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ABSTRAK 

Sepliyani, 2017: Pengaruh Komite Audit, Karakteristik Perusahaan, dan Kualitas Auditor 

Terhadap Audit Delay  Pada Peusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Tahun 2012-2015. Tim Promotor: Inge Lengga Sari Munthe, 

SE.Ak., M.Si., CA; Hj. Asmaul Husna, SE.Ak., MM., CA. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah terdapat pengaruh komite audit,  

karakteristik perusahaan, dan kualitas auditor terhadap audit delay. Karakteristik perusahaan 

diukur dengan ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas.  

Populasi perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015. Teknik pemilihan sampel 

menggunakan purposive sampling dan diperoleh sampel sebanyak 51 perusahaan dengan total 

pengamatan 4 tahun sehingga jumlah sampel sebanyak 204. Teknik analisis data dan pengujian 

hipotesis penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda dengan bantuan SPSS 20. 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan, leverage, dan kualitas 

auditor berpengaruh terhadap  audit delay. Sedangkan variabel komite audit dan profitabilitas 

tidak berpengaruh terhadap audit delay. 

 

Kata Kunci: audit delay, komite audit, ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, kualitas 

auditor. 

 

PENDAHULUAN 

Laporan keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pengukuran dan 

penilaian kinerja suatu perusahaan. Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan 

informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-

angka dalam satuan moneter (Fahmi, 2015:5). Informasi yang terkandung dalam laporan 

keuangan disebut bermanfaat jika disajikan secara akurat dan tepat waktu, yakni tersedia saat 

dibutuhkan oleh investor (Lestari, 2010). 

Di sisi lain, auditing merupakan kegiatan yang membutuhkan waktu sehingga adakalanya 

pengumuman laba dan laporan keuangan tertunda. Ketertundaan laporan keuangan ini dapat 

berdampak negatif pada reaksi pasar. Makin lama masa tunda, maka relevansi laporan keuangan 

makin diragukan. Lamanya waktu penyelesaian audit oleh auditor dilihat dari perbedaan waktu 

tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan auditor independen. Perbedaan waktu ini 

disebut audit delay. Makin lama auditor menyelesaikan pekerjaan auditnya, semakin lama pula 

audit delay. 

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 29/POJK.04/2016 tentang laporan 

tahunan emiten atau perusahaan publik pada bab 3 penyampaian laporan tahunan pasal 7 ayat 1 

menyebutkan emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada 

otoritas jasa keuangan paling lambat pada akhir bulan ke empat setelah tahun buku berakhir. Hal 

ini berarti jika laporan memiliki akhir periode pada 31 desember, maka perusahaan tersebut 

paling lambat menyampaikan laporan keuangannya pada tanggal 30 April tahun berikutnya. 

Penelitian ini bermaksud mengkaji lebih jauh mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi audit delay. Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya audit delay adalah 

komite audit. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/ POJK.04/ 2015 tentang pembentukan 



 

 

dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit pada BAB II komite audit pasal 2 menyebutkan 

bahwa emiten atau perusahaan publik wajib memiliki komite audit. Pasal 4 menyebutkan bahwa 

komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris 

independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik. Hal ini dikarenakan agar 

perusahaan mampu untuk meminimalisir terjadinya keterlambatan dalam pempublikasian 

pelaporan keuangan ke publik, karena anggota komite audit yang bekerja di suatu perusahaan 

dapat menentukan berapa lama audit delay yang akan dihasilkan oleh perusahaan. Penelitian 

yang dilakukan (Haryani dan Wiratmaja, 2014) dan (Nindyta dan Murtedjo, 2014) komite audit 

berpengaruh negatif terhadap audit delay. 

Karakteristik perusahaan adalah sifat khas atau spesifik yang dimiliki oleh perusahaan 

yang diasumsikan berpengaruh terhadap audit delay (Widyasti, 2016). Karakteristik perusahaan 

yang berbeda-beda juga dapat mempengaruhi waktu penyelesaian audit. Dengan karakteristik 

perusahaan yang berbeda-beda ini auditor akan membutuhkan sejumlah pengumpulan bukti yang 

berbeda-beda sesuai dengan kondisi perusahaan, hal ini akan berpengaruh pada panjang 

pendeknya audit. Karakteristik perusahaan yang digunakan antara lain ukuran perusahaan, 

leverage, dan profitabilitas.  

Berikutnya faktor  yang mempengaruhi audit delay yaitu kualitas auditor. Kualitas ini 

nantinya dapat mempengaruhi waktu penyelesaian audit. Kualitas auditor dilihat dari apakah 

KAP (kantor akuntan publik) yang mengaudit perusahaan tersebut berafiliasi dengan KAP the 

big four atau tidak (Ratmono dan Septiana, 2015). 

