
 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDIT DELAY 

STUDY EMPIRIS PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN 

YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) 

TAHUN 2012-2015 
 

Anna Allaily Lutfi Rizka Putri, Hj. Asmaul Husna & Asri Eka Ratih 

Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji 

Tanjungpinang, Kepulauan Riau 2017 

Email: laily.putri17@gmail.com 

 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini betujuan untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan, 

profitabilitas (ROA), solvabilitas (DER), reputasi auditor dan komplektisitas 

operasi perusahaan (KOP) merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi audit 

delay. Populasi perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015. Teknik 

pemilihan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah sampel 

sebanyak 52. 

 Hasil penelitian secara parsial menunjukan bahwa reputasi auditor dan 

komplektisitas operasi perusahaan (KOP) berpengaruh terhadap audit delay, 

sedangkan ukuran perusahaan, profitabilitas (ROA), dan solvabilitas (DER) tidak 

berpengaruh terhadap audit delay. Hasil pengujian secara simultan menunjukan 

bahwa secara bersama-sama variabel ukuran perusahaan, profitabiitas (ROA), 

solvabilitas (DER), reputasi Auditor, dan komplektisitas operasi perusahaan (KOP) 

berpengaruh terhadap audit delay. 

Kata kunci: Audit Delay, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas (ROA), 

Solvabilitas (DER), Reputasi Auditor, dan Komplektisitas Operasi 

Perusahaan. 

 

 

 

 

PENDAHULUAN 

Informasi dapat dikatakan bermanfaat apabila dapat disajikan secara akurat 

dan tepat waktu pada saat dibutuhkan oleh si pemakai laporan keuangan. Ketepatan 

waktu ini terkait dengan manfaat dari laporan keuangan itu sendiri, oleh karena itu 

ketepatan waktu laporan keuangan sangat penting bagi sebuah perusahaan go 

public. Saat ini pasar modal menjadi pusat perhatian para investor, sebab perusahan 

go public wajib menerbitkan laporan keuangan pada setiap akhir periode akuntansi 

sebagi bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, khususnya investor dan 

calon investor. 
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Bursa Efek Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) 

mewajibkan perusahaan-perusahaan publik yang terdaftar atau emiten yang tercatat 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk mempublikasikan laporan keuangan auditan 

dalam periode tertentu setelah berakhirnya tahun buku. Peraturan Bapepam tersebut 

diatur dalam Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang publikasi laporan keuangan 

tahunan auditan yang bersifat wajib dengan batas waktu 120 hari dari akhir tahun 

fiskal sampai tanggal diserahkannya laporan keuangan yang telah diaudit ke 

BAPEPAM. Sesuai dengan 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. 

Menurut Givoly dan Palmon (1982) dalam Setyawan (2013), informasi yang 

diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dapat bermanfaat bilamana 

disajikan secara akurat dan tepat pada saat dibutuhkan oleh pemakai laporan 

keuangan, namun informasi tidak lagi bermanfaat bila tidak disajikan secara akurat 

dan tepat waktu. Nilai dari ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan faktor 

penting bagi kemanfaatan laporan keuangan tersebut. Sedangkan menurut Halim 

(2000) dalam Susanto (2013) ketepatan waktu penyajian laporan keuangan dan 

laporan audit menjadi prasyarat utama bagi peningkatan harga saham perusahaan. 

Lamanya waktu penyelesaian audit akan mempengaruhi ketepatwaktuan 

publikasi. Tetapi pada kenyataannya auditing merupakan kegiatan yang 

membutuhkan waktu sehingga pengumuman laporan keuangan dapat terjadi 

keterlambatan saat publikasi dan hal ini dapat menjadi dampak negative bagi 

perusahaan. Lamanya waktu penyelesaian audit oleh auditor dapat dilihat dari 

perbedaan waktu tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam 

laporan keuangan. Rentang waktu atau audit delay pelaporan keuangan 

berpengaruh pada nilai laporan keuangan tersebut. Karena semakin panjang audit 

delay maka semakin lama auditor akan menyelesaikan laporan keuangan tersebut 

dan keterlambatan publikasi laporan keuangan akan menimbulkan reaksi negative 

bagi para pelaku pasar modal.  

Penelitian ini dilakukan dengan objek laporan keuangan auditan perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Audit Delay merupakan salah satu 

dari sekian faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan 

atau publikasi laporan keuangan.  

