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ABSTRACT 
 

This  study  aimed  to  examine  the  effect  of size of the company, subsidiaries,  profitability,  
leverage, size of public accountant firms to audit  delay at manufacturing companies registered in 
Indonesian stock exchange. The selection of the sample used in this study is purposive sampling with a  
sample size of 114 companies acquired during the period 2012 -2014. Analysis of data using  multiple  
linear  regression  analysis. The results of this research can be concluded that the subsidiaries,  
profitability,  leverage, size of public accountant firms affect  audit  delay. While the size of the company 
have not affect the audit delay. 
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 ABSTRAKSI 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, anak 
perusahaan, profitabilitas, leverage, dan ukuran KAP terhadap audit delay pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan  sampel  yang  digunakan  
dalam  penelitian ini adalah  purposive sampling  dengan jumlah sampel yang diperoleh 
sebanyak  114  perusahaan  selama  periode  tahun  2012-2014.  Analisis  data  
menggunakan  analisis  regresi  linier  berganda. Hasil  dari  penelitian  ini menemukan  
bahwa anak perusahaan, profitabilitas, leverage dan ukuran KAP berpengaruh terhadap 
audit delay sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit delay. 

Kata Kunci : Audit Delay, Ukuran Perusahaan, Anak Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, 
dan Ukuran KAP 
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A. PENDAHULUAN 

Laporan keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses 
pengukuran dan penilaian kinerja suatu perusahaan. Menurut Kieso (2007:2), laporan 
keuangan merupakan sarana yang digunakan untuk mengkomunikasikan informasi 
keuangan suatu perusahaan kepada pihak-pihak diluar perusahaan. Informasi keuangan 
tersebut haruslah memberikan manfaat bagi penggunanya. Perusahaan-perusahaan besar 
yang bersaing untuk menjadi perusahaan multinasional membutuhkan modal yang cukup 
besar untuk berinvestasi dengan mendaftarkan sahamnya di pasar modal.  Perusahaan 
publik yang terdaftar di pasar modal diharuskan menyampaikan laporan keuangan 
sebagai wujud tanggung jawab manajemen kepada investor.  

Seiring pesatnya perkembangan perusahaan-perusahaan yang go public, makin 
tinggi pula permintaan atas audit laporan keuangan yang menjadi sumber informasi bagi 
investor. Investor memerlukan informasi keuangan yang bermanfaat yang memenuhi 
karakteristik kualitas yaitu relevan, andal, memiliki daya banding, kecepatan dan 
ketepatan. Investor menggunakan kinerja keuangan sebagai dasar pengambilan 
keputusan untuk membeli atau menjual kepemilikan investor. Perusahaan membutuhkan 
akuntan publik untuk menjamin kebenaran laporan keuangan sesuai dengan kinerja 
perusahaan yang sesungguhnya. KAP akan mengeluarkan pendapat atas kewajaran 
laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit. Peran KAP ini menjadi sangat penting, 
dimana laporan auditnya akan menjadi pengesahan akan kebenaran kinerja perusahaan 
yang tergambar di laporan keuangan perusahaan publik.  

Laporan keuangan tahunan dan laporan independen perusahaan publik paling 
lambat dilaporkan 90 hari setelah tanggal laporan keuangan tahunan pada Bapepam 
sesuai dengan Lampiran Bapepam Nomor Keputusan 80/PM/1996 yang diubah 
menjadi Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-36/PM/2003 yang 
menyatakan bahwa laporan keuangan disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat 
yang lazim disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga 
setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Keterlambatan publikasi laporan keuangan 
bisa mengindikasikan adanya masalah dalam laporan keuangan emiten sehingga 
memerlukan waktu yang lebih lama dalam penyelesaian audit. 

Audit delay merupakan keterlambatan penyelesaian audit yang dapat dihitung 
melalui selisih antara tanggal ditandatanganinya laporan auditor independen dengan 
tanggal tutup buku laporan keuangan tahunan (Angruningrum dan Wirakusuma, 2013). 
Ketepatwaktuan publikasi informasi akuntansi dapat dipengaruhi oleh audit delay. 
Semakin lama auditor  menyelesaikan pekerjaan auditnya, semakin lama pula  audit delay. 
Jika audit delay semakin lama, kemungkinan keterlambatan penyampaian laporan 
keuangan akan semakin besar. 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi audit delay pada suatu perusahaan, 
salah satunya adalah ukuran perusahaan. Hasil penelitian Rondonuwu dan Pontoh 
(2010), menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit delay. 
Sebaliknya, penelitian Puspitasari dan Sari (2012) menunjukkan bahwa ukuran 
perusahaan berpengaruh terhadap audit delay, yang berarti semakin besar ukuran 
perusahaan maka semakin pendek audit delay. 

