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ABSTRAKSI 

Penelitian ini berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay 

Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 

2008-2010”. Adapun tujuannya untuk membuktikan secara empiris pengaruh 

profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan, opini audit, dan ukuran KAP 

terhadap audit delay. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder dengan melihat laporan tahunan perusahaan-perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2008-2010. Pemilihan sampel 

dalam penelitian ini dengan menggunakan metode purpusive sampling. Setelah 

dilakukan seleksi sampel ditetapakan sampel sebanyak 159 perusahaan 

manufaktur. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier 

berganda. 

Hasil Penelitian ini membuktikan bahwa solvabilitas dan ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap audit delay, sedangkan profitabilitas, opini 

audit, dan ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap audit delay. Hasil analisis 

korelasi menunjukkan bahwa besarnya nilai koefisien determinasi yang diperoleh 

dalam penelitian ini tergolong rendah yaitu sebesar 11%, yang menunjukkan 

bahwa masih terdapat variabel lain (89%) di luar persamaan model yang dapat 

dijadikan sebagai prediktor terhadap nilai variabel independen. 

  

Kanta kunci: Audit Delay, Profitabilitas, Solvabilitas, Ukuran Perusahaan, 

Opini  Audit, dan Ukuran KAP. 
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A. PENDAHULUAN 

Seiring pesatnya perkembangan perusahaan-perusahaan go public di 

Indonesia, permintaan atas audit laporan keuangan yang menjadi sumber 

informasi bagi para pemakai laporan keuangan juga semakin tinggi. 

Penyampaian laporan keuangan secara berkala dari segi regulasi di Indonesia 

menyatakan bahwa ketepatan waktu merupakan kewajiban bagi perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Menurut Kartika (2011), audit 

delay adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal 

penutupan tahun buku sampai tanggal diterbitkannya laporan auditor 

independen Semakin lama audit delay, semakin lama auditor dalam 

menyelesaikan pekerjaan auditnya.  

Penelitian ini bermaksud mengkaji mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi lama singkatnya audit delay. Penelitian ini merupakan 

kelanjutan dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah memperoleh 

simpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay. Beberapa 

faktor yang diperkirakan mempengaruhi audit delay telah dikaji dalam 

beberapa penelitan sebelumnya. Carslaw dan Kaplan (1991) dalam penelitian 

Lestari (2010), menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami kerugian 

kemungkinan akan meminta auditornya agar menjadwalkan waktu audit lebih 

lama dari biasanya. Hal ini berkaitan dengan akibat buruk yang dapat 

ditimbulkan pasar terhadap perusahaan lantaran adanya pengumuman rugi.  

Kartika (2011) menemukan bukti empiris bahwa solvabilitas 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap audit delay. Perusahaan yang 
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memiliki kewajiban besar cenderung mendesak auditor untuk memulai dan 

menyelesaikan audit lebih cepat dibanding dengan perusahaan dengan jumlah 

kewajiban yang beskala kecil. Sehingga akan memberikan tekanan kepada 

perusahaan untuk mempublikasikan laporan auditan lebih cepat. Semakin 

besar tingkat solvabilitas maka semakin singkat audit delay-nya. 

Ansah (2000) dalam penelitian Ahmad et. al (2005) menjelaskan 

bahwa perusahaan berskala besar memiliki struktur pengendalian internal 

yang baik sehingga akan mengurangi kesalahan dalam penyajian laporan 

keuangan. Hal ini akan memudahkan pekerjaan auditor karena lingkup 

pengujian semakin sempit sehingga audit delay-nya semakin singkat.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian Subekti dan 

Widiyanti (2004), membuktikan bahwa opini audit berpengaruh signifikan 

terhadap audit delay. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang menerima 

pendapat unqualified opinion dianggap sebagai kabar baik (good news), 

sehingga penyampaian laporan keuangannya akan dipercepat.  