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul 

penelitian mengenai “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDIT 

DELAY STUDY EMPIRIS PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG 

TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2012-2015”. 
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KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN 

HIPOTESIS 

Laporan Keuangan 

Menurut Mulyadi (2014), definisi laporan keuangan adalah suatu penyajian 

data keuangan termasuk catatan yang menyertainya, bila ada, yang dimaksudkan 

untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi (aset) dan/atau kewajiban suatu 

entitas pada saat tertentu atau perubahan atas aset dan/atau kewajiban selama suatu 

periode tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau basis 

akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

Audit Delay 

Menurut Ashton et.al (1987) dalam Kartika (2011) audit delay adalah 

lamanya waktu penyelesaian audit dari akhir tahun fiskal perusahaan sampai 

tanggal laporan audit dikeluarkan, sedangkan Menurut Lawrence dan Briyan (1988) 

dalam Yulianti (2011) audit delay adalah lamanya hari yang dibutuhkan auditor 

untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya, yang diukur dari tanggal penutupan tahun 

buku hingga tanggal diterbitkannya laporan keuangan audit. 

 

 

 

Auditing 

Auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan 

mengevaluasi bukti secara objektiv mengenai pernyataan tentang kejadian 

ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan 

tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya 

kepada pemakai yang berkepentingan (Mulyadi, 2014). 

Standar Auditing 

Di Indonesia, badan yang berwenang menyusun standar auditing adalah 

Dewan Standar Profesional Akuntan Publik, Kompartemen Akuntan Publik, dan 

Ikatan Akuntan Indonesia. Standar audit merupakan pedoman umum untuk 

membantu auditor dalam memenuhi tanggungjawab profesionalnya sehubungan 

dengan audit yang dilakukan atas laporan keungan historis kliennya (Hery, 2017). 

Ukuran Perusahaan 

Menurut (Jogiyanto, 2000) dalam Apriliane (2015), ukuran perusahaan 

adalah besar kecilnya suatu perusahaan yang diukur dengan menggunakan total 

aset. Pengukuran variabel ukuran perusahaan dengan menggunakan logaritma 

natural dari total asset perusahaan dan skala pengukuran yang menggunakan skala 

rasio. 

Dalam lampiran Keputusan Ketua Bapepam No: Kep-11/PM/1997 tanggal 

30 April 1997, ukuran perusahaan kecil dapat diukur dengan cara melihat total aset 

yang kurang dari Rp 100.000.000.000,- dan syarat perusahaan dianggap besar 

adalah memiliki total aset lebih dari Rp 100.000.000.000,-. 

 

 

Audit Delay = Tanggal Laporan Audit – Tanggal Laporan Keuangan 

Ukuran Perusahaan = Total Asset 
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Profitabilitas 

Menurut Kasmir (2015) ROA (Return On Aset) atau Return On Investmen 

adalah rasio yang menunjukan hasil (return) atas jumlah aset yang digunakan dalam 

perusahaan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu 

perusahaan. Hal ini ditunjukan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan 

pendapatan investasi. 

 

 

 

 

Solvabilitas 

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi seluruh seluruh kewajibannya (Hery, 2017). Rasio 

solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar 

seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila 

perusahaan dibubarkan (Kasmir, 2015). 

 

 

 

 

Reputasi Auditor 

Menurut Ahmad dan Kamarudin (2003) dalam Apriliane (2015), audit delay 

pada KAP Big Four akan lebih pendek dibandingkan dengan audit delay pada KAP 

kecil. 

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, pengelompokan data 

KAP yang berafiliasi dengan “The Big Four” yaitu: 

1) KAP Purwantono, Sarwoko, Sandjaja - affiliate of Ernst & Young (EY) 

2) KAP Osman Bing Satrio - affiliate of Deloitte 

3) KAP Sidharta, Sidharta, Widjaja - affiliate of KPMG (Klynfeld Peat 

Marwick Goedelar) 

4) KAP Haryanto Sahari - affiliate of Price Waterhouse Coopers (PWC) 

Kompleksitas Operasi Perusahaan 

Menurut Martius dalam Apriliane (2015) ketergantungan yang semakin 

kompleks terjadi apabila organisasi dengan berbagai jenis atau jumlah pekerjaan 

dan unit menimbulkan masalah manajerial dan organisasi yang lebih rumit. 

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 (Ariyani, 2014) dalam Gilang (2016). Variabel 

kompleksitas operasi perusahaan dalam penelitian ini diukur berdasarkan jumlah 

anak perusahaan yang dimiliki perusahaan. 

Tinjauan Peneliti Terdahulu 

Penelitian mengenai audit delay laporan keuangan telah banyak dilakukan 

dan menghasilkan temuan yang bermacam-macam. Berikut beberapa penelitian 

terdahulu mengenai audit delay. Dewi Lestari (2010) mengungkapkan bahwa  
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Profitabilitas, Solvabilitas berpengaruh terhadap audit delay sedangkan  Ukuran 

Perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit delay. Andi Kartika (2011) 

mengungkapkan bahwa Faktor ukuran perusahaan dan reputasi auditor berpengaruh 

negatif signifikan terhadap audit delay sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh 

terhadap audit delay. Imam Trianto, R. Adri Satriawan dan Yuneita Anisma (2014) 

mengungkapkan bahwa  profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap audit delay 

sedangkan Ukuran Perusahaan dan Solvabilitas tidak berpengaruh signifikan 

terhadap audit delay. Malinda Dwi Apriliane (2015) mengungkapkan bahwa  

kompleksitas operasi perusahaan, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan 

terhadap audit delay sedangkan reputasi auditor tidak berpengaruh signifikan 

terhadap audit delay. Chintya Ayu Fitriani, Pupung Purnamasari, Mey Maemunah 

(2015) mengungkapkan bahwa  kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh 

positif terhadap audit report lag. 