Penelitian yang berkaitan dengan pengaruh anak perusahaan dengan audit delay 
juga memperoleh hasil yang berbeda-beda. Hasil penelitian Puspitasari dan Latrini (2014) 
menunjukkan bahwa anak perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit delay. Sementara 
penelitian Susilawati dan Prameswari (2012) menunjukkan bahwa anak perusahaan 
berpengaruh terhadap audit delay, yang berarti bahwa semakin banyak anak perusahaan 
yang dimiliki justru menurunkan terjadinya audit delay.  
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Hasil berbeda terjadi pada hubungan antara profitabilitas dengan audit delay. 
Angruningrum dan Wirakusuma (2013) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak 
berpengaruh terhadap audit delay. Sementara hasil penelitian Toding dan Wirakusuma 
(2013) menunjukkan bukti bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap audit delay, yang 
berarti bahwa perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi akan menyampaikan 
informasi tersebut secara tepat waktu karena adanya tuntutan untuk menyampaikan 
kabar baik tersebut secepatnya kepada publik. 

Hasil penelitian Toding dan Wirakusuma (2013) menunjukkan bahwa leverage 
tidak berpengaruh terhadap audit delay. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian 
Angruningrum dan Wirakusuma (2013) yang menunjukkan bahwa leverage berpengaruh 
terhadap audit delay, yang berarti bahwa perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi 
membuat risiko kerugian perusahaan tersebut akan bertambah. 

Penelitian yang dilakukan Puspitasari dan Sari (2012) menunjukkan bahwa 
ukuran kantor akuntan publik (KAP) berpengaruh terhadap audit delay. Penelitian 
tersebut berbeda dengan penelitian Kartika (2011) menunjukkan tidak ada pengaruh 
ukuran kantor akuntan publik (KAP) terhadap audit delay.  

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Ketut Dian Puspitasari 
dan Made Yeni Latrini (2014), sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan 
penelitian sebelumnya adalah menambah variabel independen yaitu profitabilitas serta 
menggunakan periode terbaru yaitu tahun 2012-2014 sebagai sampel penelitiannya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah profitabilitas juga berpengaruh 
terhadap audit delay untuk mempelajari lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi 
audit delay. Oleh sebab itu, penulis tertarik dan melakukan penelitian kembali dengan 
melakukan penambahan variabel untuk mengetahui lebih jauh mengenai pengaruh 
ukuran perusahaan, anak perusahaan, profitabilitas, leverage, dan ukuran KAP terhadap 
audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 
2012-2014.  

 
B. LANDASAN TEORI 

1. Teori Keagenan (Agency Theory) 
Informasi keuangan akan mempunyai nilai manfaat jika disampaikan tepat 

waktu kepada pemakainya. Hal ini memiliki keterkaitan dengan teori keagenan (agency 
theory) yang dapat ditinjau dari inti agency theory, yaitu pendesainan kontlrak yang tepat 
guna menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen dalam hal terjadi konflik 
kepentingan (Scott dalam Lestari, 2010). 

Menurut Dewi dan Pamuji (2013), teori keagenan memberi tiang pokok bagi 
peranan akuntansi sebagai nilai umpan balik selain nilai prediktifnya. Teori keagenan 
juga mengimplikasikan adanya asimetri informasi, ketika tidak semua keadaan 
diketahui oleh kedua belah pihak dan sebagai akibatnya ada konsekuensi yang tidak 
dipertimbangkan oleh pihak-pihak tersebut. Sehingga laporan keuangan yang 
disampaikan dengan segera dan tepat waktu dapat mengurangi asimetri tersebut. 