 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

Audit Delay 

 

Audit delay menurut (Prasongkoputra, 2013) didefinisikan sebagai lamanya waktu yang 

dibutuhkan auditor untuk menghasilkan laporan audit atas kinerja keuangan suatu perusahaan, 

diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan keuangan auditor 

independen atas audit laporan keuangan perusahaan sejak tanggal tutup buku perusahaan, yaitu 

per 31 Desember sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independen. Maka semakin 

panjang audit delay semakin lama auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya. 

  

Komite Audit 

 

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/ POJK.04/ 2015 tentang 

pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit, komite audit adalah komite yang 

dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan 

tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki Komite 

Audit. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Komite Audit 

paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan 

Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik. Semakin banyak jumlah komite audit maka audit 

delay akan semakin singkat. Penelitian yang dilakukan (Haryani dan Wiratmaja, 2014) dan 

(Nindyta dan Murtedjo, 2014) komite audit berpengaruh negatif terhadap audit delay. 

H1 : Diduga komite audit berpengaruh terhadap audit delay 

 

 



 

 

Karakteristik Perusahaan 

 

Karakteristik perusahaan adalah sifat khas atau spesifik yang dimiliki oleh perusahaan 

yang diasumsikan bepengaruh terhadap audit delay (Widyasti, 2016). Dalam penelitian ini 

karakteristik perusahaan yang digunakan antara lain ukuran perusahaan, leverage, dan 

profitabilitas. Karakteristik perusahaan yang berbeda-beda juga dapat mempengaruhi waktu 

penyelesaian audit. Dengan karakteristik perusahaan yang berbeda-beda ini auditor akan 

membutuhkan sejumlah pengumpulan bukti berbeda-beda sesuai dengan kondisi perusahaan, hal 

ini akan berpengaruh pada panjang pendeknya audit. 

 

Ukuran Perusahaan 

 

Menurut Ferry dan Jones (1979) dalam (Ratmono dan Septiana, 2015), ukuran 

perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, 

jumlah penjualan, rata–rata total penjualan dan rata–rata total aktiva. 

Hasil penelitian (Kartika, 2011), (Ningsih dan Widhiyani, 2015), dan (Ratmono dan 

Septiana, 2015) bahwa audit delay memiliki hubungan negatif dengan ukuran perusahaan yang 

menggunakan proksi total asset. Artinya bahwa semakin besar asset perusahaan maka semakin 

pendek audit delay. Hal tersebut karena perusahaan yang besar akan cenderung lebih cepat 

dalam proses penyelesaian audit karena pada umumnya perusahaan yang besar lebih diawasi 

oleh investor, pengawas permodalan, dan pemerintah jika dibandingkan dengan perusahaan 

kecil, sehingga perusahaan besar tersebut cenderung meminimalisir adanya audit delay. 

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:  

H2 : Diduga ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay 

 

Leverage 

 

Rasio solvabilitas atau rasio leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang, dengan kata lain, rasio solvabilitas atau 

rasio leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban utang 

yang harus ditanggung perusahaan dalam rangka pemenuhan aset (Hery, 2016:162). 

Penelitian yang dilakukan oleh (Ratmono dan Septiana, 2015) yang menggunakan sampel 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2013 

menemukan bahwa terdapat pengaruh positif antara audit delay dengan tingkat leverage 

perusahaan. Jadi, semakin tinggi rasio hutang terhadap total asset, semakin lama rentang waktu 

yang dibutuhkan untuk penyelesaian audit laporan keuangan tahunan. Hal tersebut karena 

leverage mengindikasikan buruknya keuangan perusahaan, yang akan membuat auditor 

meningkatkan perhatiannya pada laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan uraian diatas, 

hipotesis yang dapat dirumuskan adalah: 

H3: Diduga leverage berpengaruh terhadap audit delay 

 

Profitabilitas 

 

Rasio profitabilitas mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditujukan 

oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan 



 

 

maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan 

kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan (Fahmi, 2015:135). 

Perusahaan dengan tingkat profitabilitas lebih tinggi diduga audit delay-nya akan lebih 

pendek ketimbang perusahaan dengan tingkat profitabilitas lebih rendah. Hasil penelitian 

(Prasongkoputra, 2013) menunjukkan adanya pengaruh negatif antara profitabilitas dan audit 

delay, hal ini dikarenakan tingkat profitabilitas yang lebih rendah akan memacu kemunduran 

publikasi laporan keuangan auditan. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang dapat dirumuskan 

adalah: 

H4: Diduga profitabilitas berpengaruh terhadap audit delay 

 

Kualitas Auditor  
 

Dalam mendefinisikan kualitas auditor setiap orang memiliki penjelasan yang berbeda. 