Kerangka Pemikiran 
 

 

 

       H1 

 

           H2  
      

           H3 

         

           H4  

 

           H5 

 

         

 

 

 

 H6 

Gambar 2. 1 

Kerangka Pemikiran 

 

Pengembangan Hipotesis 

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Audit Delay 

Ukuran Perusahaan dapat dilhat dari total kekayaan atau total aset yang 

dimiliki perusahaan.Variabel Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap 

variabel audit delay. Adanya pengaruh antara ukuran perusahaan dengan audit 

delay menunjukkan bahwa manajemen perusahaan besar, mempunyai dorongan 

untuk mengurangi penundaan laporan keuangan. Jadi, semakin besar ukuran 

perusahaan, maka audit delaynya semakin pendek. Hal tersebut serupa dengan 

DER 

Kompleksitas Operasi 

Perusahaan (KOP) 

Ukuran Perusahaan 

(SIZE) 

Reputasi Auditor 

Audit Delay 

ROA 



6 
 

penelitian Kartika (2011) dan Apriliane (2015) yang menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap audit delay 

Pengaruh ROA terhadap Audit Delay 

Beberapa alasan yang mendorong terjadinya kemunduran laporan publikasi 

yaitu pelaporan laba atau rugi sebagai indikator good news atau bad news atas 

kinerja menejerial perusahaan dalam setahun. Tinggi rendahnya Profitabilitas 

(ROA) mempengaruhi lama atau cepatnya penyampaian laporan keuangan. 

Semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan maka semakin pendek audit 

delaynya. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Trianto, et.al (2014) yang 

menyatakan bahwa ROA berpengaruh terhadap audit delay 

Pengaruh DER terhadap Audit Delay 
Suatu perusahaan dikatakan solvable apabila perusahaan tersebut 

mempunyai aset atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutangnya. 

Namun begitu pula sebaliknya apabila proporsi hutang lebih besar dari asetnya akan 

meningkatkan kecenderungan kerugian dan dapat meningkatkan kehati-hatian dari 

auditor terhadap laporan keuangan yang akan diaudit. Oleh karena hal tersebut, 

maka akan terjadi keterlambatan dalam menyampaikan kabar buruk kepada publik. 

Hal tersebut sesuai dengan penelitian Lestai (2010) yang menyatakan bahwa DER 

berpengaruh terhadap audit delay.. 

Pengaruh Reputasi Auditor terhadap Audit Delay 

KAP yang memiliki kualitas auditor yang baik akan lebih dipilih oleh 

perusahaan klien dikarenakan dapat menambah kridibilitas laporan keuangan, cara 

kerja yang cepat dan efisien. Dan dalam hal ini KAP yang berafiliasi dengan Big 

Four cenderung akan lebih dipilih oleh perusahaan untuk melakukan audit terhadap 

laporan keuangan perusahaannya. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Kartika 

(2011) dan Apriliane (2015) yang menyatakan bahwa reputasi auditor tidak 

berpengaruh terhadap audit delay. 

Pengaruh Kompleksitas Operasi Perusahaan terhadap Audit Delay 

Perusahaan yang memiliki unit operasi (cabang) lebih banyak akan 

memerlukan waktu yang lebih lama bagi auditor untuk melakukan pekerjan 

auditnya. Jumlah anak perusahaan yang dimiliki perusahaan merupakan informasi 

bahwa perusahaan tersebut memiliki unit operasi yang lebih banyak yang harus 

diperiksa setiap transaksi dan catatan yang menyertainya, sehingga auditor 

memerlukan waktu lebih lama untuk melakukan pekerjaan auditnya terhadap 

perusahaan tersebut.  Sehingga semakin banyaknya anak perusahaan maka semakin 

lama pula auditor melakukan pekerjaannya yang berarti semakin lamanya audit 

delay sebuah perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Malinda (2015) dan 

Ayu, et.al (2015) yang menyatakan bahwa kompleksitas operasi berpengaruh 

terhadap audit delay. 

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah: 

H1:  Diduga ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Audit Delay. 

H2:  Diduga ROA berpengaruh terhadap Audit Delay. 
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H3:  Diduga DER berpengaruh terhadap Audit Delay. 