Faktor lain yang diperkirakan berpengaruh adalah Ukuran Kantor 

Akuntan Publik. Rolinda (2007) dalam penelitian Widosari (2012), dan 

Subekti dan Widiyanti (2004) menyimpulkan bahwa KAP The big four lebih 

cepat menyelesaikan tugas auditnya dibandingkan KAP Non the big four. Hal 

ini dikarenakan sebagian besar perusahaan yang sudah menggunakan jasa 

audit Kantor Akuntan Publik The big four, dapat melakukan tugas auditnya 

dengan cepat, efektif dan efisien.  
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Dari uraian diatas, dapat dirumuskan masalah-masalah penelitian yaitu 

Bagaimana pengaruh profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan, opini 

audit, dan ukuran KAP terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur. 

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh 

profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaa, opini audit, dan ukuran KAP 

terhadap audit delay. 

B. LANDASAN TEORI 

1. Audit Delay 

Proses untuk menyediakan informasi akuntansi ke publik memberikan 

nilai informasi dari laporan keuangan auditan yang akan ditentukan oleh audit 

delay. Menurut Febrianty (2011), audit delay adalah lamanya waktu 

penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga 

tanggal diselesaikannya laporan auditor independen. Semakin panjang audit 

delay, semakin lama auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya, maka 

semakin besar pula kemungkinan informasi tersebut bocor kepada investor 

tertentu dan rumor-rumor lain di bursa saham. 

2. Profitabilitas 

Profitabilitas menunjukkan keberhasilan atau kemampuan perusahaan 

dalam memperoleh keuntungan. Perusahaan yang mampu menghasilkan 

profit cenderung mengalami audit delay yang lebih singkat, sehingga good 

news tersebut dapat segera disampaikan kepada investor dan pihak-pihak 

yang berkepentingan lainnya. Indikator yang digunakan untuk mengetahui 

tingkat profitabilitas suatu perusahaan dalam penelitian ini adalah return on 
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asset (ROA), rasio yang mengukur efektivitas pemakaian total sumber daya 

alam oleh perusahaan.  

3. Solvabilitas 

Solvabilitas seringkali disebut leverage ratio. Solvabilitas merupakan 

kemampuan suatu perusahaan untuk membayar semua hutang-hutangnya baik 

jangka pendek maupun jangka panjang. Pengukuran tingkat leverage dalam 

penelitian ini menggunakan debt to equty ratio. Debt to Equity Ratio (DER) 

menggambarkan perbandingan kewajiban dan ekuitas dalam pendanaan 

perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri perusahaan untuk 

memenuhi seluruh kewajibannya 

4. Ukuran Perusahaan  

 Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu skala di mana 

dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan dengan berbagai cara antara lain 

dinyatakan dalam total aset, nilai pasar saham, dan lain sebagainya. 

Perusahaan yang memiliki aset yang lebih besar diduga akan menyelesaikan 

proses auditnya lebih cepat dibandingkan perusahaan yang memiliki aset 

kecil. Hal ini disebabkan oleh perusahaan yang memiliki sumber daya (aset) 

yang besar memiliki lebih banyak sumber informasi, lebih banyak staf 

akuntansi dan memiliki sistem pengendalian sehingga audit delay perusahaan 

besar relatif cepat (Febrianty, 2011).  

5. Pendapat atau Opini Audit 

Laporan audit adalah pendapat yang diberikan oleh auditor 

independen atas laporan keuangan perusahaan yang diaudit kepada pihak-
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pihak yang berkepentingan. Ada 5 (lima) tipe pendapat laporan audit yang 

diterbitkan oleh auditor (Mulyadi, 2002:20-22): Pendapat wajar tanpa 

pengecualian, Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan, 

Pendapat wajar dengan pengecualian, Pendapat tidak wajar, dan Pernyataan 

tidak memberikan pendapat. 

6. Ukuran KAP (Kantor Akuntan Publik) 

 Kantor Akuntan Publik yaitu lembaga yang memiliki izin dari 

Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam menjalankan 

pekerjaanya. Kantor Akuntan Publik yang bereputasi baik, diperkirakan 

dapat melakukan audit lebih cepat untuk menyelesaikan auditnya sesuai 

jadwal sehingga informasi yang didapatkan lebih cepat diterima pengguna 

laporan keuangan didalam pengambilan keputusan ekonomi.  