Para pengguna laporan keuangan berpendapat bahwa kualitas auditor yang dimaksud terjadi jika 

auditor dapat memberikan jaminan bahwa tidak ada salah saji yang material (no material 

misstatements) atau kecurangan (fraud) dalam laporan keuangan audit (Ratmono dan Septiana, 

2015). Berdasarkan penelitian (Ratmono dan Septiana, 2015)  menjadikan ukuran KAP sebagai 

pengukur kualitas  auditor. 

Hasil penelitian (Ratmono dan Septiana, 2015) dan (Fahrezza, 2016)  menunjukkan 

adanya pengaruh negatif antara kualitas auditor dengan audit delay. Hal ini dikarenakan KAP 

yang lebih besar dinilai lebih mampu melaksanakan audit secara efisien dan lebih efektif 

daripada KAP yang lebih kecil. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang dapat dirumuskan 

adalah: 

H5 : Diduga kualitas auditor berpengaruh terhadap audit delay 
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METODE PENELITIAN 

Operasionalisasi Variabel Penelitian 

 

Variabel penelitian ini terdiri dari dua kelompok utama yaitu variabel dependen dan 

variabel independen. Berikut ini adalah pengukuran masing-masing variabel yang diajukan 

dalam penelitian ini terdiri dari : 

 

Variabel Dependen 

 

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau akibat, karena adanya 

variabel bebas (Sujarweni, 2015:75). Dalam penelitian ini akan menggunakan variabel dependen 

audit delay. Audit delay diukur berdasarkan lamanya waktu penyelesaian audit dari akhir tahun 

fiscal perusahaan sampai tanggal laporan audit dikeluarkan, yaitu per 31 Desember sampai 

tanggal tertera pada laporan auditor independen. Ukuran ini digunakan dalam penelitian (Lestari, 

2010); (Kartika, 2011); (Prasongkoputra, 2013); dan (Ratmono dan Septiana, 2015). Audit delay 

diukur secara kuantitatif dalam jumlah hari. 

 

Variabel Independen 

 

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sujarweni, 2015:75). Variabel independen 

yang digunakan, yaitu: 

 

Komite Audit 

 

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan 

Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Komite audit 

paling sedikit terdiri dari tiga orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak 

dari luar emiten atau perusahaan publik. Pengukuran komite audit dalam penelitian ini yaitu 

dengan melihat jumlah komite audit seperti yang dilakukan oleh (Nindyta dan Murtedjo, 2014). 

 

Ukuran Perusahaan 

 

Ukuran perusahaan merupakan pengukur yang menunjukkan besar atau kecilnya sebuah 

perusahaan (Prasongkoputra, 2013). Pada penelitian ini, ukuran perusahaan diukur dengan 

menghitung total aset yang dimiliki perusahaan. Pengukuran ini sejalan dengan penelitian 

(Lestari, 2010), (Kartika, 2011), (Yusuf dan Mita, 2014) dan (Ratmono dan Septiana, 2015). 

 

Leverage 

 

Leverage menggambarkan kemampuan perusahaan membayar utang yang ada dengan 

aset yang dimilikinya. Untuk menghitung leverage caranya dengan membagi total utang dibagi 

dengan total aset. Adapun rumus rasio utang terhadap aset (debt to assets ratio) adalah (Hery, 

2016:167): 

Rasio utang = 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
 



 

 

Profitabilitas 

 

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya (Hery, 2016:192). 

Profitabilitas dalam penelitian ini diukur berdasarkan nilai dari hasil pengembalian aset (return 

on assets) yang diukur sebagai berikut (Hery, 2016:193): 

Return on assets = 
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡
 

 

Kualitas Auditor 

 

Salah satu indikator yang menentukan kualitas auditor adalah Kantor Akuntan Publik 

(KAP) tempat auditor tersebut berasal (Fahrezza, 2016). Cara mengukur variabel kualitas auditor 

adalah dengan menggunakan variabel dummy. Nilai 1 diberikan jika perusahaan diaudit oleh 

KAP big four. Sedangkan jika selain big four maka akan diberi nilai 0. Pengukuran ini juga 

digunakan dalam penelitian (Ratmono dan Septiana, 2015) dan (Fahrezza, 2016). 

 

Populasi dan Sampel 

Populasi Penelitian 

 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai 

kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014:148). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indobesia tahun 2012-2015. Populasi dalam 

penelitian ini terdapat 128 perusahaan. 