H4:  Diduga reputasi auditor berpengaruh terhadap Audit Delay. 

H5: Diduga kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh terhadap Audit Delay. 

H6: Diduga ukuran perusahaan, ROA, DER, dan reputasi auditor secara simultan 

berpengaruh terhadap Audit Delay. 

 

 

METEDOLOGI PENELITIAN 

Objek dan Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini populasi dan sampel yang digunakan ialah perusahaan 

manufaktur sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Terdapat 39 perusahaan dalam sektor Pertambangan ini yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) pada periode 2012-2015. Sampel data yang akan digunakan 

dalam penelitian ini akan diambil sesuai dengan kriteria yang diperlukan selama 

periode 2012-2015. 

Populasi 

Menurut Sugiyono (2012) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulan. Populasi yang akan 

menjadi objek penelitian adalah perusahaan manufaktur sektor Pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2015.  

Sampel 

Menurut Sugiyono (2012) sampel merupakan sebagian dari populasi atau 

dalam istilah matematika dapat disebut sebagai himpunan bagian atau subset dari 

populasi. Kriteria-kriteria dalam penelitian ini adalah: 

1) Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara 

berturut-turut untuk periode 2012-2015. 

2) Perusahaan pertambangan telah menerbitkan laporan keuangan tahunan 

(auditan) lengkap secara berturut untuk periode 2012-2015 dan 

dipublikasikan melalui situs resminya di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

3) Perusahaan pertambangan memperoleh laba selama periode pengamatan 

(2012-2015). 

Metode Analisis 

Statistic deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, 

sum, range, kurtosis dan swekness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2016). 
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Uji asumsi klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa sampel yang diteliti 

terbebas dari gangguan normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan 

autokorelasi. 

Uji Normalitas 

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variable pengganggu 

atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah memiliki 

distribusi data normal atau mendekati normal (Ghozali, 2016). Dalam penelitian 

ini, uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S). Dasar 

pengembalian keputusan dalam uji K-S adalah sebagai berikut: 

a) Apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas > 0,05 atau 5% maka data 

terdistribusi secara normal 

b) Apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas < 0,05 atau 5% maka data 

tidak terdistribusi normal. 

Uji Multikoloniearitas 

Bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi 

antar variable bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi antara variable independen. Untuk menunjukkan adanya multikolinearitas 

adalah nilai Tolerance ≥ 0,10 atau sama dengan nilai  VIF ≤ 10 (Ghozali, 2016). 

Uji Heteroskedastisitas 

Bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain 

(Ghozali, 2016). Pada penelitian ini uji heterokedastisitas dilakukan dengan 

menggunakan Uji Spearman Rho. Jika tingkat signifikansi berada di atas 5% (0.05) 

berarti tidak terjadi heterokedastisitas tetapi jika berada di bawah 5% (0.05) berarti 

terjadi gejala heterokedastisitas. 

Uji Autokorelasi 

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk mendeteksi 

ada tidaknya autokorelasi digunakan uji Durbin Waston, dimana dalam 

pengambilan keputusan dengan melihat berapa jumlah sampel yang diteliti yang 

kemudian dilihat angka ketentuannya pada tabel Durbin Waston. 

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi ditunjukkan pada dibawah ini: 

 

Ada autokorelasi positif dw < dL 

Tidak dapat disimpulkan dL < dw <  du 

Tidak terjadi autokorelasi  du < dw < 4 – du 

Tidak dapat disimpulkan 4 – du < dw < 4 – dL 

Ada autokorelasi negatif dw > 4-dL 
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Regresi Linear Berganda 

Menurut Sugiyono (2012) dalam analisis regresi ganda digunakan untuk 

meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, jika dua atau 

lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan 

nilainya).  

Persamaan regresi linear berganda dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

   

 

 

Keterangan: 

Y : Audit Delay 

α : Konstanta 

X : Ukuran Perusahaan 

X2 : Profitabilitas 

X3 : Solvabilitas 

X4 : Reputasi Auditor 

X5 : Kompleksitas Operasi Perusahaan 

a : Koefisien Regresi 

e : Standar Error 

Pengujian Kredibilitas Data 

Uji Regresi Parsial (Uji statistic t) 

Menurut Ghozali (2016), Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variable penjelas/ independen secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. 

Uji ini dilakukan dengan membandingkan thitung dengan ttabel dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

1) Jika prob < 0.05 atau t hitung > t tabel maka variabel X secara individu 

(Parsial) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. 

2) Jika prob. > 0.05 atau t hitung < t tabel maka variabel X secara individu 

(Parsial) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. 