7. Perumusan dan Pengembangan Hipotesis 

 Penelitian Kartika (2009) menemukan adanya hubungan negatif 

antara profitabilitas dengan audit delay yang berarti semakin tinggi 

profitabilitas maka semakin pendek audit delay, hal tersebut dapat 

dikarenakan profitabilitas itu sendiri merupakan berita baik (good news) 

bagi perusahaan, sehingga akan segera disampaikan kepada para investor 

dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnnya. Berdasarkan uraian 

tersebut dapat disusun hipotesis sebagai berikut: H1 : Profitabilitas 

berpengaruh terhadap audit delay. 

 Ferdianto (2011), menemukan bahwa solvabilitas mempunyai 

hubungan negatif terhadap audit delay yang berarti semakin tinggi 



9 
 

 

solvabilitas yang berarti semakin singkat waktu yang dibutuhkan untuk 

penyelesaian audit laporan keuangan tahuanan sehingga audit delay-nya 

semakin singkat. Berdasarkan uraian tersebut dapat disusun hipotesis 

sebagai berikut: H2 : Solvabilitas berpengaruh terhadap audit delay. 

 Penelitian Kartika (2011) menemukan adanya hubungan negatif 

antara ukuran perusahaan yang menggunakan proksi total asset dengan 

audit delay yang berarti semakin besar ukuran perusahaan, maka audit 

delay semakin cepat. Berdasarkan uraian tesebut dapat disusun hipotesis 

sebagai berikut: H3: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay. 

 Hasil penelitian Ferdianto (2011) menemukan bahwa opini audit 

berpengaruh negatif terhadap audit delay. Jika auditor berpendapat wajar 

tanpa pengecualian (unqualified opinion), maka audit delay-nya akan 

semakin singkat. Berdasarkan uraian tersebut dapat disusun hipotesis 

sebagai berikut: H4 : Opini audit berpengaruh terhadap audit delay. 

 Penelitian Kartika (2009), menemukan adanya hubungan negatif 

antara ukuran KAP dengan audit delay artinya perusahaan yang diaudit 

oleh KAP The big four akan lebih cepat mempublikasikan laporan 

keuangannya dari pada perusahaan yang diaudit oleh KAP Non the big 

four. Berdasarkan uraian tersebut dapat disusun hipotesis sebagai berikut: 

H5 :  Ukuran KAP berpengaruh terhadap audit delay. 

C. METODE PENELITIAN 

1. Desain Penelitian 
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Desain penelitaian ini adalah jenis data kuantitatif dengan uji 

hipotesis. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan melihat laporan 

tahunan perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Data penelitian ini diperoleh dari Indonesian Capital Market 

Directory (ICMD) dan melalui akses internet www.idx.co.id selama tahun 

2008 sampai 2010 yang meliputi laporan auditor independen dan laporan 

keuangan perusahaan. 

2. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2008 sampai 2010. 

Pemilihan sampel penelitian dilakukan dengan metode purposive sampling. 

Adapun kriteria yang digunakan sebagai berikut: 

1) Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dan listing selama periode 

penelitian pada tahun 2008-2010. 

2) Perusahaan manufaktur yang memiliki total aset lebih dari 500 milyar. 

3) Laporan keuangan perusahaan manufaktur yang sudah diupload pada 

website idx bulan Januari 2013 untuk periode-periode yang berakhir 31 

Desember 2008-2010. 

4) Perusahaan manufaktur memiliki data yang lengkap untuk penelitian. 

Metode analisis data yang digunkan adalah metode analisis regresi 

linear berganda. Sebelum menganalisis data dilakukan uji asumsi klasik 

dengan melihat indikasi normalitas, multikolinearitas, heteroskedatisitas dan 

autokorelasi. 

http://www.idx.co.id/
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D. HASIL PENELITIAN 

1. Pengujian Asumsi Klasik 

Uji normalitas yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah uji One 

Sample Kolmogorov-Smirnov. Nilai Asymptotic significance yaitu sebesar 

0,066 > 0,05. Berdasarkan hasil tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa 

model regresi telah memenuhi asumsi kenormalan. Uji multikolinearitas 

dilakukan dengan menggunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF). 

