opini audit, dan umur perusahaan secara 

simultan berpengaruh terhadap audit delay. 

 

Keterbatasan Penelitian 

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

literature-literatur hasil penelitian sebelumnya, dimana literature 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 variabel 

terikat pada model penelitian ini sebesar hanya 8,3 %, berarti 91,7 % varians 

variabel terikat tidak dijelaskan 

3. Dalam penelitian ini hanya menganalisa lima faktor yang mempengaruhi audit 

delay (return on asset, debt ratio, ukuran KAP, opini audit, dan umur 

perusahaan) sehingga masih banyak faktor lain yang belum diteliti. 

4. Penelitian ini hanya dilakukan pada perusahaan manufaktur saja  

 

Saran 

1. Bisa menjelaskan pemaknaan yang lebih tepat untuk definisi audit delay dengan 

memperhatikan waktu perikatan audit. 

2. Menambahkan variabel yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini, karena 

variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya bias 

menjelaskan 8,3 % variabel terikatnya. 

2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel independen yang 

diperkirakan berpengaruh terhadap audit delay, seperti klasifikasi industry, 

internal audit, komite audit dan lain sebagainya. 

3. Bisa menambahkan sampel perusahaan yang terdaftar di BEI tidak hanya pada 

perusahaan manufaktur saja, misalnya seperti pertanian, infrastruktur, 

perbankan, transportasi, real estate, property dan lain sebagainya. 
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LAMPIRAN 

HASIL ANALISIS SPSS  

1. HASIL STATISTIK DESKRIPTIF 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

AUD 216 33 120 75.25 13.323 

ROA 216 .00 2.65 .1381 .20332 

DR 216 .01 8.84 .4695 .61515 

UP 216 1.3 84.5 36.687 14.4235 

Valid N (listwise) 216     
 

 

 

 

 



2. HASIL STATISTIK DESKRIPTIF VARIABEL DUMMY UKURAN 

KAP 

U.KAP 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulativ

e Percent 

Valid 

0 121 56.0 56.0 56.0 

1 95 44.0 44.0 100.0 

Total 216 100.0 100.0  

 

3.HASIL STATISTIK DESKRIPTIF VARIABEL DUMMY OPINI AUDIT 

OP 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

0 107 49.5 49.5 49.5 

1 109 50.5 50.5 100.0 

Total 216 100.0 100.0  

Sumber : Output SPSS Versi 20 (2015) 

Ket : 0)Opini selain wajar tanpa pengecualian 

 1)Opini wajar tanpa pengecualian  

 

 

 

 

 

 

Sumber : Output SPSS versi  20 (2015) 

Ket :  0)KAP tidak berafiliasi dengan big four 

            1)KAP berafiliasi dengan big four 

 



4.HASIL UJI NORMALITAS 

 

 
 

 

 

 

Hasil Uji Normalitas 

P-Plot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hasil Uji Normalitas 

One Sample Kolmogrov-Smirnov 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardize

d Residual 

N 216 

Normal Parametersa,b 
Mean 0E-7 

Std. Deviation 12.60937065 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .092 

Positive .061 

Negative -.092 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.346 

Asymp. Sig. (2-tailed) .053 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : Output SPSS versi 20 (2015) 

 

 

 

5.HASIL UJI MULTIKOLINIERITAS 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 75.991 2.623    

ROA -1.044 4.393 -.016 .949 1.054 

DR .582 1.420 .027 .992 1.008 

U.KAP -8.746 1.823 -.327 .920 1.086 

OP -.709 1.752 -.027 .982 1.018 

UP .091 .063 .099 .912 1.096 

a. Dependent Variable: AUD 

Sumber : Output SPSS versi 20 (2015) 



 

 

6.HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS 

 

HASIL UJI SPERMAN RHO 

 

7.HASIL UJI AUTOKORELASI 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .323a .104 .083 12.759 2.001 

a. Predictors: (Constant), UP, DR, OP, ROA, U.KAP 

b. Dependent Variable: AUD 

Sumber : output SPSS versi 20 (2015) 

 

 



8.HASIL UJI REGRESI LINIER BERGANDA 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 75.991 2.623  28.969 .000 

ROA -1.044 4.393 -.016 -.238 .812 

DR .582 1.420 .027 .410 .682 

U.KAP -8.746 1.823 -.327 -4.798 .000 

OP -.709 1.752 -.027 -.405 .686 

UP .091 .063 .099 1.441 .151 

a. Dependent Variable: AUD 

Sumber : Output SPSS versi 20 (2015) 

9.HASIL UJI STATISTIK T 

 

 

                                                                  Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 75.991 2.623  28.969 .000 

ROA -1.044 4.393 -.016 -.238 .812 

DR .582 1.420 .027 .410 .682 

U.KAP -8.746 1.823 -.327 -4.798 .000 

OP -.709 1.752 -.027 -.405 .686 

UP .091 .063 .099 1.441 .151 

a. Dependent Variable: AUD 

Sumber : Output SPSS versi 20 (2015) 

 

 



10. HASIL UJI STATISTIK F 
 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 3980.806 5 796.161 4.891 .000b 

Residual 34184.189 210 162.782   

Total 38164.995 215    

a. Dependent Variable: AUD 

b. Predictors: (Constant), UP, DR, OP, ROA, U.KAP 

Sumber : Output SPSS 20 versi 20 (2015) 

 

 

 

 

 

9. HASIL UJI KOEFISIEN DETERMINASI 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .323a .104 .083 12.759 2.001 

a. Predictors: (Constant), UP, DR, OP, ROA, U.KAP 

b. Dependent Variable: AUD 

Sumber : output SPSS versi 20 (2015) 

 

 

 

 