Berdasarkan nilai R sebagai dasar pengambilan keputusan adalah sebagai 

berikut: 

Sig. > α, untuk α = 5%, maka Ho diterima 

Sig. > α, untuk α = 5%, maka Ha diterima 

 

Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F) 

 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variable independen secara 

simultan berpengauh terhadap variabel dependen. Adapun mengenai hipotesis yang 

dilakukan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:  

1) Jika nilai F-hitung > F-tabel maka variabel X secara bersama-sama memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. 

Y= a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b4X5 + e 
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2) Jika nilai F-hitung < F-tabel maka variabel X secara bersama-sama tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y.  

Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Uji koefisien determinasi ditunjukkan untuk melihat seberapa besar 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R-Square kecil berarti 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen 

amat terbatas. 

 

 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) berjumlah 13 

perusahaan pertambangan dengan priode penelitian selama 4 tahun, sehinga 

jumlah observasi adalah 52 yang diperoleh dari 13x4 (perkalian antara jumlah 

perusahaan dengan periode tahun pengamatan). 

 

Tabel 4. 1 

Kriteria Sampel Penelitian 

No Keterangan Jumlah 

1 
Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia secara berturut-turut untuk periode 2012-2015. 
39 

2 

Perusahaan pertambangan tidak menerbitkan laporan 

keuangan auditan lengkap secara berturut untuk periode 

2012-2015 dan tidak memiliki data lenkap untuk penelitian. 
(13) 

3 
Perusahaan tersebut tidak dapat menghasilkan laba secara 

berturut-turut selama periode 2012-2015. 
(13) 

Total perusahaan pertambangan yang dapat digunakan 

sebagai sampel 
13 

Sumber: www.idx.com (Data sudah diolah) 

Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran dari masing 

masing variabel yang digunakan dalam penelitian. Dari analisis tersebut, dapat 

diketahui nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi dari masing 

masing variabel. Hasil dari pengujian statistik deskriptif dari variabel audit delay, 

Ukuran Perusahaan (SIZE), ROA, DER, Reputasi Auditor dan Kompleksitas 

Operasi Perusahaan pada penelitian ini yang akan disajikan dalam tabel dibawah 

ini. 

 

 

 

http://www.idx.com/
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Tabel 4. 2 

Analisis deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Size 52 261439 82623566 12035227.31 20763960.261 

ROA 52 .01 .29 .0735 .06562 

DER 52 .19 4.07 1.0969 1.09493 

KOP 52 0 13 5.54 3.893 

Audit Delay 52 40 147 69,31 19,455 

Valid N 

(listwise) 
52 

    

Sumber data : Output SPSS21 (data diolah, 2017) 

 

Tabel 4. 3 

Analisis deskriptif 

Reputasi Auditor 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Non Big 4 16 30.8 30.8 30.8 

Big 4 36 69.2 69.2 100.0 

Total 52 100.0 100.0  

Sumber data : Output SPSS21 (data diolah, 2017) 

 

Uji Normalitas 

Tabel 4. 4 

Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized Residual 

N 52 

Normal Parametersa,b 
Mean .0000000 

Std. Deviation 16.44725533 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .129 

Positive .115 

Negative -.129 

Kolmogorov-Smirnov Z .931 

Asymp. Sig. (2-tailed) .351 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber data : Output SPSS21 (data diolah, 2017) 
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Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov Z 

sebesar 0,931 dengan signifikansi sebesar 0,351. Hal ini menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi pada understandardized residual lebih besar dari 0,05 (0,351 > 0,05), 

sehingga dapat diartikan data yang digunakan dalam model regresi berdistribusi 

normal. 

Multikolinieritas  

Tabel 4. 5 

Uji Multikolonieritas 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Toler

ance 

VIF 

1 

(Constant) 58.351 8.418  6.932 .000   

Size -3.249E-008 .000 -.035 -.247 .806 .787 1.270 

ROA 83.595 43.806 .282 1.908 .063 .712 1.405 

DER 1.425 2.887 .080 .494 .624 .589 1.699 

Reputasi 

Auditor 
17.706 7.543 .424 2.347 .023 .476 2.101 

KOP -1.556 .689 -.311 -2.258 .029 .818 1.223 

a. Dependent Variable: Audit Delay 

Sumber data : Output SPSS21 (data diolah, 2017) 

 

Berdasarkan tabel 4.5 dari hasil pengujian di atas, dapat dilihat bahwa angka 

tersebut mengindikasikan bahwa tidak terjadi multikolonieritas di antara variabel 

independen dalam penelitian karena nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,10. 