Berdasarkan uji multikolinearitas semua nilai VIF < 10 atau nilai tolerance > 

0,10. Berarti tidak terdapat gejala multikolinieritas antar variabel independen 

dalam penelitian ini. Uji heteroskedatisitas pada penelitian ini menggunakan 

uji glejser. Berdasarkan hasil Uji Glejser, hasil regresi menunjukkan tidak 

terjadi gangguan heteroskedastisitas dalam model regresi dalam penelitian ini 

dengan ditunjukkan nilai signifikansi > 5%. Dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain pada model regresi dalam penelitian ini. Dari hasil pengujian dengan 

menggunakan Durbin Watson test menunjukkan nilai DW sebesar 1,814. 

Karena nilai DW terletak diantara -2 < DW < +2 (-2 < 1,814 < +2), maka 

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada model regresi dalam 

penelitian ini. 

2. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis ini diolah dengan menggunakan SPSS versi 16. Regresi linear 

berganda ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas 

(independen) pada variabel terikat (dependen), dimana yang menjadi variabel 
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terikat (dependen) dalam penelitian ini adalah audit delay. Dapat diketahui 

bahwa persamaan linear regresi berganda yang didapatkan adalah sebagai 

berikut: 

   AD = 115.830 + 0.114 PROFIT + 0.334 SOLVA - 2.831 SIZE - 4.470 

OPIN - 2.122 KAP + 𝜺 

Berikut ini adalah interprestasi dari persamaan regresi di atas adalah: 

1) Nilai konstanta diperoleh sebesar 115,830 yang menunjukkan bahwa jika 

semua variabel bebas (profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan, opini 

audit dan ukuran KAP) dianggap konstan maka nilai dari audit delay 

adalah sebesar 116 hari. 

2) Nilai koefisien profitabilitas diperoleh sebesar 0,114 atas profitabilitas 

perusahaan yang berarti apabila nilai variabel profitabilitas bertambah 

sebesar 1% maka audit delay akan semakin lama 0,1 hari dengan asersi 

variabel bebas lainnya konstan. Profitabilitas perusahaan memiliki tanda 

positif yang berarti semakin besar profitabilitas maka semakin lama audit 

delay. 

3) Nilai koefisien solvabilitas diperoleh sebesar 0,334 atas solvabilitas 

perusahaan yang berarti apabila nilai variabel solvabilitas bertambah 

sebesar 1% maka audit delay akan semakin lama 0,3 hari dengan asersi 

variabel bebas lainnya konstan. Solvabilitas perusahaan memiliki tanda 

positif yang berarti semakin besar solvabilitas maka semakin lama audit 

delay. 
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4) Nilai koefisien ukuran perusahaan diperoleh sebesar -2,831 atas ukuran 

perusahaan yang berarti apabila nilai ukuran perusahaan bertambah 

sebesar 1 rupiah maka audit delay akan semakin cepat 3 hari dengan asersi 

variabel bebas lainnya konstan. Ukuran perusahaan memiliki tanda negatif 

yang berarti semakin besar ukuran perusahaan maka semakin singkat audit 

delay. 

5) Nilai koefisien opini audit diperoleh sebesar -4,470 atas opini audit yang 

artinya jika perusahaan mendapatkan unqualified opinion maka audit delay 

semakin cepat 4 hari dengan asersi variabel bebas lainnya konstan. Opini 

audit memiliki tanda negatif yang berarti apabila perusahaan mendapatkan 

unqualified opinion maka semakin singkat  audit delay. 

6) Koefisien Ukuran KAP diperoleh sebesar -2,122 atas ukuran KAP yang 

artinya jika perusahaan menggunakan jasa KAP yang berafiliasi dengan 

KAP The big four maka audit delay akan semakin cepat 2 hari dengan 

asersi variabel lainnya konstan. Ukuran KAP memiliki tanda negatif yang 

berarti apabila perusahaan menggunakan jasa KAP The big four maka 

semakin singkat audit delay. 