 

Sampel Penelitian 

 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut 

(Sugiyono, 2014:149). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode 

purposive sampling yaitu merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu 

(Sugiyono, 2014:156). Kriteria – kriteria tersebut adalah: 

1) Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2012 – 

2015. 

2) Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan dan laporan auditor 

independen selama periode 2012 – 2015. 

3) Perusahaan manufaktur yang memiliki laporan keuangan terakhir 31 Desember periode 

2012 – 2015. 

4) Perusahaan manufaktur yang laporan keuangannya memiliki laba pada tahun penelitian 

periode 2012 – 2015.  

5) Perusahaan manufaktur yang menggunakan mata uang Rupiah pada periode 2012 – 2015 

 

 

 

 

 



 

 

Hasil pengambilan sampel periode 2012 – 2015 

 

No Kriteria Sampel Jumlah 

1 Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2012-2015 128 

2 

Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan 

dan laporan auditor independen pada periode 2012-2015 (6) 

3 Perusahaan manufaktur yang terdaftar yang tidak 

berakhir pada 31 Desember pada periode 2012-2015 (3) 

4 Perusahaan manufaktur yang laporan keuangannya tidak 

memiliki laba pada tahun penelitian 2012-2015 (42) 

5 Perusahaan manufaktur yang tidak menggunakan mata 

uang Rupiah (26) 

 

Total sampel yang memenuhi kriteria 51 

  

 Total sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 204 sampel yang terdiri dari 51 

perusahaan dengan periode waktu selama 4 tahun. 

 

Metode Analisis Data 

 

Uji Statistik Deskriptif 

 

Statistik deskriptif, yaitu penggambaran tentang statistik data seperti rata-rata (mean), 

sum, standar deviasi, variance, range, dan lain-lain, serta mengukur distribusi data dengan 

skewness (Ghozali, 2013). 

 

Uji Asumsi Klasik 

 

Pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji 

multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. 

 

Uji Hipotesis 

 

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini, digunakan metode regersi berganda, uji 

koefisien determinasi (R2), uji signifikan simultan (uji statistik F), dan uji signifikan individual 

(uji statistik t). 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Analisis Statistik Deskriptif 

 

Analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah membandingkan nilai 

minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata dan standar deviasi. Selain itu juga dilakukan analisis 

frekuensi untuk variabel dengan skala nominal. Berikut adalah data frekuensi dan deskriptif 

variabel audit delay dan variabel independen  lainnya. 

 

 



 

 

Tabel 1 

Tabel Frekuensi 

 
KAP 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Non big four 105 51.5 51.5 51.5 

Big four 99 48.5 48.5 100.0 

Total 204 100.0 100.0  

 

Tabel 1 merupakan tabel yang menyajikan data frekuensi untuk variabel kualitas auditor. 

Dapat dilihat bahwa terdapat 105 perusahaan atau 51.5% yang diaudit oleh KAP non big four, 

sementara sisanya 99 perusahaan atau 48.5% yang diaudit oleh KAP big four sejak periode 

2012-2015. 

 

Tabel 2 

Tabel Statistik Deskriptif 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KOMAUD 204 3 5 3.16 .427 

SIZE 204 .13 245.44 11.3741 33.13952 

LEVERAGE 204 .07 .88 .3885 .17201 

PROFITABILITAS 204 .00 .39 .1035 .08435 

AUDELAY 204 37 99 74.47 12.539 

Valid N (listwise) 204     

 

Tabel 2 menunjukkan hasil statistik deskriptif masing-masing variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini. 

 

Uji Asumsi Klasik 

 

Uji Normalitas 

Tabel 3 

Hasil Uji Normalitas Setelah Outlier 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 186 

Normal Parametersa,b 
Mean 0E-7 

Std. Deviation 8.87030294 

Most Extreme Differences 

Absolute .070 

Positive .054 

Negative -.070 

Kolmogorov-Smirnov Z .953 

Asymp. Sig. (2-tailed) .323 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 



 

 

Adapun hasil dari pengujian normalitas setelah dilakukan outlier data dapat dilihat pada 

Tabel 3 diatas yang  menunjukkan hasil uji normalitas dengan menggunakan uji K-S yang 

menunjukkan hasil penelitian berdistribusi normal. Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) pada uji K-S 

menunjukkan nilai sebesar 0.323. Nilai ini lebih besar dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa data penelitian sudah berdistribusi secara normal.  

 

Uji Multikolinearitas 

Tabel 4 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 
Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   
KOMAUD .819 1.220 

SIZE .825 1.212 

LEVERAGE .802 1.247 

PROFITABILITAS .765 1.307 

KAP .712 1.404 

 

Berdasarkan hasil multikolinearitas diatas diketahui bahwa masing-masing variabel 

memiliki nilai Tolerance > 0.1 dan memiliki nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan tidak 

terjadi multikolinearitas.  