Heterokedastisitas 

Tabel 4. 6 

Uji Heterokedastisitas 

Correlations 

 Unstand

ardized 

Residual 

Size ROA DER Reputasi 

Auditor 

KOP 

S

p

e

a

r

Unstand

ardized 

Residual 

Correlation 

Coefficient 
1.000 .187 .127 -.042 .033 .123 

Sig. (2-

tailed) 
. .184 .370 .765 .815 .385 

N 52 52 52 52 52 52 



13 
 

m

a

n

's 

r

h

o 

Size Correlation 

Coefficient 
.187 1.000 .176 -.342* .691** .275* 

Sig. (2-

tailed) 
.184 . .212 .013 .000 .049 

N 52 52 52 52 52 52 

ROA Correlation 

Coefficient 
.127 .176 1.000 -.226 .472** .431** 

Sig. (2-

tailed) 
.370 .212 . .107 .000 .001 

N 52 52 52 52 52 52 

DER Correlation 

Coefficient 
-.042 -.342* -.226 1.000 -.442** -.238 

Sig. (2-

tailed) 
.765 .013 .107 . .001 .090 

N 52 52 52 52 52 52 

Reputasi 

Auditor 

Correlation 

Coefficient 
.033 .691** .472** -.442** 1.000 .314* 

Sig. (2-

tailed) 
.815 .000 .000 .001 . .023 

N 52 52 52 52 52 52 

KOP Correlation 

Coefficient 
.123 .275* .431** -.238 .314* 1.000 

Sig. (2-

tailed) 
.385 .049 .001 .090 .023 . 

N 52 52 52 52 52 52 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Sumber data : Output SPSS21 (data diolah, 2017) 

 

Dari table 4.6 diatas menunjukkan bahwa signifikansi nilai yang lebih besar 

dari taraf signifikansi > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi 

tidak terjadi masalah heterokesdastisitas.  
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Uji Autokorelasi 

Tabel 4. 7 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .534a .285 .208 17.318 1.883 

a. Predictors: (Constant), KOP , Size, ROA , DER , Reputasi Auditor 

b. Dependent Variable: Audit Delay 

Sumber data : Output SPSS21 (data diolah, 2017) 

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, diketahui bahwa nilai Durbin-Watson yang 

diperoleh sebesar 1,883 dengan jumlah sampel 52 dan jumlah variabel bebas 5, 

maka nilai ini terletak diantara du (1,769) dan 4-du (2,227) sehingga dapat 

disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. 

Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh lebih 

dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut adalah tabel hasil 

analisis regresi linear berganda yang memuat akan variabel-variabel yang terdapat 

dalam penelitian ini. 

 

Tabel 4. 8 

Hasil Persamaan Regresi Linear Berganda 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 58.351 8.418  6.932 .000 

Size -3.249E-008 .000 -.035 -.247 .806 

ROA 83.595 43.806 .282 1.908 .063 

DER 1.425 2.887 .080 .494 .624 

Reputasi 

Auditor 
17.706 7.543 .424 2.347 .023 

KOP -1.556 .689 -.311 -2.258 .029 

Sumber data : Output SPSS21 (data diolah, 2017) 

Berdasarkan Tabel maka dapat dianalisis model persamaan regresi linear 

berganda sebagai berikut: 

 

 
A.Delay = 58.351 - 3.249E-008X1+ 83.595X2 + 1.425X3 + 17.706X4 - 

1.556X5 + e 
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Dari persamaan regresi yang telah disusun dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

a. Nilai konstanta (a) sebesar 58,351 menunjukkan bahwa apabila variabel 

independen bernilai 0 atau ditiadakan, maka nilai audit delay adalah sebesar 

58,351. 

b. Koefisien ukuran perusahaan sebesar -3.249E-008, menunjukkan bahwa 

setiap penambahan ukuran perusahaan sebesar 1 kali maka akan diikuti oleh 

penurunan nilai audit delay sebesar 3.249E-008. 

c. Koefisien ROA sebesar 83.595, menunjukkan bahwa setiap penambahan 

struktur modal sebesar 1 kali maka akan diikuti oleh peningkatan nilai audit 

delay sebesar 83.595. 

d. Koefisien DER sebesar 1.425, menunjukkan bahwa setiap penambahan 

ROA sebesar 1 kali maka akan diikuti oleh peningkatan nilai audit delay 

sebesar 1.425. 

e. Koefisien Reputasi Auditor sebesar 17.706, Menunjukkan bahwa setiap 

penambahan kompleksitas operasi perusahaan sebesar 1 kali maka akan 

diikuti oleh peningkatan nilai audit delay sebesar 17.706. 

f. Koefisien kompleksitas operasi perusahaan KOP sebesar - 1.556, 

menunjukkan bahwa setiap penambahan ukuran perusahaan sebesar 1 kali 

maka akan diikuti oleh penurunan nilai audit delay sebesar 1.556. 