 
2. Audit Delay 

Menurut Indriyani dalam Hernawati dan Rahayu (2014), audit delay 
mengakibatkan berkurangnya kualitas isi informasi yang terkandung dalam laporan 
keuangan sehingga mempengaruhi tingkat ketidakpastian keputusan yang didasarkan 
pada informasi yang dipublikasikan. Bapepam menyatakan batas waktu penyampaian 
laporan keuangan tahunan perusahaan adalah 90 hari setelah tanggal berakhirnya 
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tahun buku. Variabel ini diukur dari jumlah hari yang diperoleh dari selisih hari 
antara tanggal tutup buku perusahaan sampai dengan tanggal laporan audit 
dikeluarkan dan ditandatangani KAP. 

 
3. Ukuran Perusahaan 

Hossain dan Taylor dalam Puspitasari dan Sari (2012) menyatakan bahwa 
perusahaan yang mempunyai total aset yang lebih besar akan menyelesaikan audit 
lebih lama dibandingkan dengan perusahaan yang mempunyai total aset yang lebih 
kecil. Hal ini dikarenakan jumlah sampel yang harus diambil semakin besar dan 
semakin banyak prosedur audit yang harus ditempuh.  

Kekayaan yang dimiliki perusahaan mempunyai pengaruh negatif terhadap audit 
delay, dimana pengaruh ini ditunjukkan dengan semakin besar nilai aset suatu 
perusahaan maka semakin pendek audit delay dan sebaliknya. 
Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah: 
H1: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay. 

4. Anak Perusahaan 
Menurut Niswonger, et al. dalam Puspitasari dan Latrini (2014), anak perusahaan 

adalah perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan induk. Variabel ini diukur 
berdasarkan jumlah anak perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan sampel. Adanya 
anak perusahaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan akan mempengaruhi 
perkembangan bisnis dari perusahaan tersebut. Semakin banyak anak perusahaan 
yang tersebar akan membuat perusahaan tersebut dikenal oleh masyarakat. Namun 
hal tersebut juga akan mempengaruhi proses audit dikarenakan jumlah perusahaan 
yang akan diaudit lebih banyak, sehingga membutuhkan waktu yang lebih panjang 
dalam melakukan proses audit (Che-Ahmad dan Abidin dalam Bustaman dan 
Kamal, 2010). 
Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah: 
H2: Anak perusahaan berpengaruh terhadap audit delay. 

 
5. Profitabilitas 

Menurut Hanafi dan Halim (2009:81-157), rasio profitabilitas mengukur 
kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat 
penjualan, aset, dan modal saham yang tertentu. Menurut Kartika (2011), perusahaan 
tidak akan menunda penyampaian informasi yang berisi berita baik. Oleh karena itu, 
perusahaan yang mampu menghasilkan profit akan cenderung mengalami audit delay 
yang lebih pendek, sehingga good news tersebut dapat segera disampaikan kepada para 
investor dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Sebagai dasar pemikiran 
bahwa tingkat keuntungan dipakai sebagai salah satu cara untuk menilai keberhasilan 
efektivitas perusahaan, tentu saja berkaitan dengan hasil akhir dari berbagai 
kebijakan dan keputusan yang telah dilaksanakan oleh perusahaan dalam periode 
berjalan. Perusahaan yang profitable memiliki insentif untuk menginformasikan ke 
publik kinerja unggul mereka dengan mengeluarkan laporan tahunan secara cepat. 
Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah: 
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H3: Profitabilitas berpengaruh terhadap audit delay. 
 

6. Rasio Leverage 
Menurut Febrianty (2011), rasio leverage merupakan kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi liabilitinya. Apabila perusahaan memiliki rasio leverage yang tinggi 
maka risiko kerugian perusahaan tersbut akan bertambah. Oleh sebab itu, untuk 
memperoleh keyakinan akan laporan keuangan perusahaan maka auditor akan 
meningkatkan kehati-hatiannya sehingga rentang audit delay akan lebih panjang. 
Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah: 
H4: Leverage berpengaruh terhadap audit delay. 
 

7. Ukuran KAP 
Variabel ukuran kantor akuntan publik (KAP) dibagi menjadi dua kelompok 

yang memiliki reputasi internasional, yaitu KAP Big Four dengan KAP non Big Four. 
Auditor Big Four merupakan auditor yang sudah diakui dimana hasil kerja, reputasi, 
dan keahlian mereka bisa dikatakan lebih tinggi dari auditor non Big Four. 