 

Uji Autokorelasi 

Tabel 5 

Hasil Uji Autokorelasi 

 
Runs Test 

 Unstandardized 

Residual 

Test Valuea .72538 

Cases < Test Value 93 

Cases >= Test Value 93 

Total Cases 186 

Number of Runs 103 

Z 1.323 

Asymp. Sig. (2-tailed) .186 

a. Median 

 

Tabel 5 menunjukkan hasil uji autokorelasi dengan menggunakan uji Run Test yang 

menunjukkan bahwa pada model regresi tidak terdapat autokorelasi. Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 

pada Run Test menunjukkan nilai sebesar 0.186. Nilai ini lebih besar dari 0.05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data penelitian tidak terdapat autokorelasi. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uji Heteroskedastisitas 

 

Tabel 6 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 
 Unstandardized 

Residual 

Spearman's rho 

KOMAUD 

Correlation Coefficient -.060 

Sig. (2-tailed) .417 

N 186 

SIZE 

Correlation Coefficient .024 

Sig. (2-tailed) .748 

N 186 

LEVERAGE 

Correlation Coefficient -.039 

Sig. (2-tailed) .601 

N 186 

PROFITABILITAS 

Correlation Coefficient -.019 

Sig. (2-tailed) .793 

N 186 

KAP 

Correlation Coefficient .037 

Sig. (2-tailed) .616 

N 186 

Unstandardized Residual 

Correlation Coefficient 1.000 

Sig. (2-tailed) . 

N 186 

 

 Berdasarkan tabel 6 uji korelasi Spearman’s rho diatas dapat dilihat bahwa nilai Sig. (2-

tailed) dari variabel Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, dan Kualitas 

Auditor lebih besar dari 0.05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data bebas dari 

masalah heteroskedastisitas. 

 

Uji Hipotesis 

 

Uji Koefisien Determinasi (R2) 

 

Tabel 7 

Uji Koefisien Determinasi (R2) 

 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .492a .242 .221 8.993 

a. Predictors: (Constant), KAP, LEVERAGE, SIZE, KOMAUD, 

PROFITABILITAS 

 

Tabel 7 diatas memberikan nilai koefisien determinasi sebesar 0.221. Terlihat bahwa 

kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan varians variabel terikat adalah relatif rendah yaitu 

hanya 22.1% saja pada model penelitian. Masih terdapat 77.9% varians variabel terikat yang 

belum mampu dijelaskan oleh kelima variabel bebas dalam model penelitian ini. 

 



 

 

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

 

Tabel 8 

Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 4646.516 5 929.303 11.492 .000b 

Residual 14556.221 180 80.868   

Total 19202.737 185    
a. Dependent Variable: AUDELAY 

b. Predictors: (Constant), KAP, LEVERAGE, SIZE, KOMAUD, PROFITABILITAS 

 

 Hasil dari uji F menunjukkan bahwa seluruh  variabel independen berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. Dengan melihat nilai signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari 

0.05. Sehingga kesimpulan yang ditarik adalah menerima hipotesis ke enam (H6) yaitu Komite 

Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, dan Kualitas Auditor secara bersama-sama 

berpengaruh secara signifikan terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015. 

 

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

 

Tabel 9 

Hasil Uji Parsial (Uji T) 

 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 84.646 6.019  14.063 .000 

KOMAUD -3.098 1.820 -.122 -1.702 .091 

SIZE -.076 .021 -.256 -3.587 .000 

LEVERAGE 11.516 4.213 .198 2.734 .007 

PROFITABILITAS 3.449 8.766 .029 .393 .694 

KAP -4.283 1.563 -.211 -2.741 .007 

a. Dependent Variable: AUDELAY 

 

Persamaan regresi: 

AUDELAY = 84.646 – 3.098KOMAUD - 0.076SIZE + 11.516LEVERAGE + 

3.449PROFITABILITAS – 4.283KAP + 𝜀 

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 9 dapat dijelaskan pengaruh variabel independen 

secara parsial terhadap variabel dependen sebagai berikut: 

1) Pengaruh Komite Audit Terhadap Audit Delay 

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah “Komite audit berpengaruh 

terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2012-2015”. Dari hasil pengujian, diperoleh hasil bahwa Komite Audit tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap audit delay. Hal ini dapat dilihat dari tabel 9, 



 

 

dimana didapatkan nilai signifikansi sebesar 0.091 dan nilai thitung  -1.702. Nilai sig 0.091 

lebih besar dari 0.05 dan nilai thitung -1.702 lebih besar dari ttabel -1.97287. Dengan 

demikian kesimpulan yang ditarik adalah menolak hipotesis 1 (H1), sehingga komite 

audit tidak berpengaruh terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015. 