3. Hasil Pengujian Hipotesis 

Hasil uji model atau uji F diperoleh nilai Fhitung sebesar 4,695 

dengan nilai signifikansi F sebesar 0,001, sehingga 0,001 < 0,05. Hasil 

pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah fit, sehingga dapat digunakan 

sebagai prediktor. 
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Uji t atau parsial dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-

masing variabel independen (Profitabilitas, Solvabilitas, Ukuran 

perusahaan, Opini audit dan Ukuran KAP) terhadap variabel dependen 

(Audit delay). Hasil uji parsial (uji t) diperoleh thitung untuk variabel 

profitabilitas sebesar 0,691 dengan nilai signifikansi sebesar 0,491 > 0,10 

yang berarti hipotesis 1 tidak didukung oleh bukti empiris sehingga H1 

ditolak, artinya audit delay tidak dipengaruhi tinggi rendahnya 

profitabilitas yang diperoleh perusahaan. 

Hasil uji parsial (uji t) diperoleh thitung untuk variabel solvabilitas 

sebesar 3,900 dengan signifikansi 0,000 < 0,01 yang berarti hipotesis 2 

didukung oleh bukti empiris sehingga H2 diterima, artinya lama cepatnya 

audit delay dipengaruhi oleh solvabilitas perusahaan. 

Hasil uji parsial (uji t) diperoleh thitung untuk variabel ukuran 

perusahaan sebesar -1,970 dengan signifikansi 0,051 < 0,10 yang berarti 

hipotesis 3 didukung oleh bukti empiris sehingga H3 diterima, artinya 

besar kecilnya ukuran perusahaan mempengaruhi audit delay. 

Hasil uji parsial (uji t) diperoleh thitung untuk variabel opini audit 

sebesar -1,350 dengan signifikansi 0,179 > 0,10 yang berarti hipotesis 4 

tidak didukung oleh bukti empiris sehingga H4 ditolak, artinya opini audit 

baik pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) maupun 

selain pendapat wajar tanpa pengecualian (non unqualified opinion) tidak 

mempengaruhi audit delay. 
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Hasil uji parsial (uji t) diperoleh thitung untuk variabel ukuran KAP 

sebesar -0,579 dengan signifikansi 0,564 > 0,10 yang berarti hipotesis 5 

tidak didukung oleh bukti empiris sehingga H5 ditolak, artinya ukuran 

KAP baik yang menggunakan jasa KAP the big four maupun KAP non the 

big four tidak mempunyai pengaruh terhadap audit delay. 

Pengujian regresi menggunakan SPSS for Windows versi 16, 

besarnya nilai Adjusted R
2 

sebesar 0,110 atau 11%. Hal ini menunjukkan 

bahwa sebesar 11% variasi audit delay dipengaruhi oleh variasi 

profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahan, opini audit dan ukuran KAP 

sedangkan sisanya sebesar 89% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.  

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris 

pengaruh profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan, opini audit, dan 

ukuran KAP terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008-2010. Berdasarkan 

hasil statistik deskriptif rata-rata audit delay adalah 72 hari. Rata-rata ini 

masih dalam batas toleransi Bapepam yaitu maksimal 3 bulan atau 90 hari. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi audit delay adalah solvabilitas dan ukuran perusahaan. 

Sedangkan yang tidak mempunyai pengaruh terhadap audit delay adalah 

profitabilitas, opini audit, dan ukuran KAP. 
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2. Saran 

Dari analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, sehingga dapat 

diberikan beberapa saran antara lain: 

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk penambah waktu penelitian dan 

sampel yang digunakan tidak hanya pada perusahaan Manufaktur, 

tetapi semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Menambah faktor lain yang dapat mempengaruhi audit delay. 

3. Menambahkan variabel yang berasal dari data primer yang tidak 

digunakan dalam penelitian ini. 
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