Pengujian Kredibilitas Data 

Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Tabel 4.9 

Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .534a .285 .208 17.318 1.883 

a. Predictors: (Constant), KOP , Size, ROA , DER , Reputasi Auditor 

b. Dependent Variable: Audit Delay 

Sumber data : Output SPSS21 (data diolah, 2017) 

Koefisien determinasi (R2) dalam penelitian ini sebesar 0,208 atau 20,8%, 

yang berarti bahwa ukuran perusahaan, profitablitas, DER, reputasi auditor dan 

kompleksitas operasi secara bersama-sama dapat menentukan besarnya perubahan 

Audit Delay pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2012-2015 sebesar 20,8%, sedangkan 79,2% dipengaruhi oleh faktor lain 

yang tidak dibahas dalam penelitian ini. 
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Uji Regresi Parsial (Uji Statistik t)  

Tabel 4.10 

Uji t 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standa

rdized 

Coeffi

cients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Toleran

ce 

VIF 

1 

(Constant) 58.351 8.418  6.932 .000   

Size -3.249E-008 .000 -.035 -.247 .806 .787 1.270 

ROA 83.595 43.806 .282 1.908 .063 .712 1.405 

DER 1.425 2.887 .080 .494 .624 .589 1.699 

Reputasi 

Auditor 
17.706 7.543 .424 2.347 .023 .476 2.101 

KOP -1.556 .689 -.311 -2.258 .029 .818 1.223 

a. Dependent Variable: Audit Delay 

Sumber data : Output SPSS21 (data diolah, 2017) 

Berikut adalah penjelasan dari masing-masing hipotesis. 

a. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Audit Delay  
Berdasarkan tabel 4.10, diperoleh nilai signifikansi lebih besar dari taraf 

signifikansi 5% (0,806>0,05) dan nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel (-0,247 < 

2,016) maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya Ukuran Perusahaan tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Audit Delay perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015. 

b. Pengaruh ROA Perusahaan terhadap Audit Delay 
Berdasarkan tabel 4.10, diperoleh nilai signifikansi lebih kecil dari taraf 

signifikansi 5% (0,063>0,05) dan nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel (1,908 < 

2,016) maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya Ukuran Perusahaan tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Audit Delay perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015. 

c. Pengaruh DER Perusahaan terhadap Audit Delay  
Berdasarkan tabel 4.10 diperoleh nilai signifikansi lebih besar dari taraf 

signifikansi 5% (0,494>0,05) dan nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel (0,624 < 

2,016) maka Ha diterima dan Ha ditolak, artinya DER Perusahaan tidak mempunyai 
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pengaruh terhadap Audit Delay pada perusahaan pertambangan  yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015. 

d. Pengaruh Reputasi Auditor Perusahaan terhadap Audit Delay  
Berdasarkan table 4.10  diperoleh nilai signifikansi lebih besar dari taraf 

signifikansi 5% (0,023<0,05) dan nilai t hitung lebih besar dari nilai ttabel 

(2,347>2,016) maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya Reputasi Auditor 

mempunyai pengaruh positif terhadap Audit Delay pada perusahaan pertambangan  

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015.  

e. Pengaruh Kompleksitas Operasi Perusahaan (KOP) terhadap Audit 

Delay  
Berdasarkan tabel 4.10 diperoleh nilai signifikansi lebih kecil dari taraf 

signifikansi 5% (0,029<0,05) dan nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel ( 2,258 > 

2,016) maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya Kompleksitas Operasi Perusahaan 

pengaruh negatif terhadap Audit Delay pada perusahaan pertambangan  yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015. 

Uji Simultan f 

Tabel 4.11 

Uji f 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 5506.954 5 1101.391 3.672 .007b 

Residual 13796.123 46 299.916   

Total 
19303.077 51    

a. Dependent Variable: Audit Delay 

b. Predictors: (Constant), KOP , Size, ROA , DER , Reputasi Auditor 

Sumber data : Output SPSS21 (data diolah, 2017) 

 

Berdasarkan tabel 4.11 diperoleh nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 

taraf signifikansi 5% (0,007<0,05) dan nilai F hitung lebih besar dari F tabel 

(3,6672>2,42) maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya ukuran perusahaan, ROA, 

DER, reputasi auditor dan kompleksitas operasi perusahaan memiliki pengaruh 

secara bersama-sama (simultan) terhadap Audit Delay pada perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015. 

Pembahasan  

a. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Audit Delay  
Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah diduga Ukuran Perusahaan 

berpengaruh terhadap Audit Delay pada perusahaan Pertambangan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015.  
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Hasil pengujian dari uji t tersebut tidak sejalan dengan penelitian Kartika 

(2011) dan Apriliane (2015) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap audit delay. Tetapi hasil pengujian tersebut sesuai dengan 

penilitian yang dilakukan oleh Trianto, et.al (2014) yang menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit delay. Sebab dalam peraturan 

BAPEPAM-LK tidak membeda-bedakan mengenai total asset yang dimiliki oleh 

perusahaan. 

b. Pengaruh ROA Perusahaan terhadap Audit Delay  
Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah diduga ROA berpengaruh 

terhadap Audit Delay pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2012-2015. 