 

2) Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Delay 

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah “Ukuran Perusahaan berpengaruh 

terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2012-2015”. Dari hasil pengujian, diperoleh hasil bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh secara signifikan terhadap audit delay. Hal ini dapat dilihat dari tabel 9, 

dimana didapatkan nilai signifikansi sebesar 0.000 dan nilai thitung  -3.587. Nilai sig 0.000 

lebih kecil dari 0.05 dan nilai thitung -3.587 lebih kecil dari ttabel -1.97287. Dengan 

demikian kesimpulan yang ditarik adalah menerima hipotesis 2  (H2), sehingga ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015. 

 

3) Pengaruh Leverage Terhadap Audit Delay 

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah “Leverage berpengaruh terhadap 

audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2012-2015”. Dari hasil pengujian, diperoleh hasil bahwa leverage berpengaruh secara 

signifikan terhadap audit delay. Hal ini dapat dilihat dari tabel 9, dimana didapatkan nilai 

signifikansi sebesar 0.007 dan nilai thitung  2.734. Nilai sig 0.007 lebih kecil dari 0.05 dan 

nilai thitung 2.734 lebih besar dari ttabel 1.97287. Dengan demikian kesimpulan yang ditarik 

adalah menerima hipotesis 3  (H3), sehingga leverage berpengaruh terhadap audit delay 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015. 

 

4) Profitabilitas Terhadap Audit Delay 

Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah “profitabilitas berpengaruh 

terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2012-2015”. Dari hasil pengujian, diperoleh hasil bahwa profitabilitast tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap audit delay. Hal ini dapat dilihat dari tabel 9, 

dimana didapatkan nilai signifikansi sebesar 0.694 dan nilai thitung  0.393. Nilai sig 0.694 

lebih besar dari 0.05 dan nilai thitung 0.393 lebih kecil dari ttabel 1.97287. Dengan demikian 

kesimpulan yang ditarik adalah menolak hipotesis 4  (H4), sehingga profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2012-2015. 

 

5) Kualitas Auditor Terhadap Audit Delay 

Hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah “Kualitas Auditor berpengaruh 

terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2012-2015”. Dari hasil pengujian, diperoleh hasil bahwa kualitas auditor 

berpengaruh secara signifikan terhadap audit delay. Hal ini dapat dilihat dari tabel 9, 

dimana didapatkan nilai signifikansi sebesar 0.007 dan nilai thitung  -2.741. Nilai sig 0.007 

lebih kecil dari 0.05 dan nilai thitung -2.741 lebih kecil dari ttabel -1.97287. Dengan 

demikian kesimpulan yang ditarik adalah menerima hipotesis 5  (H5), sehingga kualitas 



 

 

auditor berpengaruh terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015. 

 

Pembahasan 

 

Pengaruh Komite Audit Terhadap Audit Delay 

 

 Hipotesis pertama yang diajukan oleh peneliti adalah komite audit berpengaruh terhadap 

audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2015. Berdasarkan 

hasil pengujian yang dilakukan oleh peneliti dapat dibuktikan bahwa hipotesis pertama tidak 

dapat diterima dengan hasil  penelitian bahwa komite audit tidak mempunyai pengaruh terhadap 

audit delay. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ningsih dan 

Widhiyani, 2015) dan (Fahrezza, 2016).  Adapun penyebab tidak berpengaruhnya komite audit 

terhadap audit delay menurut penelitian (Ningsih dan Widhiyani, 2015) dikarenakan komite 

audit tidak berperan secara langsung didalam penyusunan laporan audit melainkan hanya bersifat 

sebagai pengawas dalam penyusunan laporan auditor independen. Apabila komite audit yang 

memiliki latar belakang keuangan biasanya bisa sedikit membantu dalam proses penyusunan 

laporan audit karena secara ilmu komite audit yang berlatar belakang keuangan lebih banyak 

memiliki pengetahuan yang lebih dibandingkan dengan komite audit yang tidak berlatar 

belakang keuangan. Namun tugas utama komite audit adalah hanya bertugas sebagai pengawas 

independen sehingga wewenang dalam penerbitan laporan audit suatu perusahaan masih 

sebagaian besar ditentukan oleh auditor sebagai pengaudit laporan keuangan, sehingga panjang 

atau pendeknya penerbitan laporan audit suatu perusahaan tidak berpengaruh terhadap komite 

audit yang ada di suatu perusahaan. 

 

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Delay 

 

Hipotesis kedua yang diajukan oleh peneliti adalah ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2015. 