Besarnya ukuran kantor akuntan publik (KAP) diperlihatkan oleh tingginya 
kualitas yang dihasilkan dari jasanya yang selanjutnya akan berpengaruh pada jangka 
waktu penyelesaian audit. Waktu audit yang cepat merupakan salah satu cara KAP 
dengan kualitas tinggi untuk mempertahankan reputasi mereka. 
Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah: 
H5: Ukuran KAP berpengaruh terhadap audit delay. 
 

8. Kerangka Pemikiran 

Variabel Independen 

 

        Variabel Dependen 

     

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
 

 

 

Ukuran Perusahaan 

Anak Perusahaan 

Profitabilitas 

Leverage 

Ukuran KAP 

Audit Delay 
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C. METODE PENELITIAN 

1. Jenis dan Sumber Data 
 Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan 
asosiatif. Objek penelitian adalah variabel-variabel yang mempengaruhi audit delay, 
yaitu ukuran perusahaan, anak perusahaan, profitabilitas, leverage, dan ukuran KAP 
pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
 

2. Populasi dan Sampel 
 Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2012-2014. Pemilihan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel 
berdasarkan pertimbangan dengan kriteria tertentu. 
 

3. Metode Analisis Data 
Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis 

regresi linier berganda yang bertujuan untuk menguji hubungan pengaruh antara 
satu variabel terhadap variabel lain. Sehingga analisis regresi linear berganda yang 
digunakan dapat dirumuskan sebagai berikut: 
AD = α + β1UP + β2AP + β3PF + β4Lev + β5KAP + е 
Keterangan: 
AD  = Audit Delay 
UP  = Ukuran Perusahaan 
AP  = Anak Perusahaan 
PF  = Profitabilitas 
Lev = Leverage 
KAP = Ukuran KAP 
β   = Koefisien Regresi 
α  = Konstanta  
е  = Error 

 
D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Tabel IV. 1 
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

Variabel Koefisien t hitung Sig. 
Konstan  59.096 3.926 0.000 
Ukuran Perusahaan  1.040 0.915 0.362 
Anak Perusahaan -1.019 -2.564 0.012 
Profitabilitas  -20.557 -2.524 0.013 
Leverage  19.930 2.572 0.011 
Ukuran KAP -8.069 -2.468 0.015 
F hitung 5,911  
Adj.R2 0,179  

Sumber : Data Sekunder diolah 2016 
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Berdasarkan hasil analisis, maka model persamaan regresi linier berganda dapat disusun 
sebagai berikut : 
AD = 59,096 + 1,040UP – 1,019AP – 20,557PF + 19,930Lev  - 8,069KAP + е 
 

Intepretasi dari persamaan diatas yaitu, konstanta dengan parameter positif sebesar 
59,096. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya ukuran perusahaan, anak perusahaan, 
profitabilitas, leverage, dan ukuran KAP maka audit delay perusahaan manufaktur di Bursa 
Efek Indonesia akan mengalami peningkatan. Koefisien regresi variabel ukuran 
perusahaan menunjukkan parameter positif sebesar 1,040. Tanda positif berarti apabila 
ukuran perusahaan semakin besar maka semakin lama audit delay perusahaan tersebut. 
Koefisien regresi variabel anak perusahaan menunjukkan parameter negatif sebesar -1,019. 
Tanda negatif berarti apabila semakin banyak anak perusahaan  maka semakin menurun 
audit delay perusahaan tersebut. Koefisien regresi variabel profitabilitas dengan parameter 
negatif sebesar -20,557. Tanda negatif berarti apabila semakin banyak profitabilitas maka 
semakin menurun audit delay perusahaan tersebut. Leverage dengan parameter positif sebesar 
19,930. Tanda positif berarti apabila leverage semakin besar maka semakin lama audit delay 
perusahaan tersebut. Koefisien regresi variabel ukuran KAP (KAP) dengan parameter 
negatif sebesar -8,069. Tanda negatif berarti apabila semakin banyak ukuran KAP maka 
semakin menurun audit delay perusahaan tersebut.  

Dari tabel 4.7 di atas diperoleh nilai F hitung sebesar 5,911 lebih besar dari F tabel 2,30 
dengan probabilitas 0,000 lebih kecil dari nilai signifikan 0,05 sehingga dapat disimpulkan 
bahwa terdapat pengaruh secara simultan atau bersama-sama antara variabel independen 
ukuran perusahaan, anak perusahaan, profitabilitas, leverage, dan ukuran KAP terhadap 
variabel dependen yaitu audit delay. Dari hasil uji F tersebut dapat diketahui bahwa model 
regresi yang digunakan dalam penelitian ini fit (fit of goodness). 