Hasil pengujian dari uji t tersebut tidak sejalan dengan penelitian Trianto, 

et.al (2014) yang menyatakan bahwa ROA berpengaruh terhadap audit delay. 

Tetapi sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kartika (2011) yang 

menyatakan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap audit delay. Sebab 

perusahaan yang mendapatkan laba belum tentu mengalami audit delay yang 

pendek dan tidak terjadi keterlambatan publikasi, sehingga mendapat laba yang 

tinggi tidak bisa menjadi patokan bahwa perusahaan akan mengalami audit delay 

yang pendek dikarenakan hal tersebut. 

c. Pengaruh DER Perusahaan terhadap Audit Delay  
Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah diduga DER berpengaruh 

terhadap Audit Delay pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2012-2015.  

Hasil pengujian dari uji t tersebut tidak sejalan dengan penelitian Lestari 

(2010) yang menyatakan bahwa DER berpengaruh terhadap audit delay. Hal 

tersebut membuktikan bahwa perusahaan yang memiliki hutang tidak 

mempengaruhi akan kinerja auditor independen. 

d. Pengaruh Reputasi Auditor Perusahaan terhadap Audit Delay  
Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah diduga Reputasi Auditor 

berpengaruh terhadap Audit Delay pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015. 

Hasil pengujian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Kartika (2011) dan 

Apriliane (2015) yang menyatakan bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh 

terhadap audit delay. Dalam penelitian ini reputasi auditor berpengaruh positif 

terhadap audit delay sebab, auditor yang tergabung dalam KAP Big 4 dapat bekerja 

lebih cepat dan efisien sehingga perusahaan yang memilih auditor yang tergabung 

dalam KAP Big 4 akan mengalami audit delay yang pendek. 

 

b. Pengaruh Kompleksitas Operasi Perusahaan (KOP) terhadap Audit 

Delay  
Hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah Kompleksitas Operasi 

Perusahaan berpengaruh terhadap Audit Delay pada perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015.  
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Hasil pengujian tersebut sejalan dengan penelitian Malinda (2015) dan Ayu, 

et.al (2015) yang menyatakan bahwa kompleksitas operasi berpengaruh terhadap 

audit delay. Dalam penelitian ini jika kompleksitas operasi perusahaan mengalami 

penambahan maka audit delay akan mengalami penurunan, karena hasil dari 

pengujian ini adalah negatif atau bersifat berlawanan. Tetapi dalam hal ini 

kompleksitas tidak terlalu mempengaruhi audit delay, karna sifatnya yang negative. 

c. Ukuran perusahaan, ROA, DER, dan reputasi auditor secara simultan 

berpengaruh terhadap Audit Delay. 
Dari hasil pengujian secara simultan (Uji F) membuktikan bahwa secara 

bersama-sama Ukuran perusahaan, ROA, DER, dan reputasi auditor secara 

simultan berpengaruh terhadap Audit Delay. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan di bab 

terdahulu, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah: 

1. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit delay pada perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2012-2015. 

2. ROA tidak berpengaruh terhadap audit delay pada perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2012-2015.  

3. DER tidak berpengaruh terhadap audit delay pada perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2012-2015. 

4. Reputasi Auditor berpengaruh positif terhadap audit delay pada perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2012-2015. 

5. Kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit delay 

pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2012-2015. 

6. Ukuran perusahaan, ROA, DER, reputasi auditor, dan kompleksitas operasi 

perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap audit delay pada 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2012-2015.  

Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka keterbatasan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Periode penelitian hanya terbatas dari tahun 2012-2015 dan sampel yang 

sedikit yaitu 52 sampel. 

2. Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi (R2) yaitu Adjusted R 

Square sebesar 20,8%, sedangkan 79,2% dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak dimasukan dalam model penelitian ini. 

Saran  

Berdasarkan hasil dan analisa yang telah dilakukan oleh peneliti, penelitian 

ini masih banyak kekurangan, sehingga banyak yang perlu diperbaiki untuk 

penelitan berikutnya. Adapun saran dari penulis berikut adalah: 
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1. Bagi Auditor 

Diharapkan kepada para auditor agar dapat bekerja secara efektif dan efisien 

dalam membantu perusahaan yang menggunakan jasanya untuk dapat 

menerbitkan laporan keuangan dengan tepat waktu. 

2. Penelitian Selanjutnya 

Diharapkan kepada peneliti selanjutkan untuk menggunakan populasi dan 

sampel yang lebih luas, menambah periode penelitian dan menambah 

variabel-variabel independen lain yang sekiranya dapat mempengaruhi 

audit delay seperti struktur modal, jenis industri, dan faktor internal maupun 

eksternal lainnya agar dapat memperoleh hasil kesimpulan untuk 

melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya tentang faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi audit delay. 
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