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh peneliti dapat dibuktikan bahwa hipotesis 

kedua dapat diterima dengan hasil  penelitian bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh 

terhadap audit delay. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kartika, 2011), 

(Ratmono dan Septiana, 2015), (Ningsih dan Widhiyani, 2015) bahwa audit delay memiliki 

hubungan negatif dengan ukuran perusahaan yang menggunakan proksi total asset.  Artinya 

bahwa semakin besar asset perusahaan maka semakin pendek audit delay. Hal tersebut karena 

perusahaan yang besar akan cenderung lebih cepat dalam proses penyelesaian audit karena pada 

umumnya perusahaan yang besar lebih diawasi oleh investor, pengawas permodalan, dan 

pemerintah jika dibandingkan dengan perusahaan kecil, sehingga perusahaan besar tersebut 

cenderung meminimalisir adanya audit delay (Lestari, 2010). 

 

Pengaruh Leverage Terhadap Audit Delay 

 

Hipotesis ketiga yang diajukan oleh peneliti adalah leverage berpengaruh terhadap audit 

delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2015. Berdasarkan hasil 



 

 

pengujian yang dilakukan oleh peneliti dapat dibuktikan bahwa hipotesis ketiga dapat diterima 

dengan hasil penelitian bahwa leverage mempunyai pengaruh terhadap audit delay. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ratmono dan 

Septiana, 2015) bahwa audit delay memiliki hubungan positif dengan tingkat leverage 

perusahaan. Artinya, semakin tinggi rasio hutang terhadap total asset, semakin lama rentang 

waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian audit laporan keuangan tahunan. Hal tersebut karena 

leverage mengindikasikan buruknya keuangan perusahaan, yang akan membuat auditor 

meningkatkan perhatiannya pada laporan keuangan perusahaan. Selain itu rasio utang dapat juga 

digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan merupakan berita 

buruk yang akan mempengaruhi kondisi perusahaan di mata masyarakat. Pihak manajemen 

cenderung akan menunda publikasi atas laporan keuangan dikarenakan berita buruk tersebut. 

 

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Audit Delay 

 

Hipotesis keempat yang diajukan oleh peneliti adalah profitabilitas berpengaruh terhadap 

audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2015. Berdasarkan 

hasil pengujian yang dilakukan oleh peneliti dapat dibuktikan bahwa hipotesis keempat tidak 

dapat diterima dengan hasil  penelitian bahwa profitabilitas tidak mempunyai pengaruh terhadap 

audit delay. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kartika, 2011). 

Adapun penyebab tidak berpengaruhnya profitabilitas  terhadap audit delay dikarenakan 

perusahaan yang mengalami keuntungan baik kecil maupun besar akan cenderung untuk 

mempercepat proses auditnya. Dikarenakan, proses audit perusahaan yang memiliki keuntungan 

kecil tidak jauh berbeda dibandingkan proses audit perusahaan dengan tingkat keuntungan yang  

besar. Banyak perusahaan yang mengalami kenaikan profit, namun hal itu tidak mempengaruhi 

lamanya waktu penyelesaian audit. Kemudian mungkin tuntutan pihak-pihak yang 

berkepentingan tidak begitu besar sehingga tidak memacu perusahaan untuk mempublikasikan 

laporan keuangan yang diaudit lebih cepat.  

Selain itu, perusahaan yang mengalami keuntungan kecil juga belum tentu untuk 

menunda auditor dalam mempublikasikan laporan keuangannya. Dikarenakan adanya peraturan 

yang dibuat oleh otoritas jasa keuangan (OJK) yang menyebabkan auditor lebih tepat waktu 

dalam penyampaian laporan keuangan. Karena apabila perusahaan atau emiten yang terlambat 

mempublikasikan laporan keuangan tahunan pada jangka waktu yang telah ditentukan, maka 

akan dikenakan sanksi berupa teguran dan denda secara berkala. Hasil ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh (Kartika, 2011) dimana profitabilitas tidak berpengaruh terhadap 

audit delay. 

 

Kualitas Auditor Terhadap Audit Delay 

 

Hipotesis kelima yang diajukan oleh peneliti adalah kualitas auditor berpengaruh 

terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2015. 

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh peneliti dapat dibuktikan bahwa hipotesis 

kelima dapat diterima dengan hasil  penelitian bahwa kualitas auditor mempunyai pengaruh 

terhadap audit delay. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lestari, 2010), 

(Ratmono dan Septiana, 2015), dan (Fahrezza, 2016). Hal ini dikarenaka KAP yang berafiliasi 



 

 

dengan big four dinilai lebih mampu melaksanakan audit secara efisien karena mempunyai 

tenaga spesialis yang profesional dalam melakukan audit  daripada KAP yang tidak berafiliasi 

dengan big four, sehingga akan lebih cepat dalam penyampaian laporan auditan.  

 

Pengaruh Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, dan Kualitas 

Auditor Terhadap Audit Delay 

 

Berdasarkan hasil uji simultan, diketahui bahwa komite audit, ukuran perusahaan, 

leverage, profitabilitas, dan kualitas auditor berpengaruh terhadap audit delay pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015. Hal ini diperkuat dengan 

nilai koefisien determinasi sebesar 0.219 yang berarti audit delay dipengaruhi oleh komite audit, 

ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, dan kualitas auditor sebesar 22.1% dan sisanya 

77.9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

 

 Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1) Komite audit tidak berpengaruh terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015. 

2) Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015. 

3) Leverage berpengaruh terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015. 

4) Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015. 

5) Kualitas auditor berpengaruh terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015. 

6) Komite audit, ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, dan kualitas auditor secara 

bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap audit delay pada perusahaan 

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

 

Saran 

 

 Adapun saran yang dapat penulis berikan dari penelitian ini untuk kesempurnaan 

penelitian selanjutnya adalah: 

1) Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan sampel perusahaan yang berbeda selain 

perusahaan manufaktur. 

2) Peneliti selanjutnya diharapkan untuk memperpanjang periode pengamatan lebih dari 4 

tahun. 

3) Menambah variabel lain yang mempengaruhi audit delay. 

 

 



 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Apriliane, Malinda Dwi. 2015. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay: Studi 

Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2008-2013”. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. 

Estirini, Dwi Hayu. 2013. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay (Studi 

Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa efek Indonesia tahun 

2009-2011)”. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro. 

Fahmi, Irham. 2015. Analisis Laporan Keuangan. Bandung: Alfabeta. 

Fahrezza, Dimas Arif. 2016. “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Solvabilitas, Klasifikasi Industry, 

Komite Audit, Opini, dan Kualitas Auditor terhadap Audit Delay”. Yogyakarta: 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21.  

Semarang: Universitas Diponegoro. 

Haryani, Jumratul dan I Dewa Nyoman Wiratmaja. 2014. “Pengaruh Ukuran Perusahaan, 

Komite Audit, Penerapan International Financial Reporting Standards dan Kepemilikan 

Publik pada Audit Delay”. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana  Vol.6 No.1, 2014: 63-

78. 

Hery. 2016. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: PT Grasindo. 

Kartika, Andi. 2011. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Dinamika Keuangan dan 

Perbankan Vol.3 No.2, 2011: 152-171. 

Lestari, Dewi. 2010. “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay: studi empiris pada 

perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Skripsi. 

Semarang: Universitas Diponegoro. 

Ningsih, I Gusti A P S dan Ni Luh Sari Widhiyani. 2015. “Pengaruh ukuran perusahaan, laba 

operasi, solvabilitas dan komite audit pada audit delay”. Jurnal Akuntansi Universitas 

Udayana  Vol.12 No.3, 2015: 481-495. 

Nindyta, Dea Shashi dan Murtedjo. 2014. “Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, ukuran 

kantor akuntan publik, dan komite audit terhadap audit delay pada perusahaan 

manufaktur di BEI periode 2009-2012”. Jakarta: Universitas Bina Nusantara. 

Prasongkoputra, Adinugraha. 2013. “Faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay”. Skripsi. 

Ciputat: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Puspitasari, Elen dan Anggreini Nurmala Sari. 2012. “Pengaruh Karakteristik Perusahaan 

terhadap Lamanya Waktu Penyelesaian Audit (Audit Delay) pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Jurnal Akuntansi dan Auditing 

Vol.9 No.1, 2012: 1-96. 



 

 

Ratmono, Dwi dan Puspa Avinda Dwi Septiana. 2015. “Dampak konvergensi IFRS, karakteristik 

perusahaan, dan Kualitas Auditor terhadap audit delay”. Jurnal Akuntansi dan Investasi 

Vol.16 No.2, 2015: 86-95. 

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alvabeta. 

Sujarweni, Wiratna V. 2015. Metodologi Penelitian.Yogyakarta: PT Pustaka Baru. 

Yusuf, Riza R dan Aria Farah Mita. 2014. “Pengaruh Konvergensi IFRS terhadap Jangka Waktu 

Penyelesaian Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar pada 

BEI tahun 2009-2012”. Fakultas Ekonomi: Universitas Indonesia. 

Widyasti, Nining. 2016. “Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Audit Delay pada 

Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Skripsi. 

Bandung: Universitas Pasundan. 

www.idx.co.id 

www.ojk.go.id 

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