1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Audit Delay 
Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa ukuran perusahaan mempunyai t hitung 

0,915 lebih kecil dari t tabel  sebesar 1,982 dan diperoleh nilai signifikan 0,362 lebih 
besar dari taraf signifikansi 0,05 (0,362 > 0,05). Hipotesis satu (H1) ditolak, sehingga 
dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit delay. 

Hal ini mengindikasikan bahwa variabel ukuran perusahaan tidak 
mempengaruhi audit delay laporan keuangan perusahaan. Tidak adanya pengaruh ukuran 
perusahaan terhadap audit delay, disebabkan perusahaan yang berskala kecil maupun 
besar memiliki kecenderungan menghadapi tekanan eksternal yang juga variatif sehingga 
tidak dapat ditentukan bahwa perusahaan yang berskala besar memiiki kecenderungan 
tekanan eksternal yang lebih besar dibanding perusahaan berskala kecil, sehingga mereka 
cenderung segera menyampaikan laporan keuangan perusahaan mereka atau juga dapat 
diartikan bahwa Ini berarti baik perusahaan berukuran kecil maupun besar dapat saja 
mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan. Biasanya semakin 
besar ukuran perusahaan maka semakin pendek Audit Delay dan sebaliknya semakin kecil 
ukuran perusahaan makin semakin panjang Audit Delay. Namun dalam kenyataannya 
Audit Delay akan semakin lama apabila Ukuran Perusahaan yang akan di audit semakin 
besar. Ini berkaitan dengan semakin besar perusahaan maka semakin banyak jumlah 
sampel (anak perusahaan) yang harus diambil maka semakin luas juga prosedur audit 
yang dilakukan. 
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Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan Widosari 
dan Rahardja (2012); Putra dan Thohiri (2013); Hardika dan Vega (2013); Aditya dan 
Anisykurlillah (2014); Mardiana dkk (2015) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan 
yang diproksikan dengan total aset tidak memiliki pengaruh terhadap audit delay, namun 
arah hubungannya positif. Arah positif ini menunjukkan bahwa ada kecenderungan 
bahwa semakin besar ukuran perusahaan akan mengalami keterlambatan dalam 
penyampaian laporan keuangan, walau pengaruhnya tidak signifikan. 

 
2. Pengaruh Anak Perusahaan terhadap Audit Delay 

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa anak perusahaan mempunyai t hitung -
2,564 lebih besar dari t tabel  sebesar  -1,982 dan diperoleh nilai signifikan 0,012 lebih 
kecil dari taraf signifikansi 0,05 (0,012 < 0,05). Hipotesis kedua (H2) diterima, sehingga 
dapat disimpulkan bahwa anak perusahaan berpengaruh terhadap audit delay.  

Biasanya pada perusahaan induk yang memiliki beberapa anak perusahaan 
waktu yang digunakan untuk melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan 
tersebut lebih lama bila dibandingkan perusahaan tunggal atau tidak memiliki anak 
perusahaan. Namun berbeda dengan penelitian ini dimana sampel perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012 – 2014 ini, dimana semakin banyak anak 
perusahaan yang dimiliki justru menurunkan terjadinya audit delay. Ini dikarenakan 
auditor banyak asisten ahli yang membantunya dan sistem perusahaan yang baik 
sehingga tidak membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengaudit dua atau tiga 
perusahaan sekaligus. Oleh karenanya faktor anak perusahaan bisa menjadi faktor yang 
menyebabkan terjadinya audit delay yang lebih lama yang telah ditentukan oleh 
BAPEPAM. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Ahmad et al (2008), 
Susilawati dan Prameswari (2012), Modugu et al (2012) yang berhasil membuktikan 
bahwa anak perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap audit delay. 

 
3. Pengaruh Profitabilitas terhadap Audit Delay 

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa profitabilitas (ROA) mempunyai t 
hitung -2,524 lebih besar dari t tabel  sebesar -1,982 dan diperoleh nilai signifikan 0,013 
lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 (0,013 < 0,05). Hipotesis ketiga (H3) diterima, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap audit delay. 

Menurut Agatha, (2015) profitabilitas merupakan alat yang digunakan untuk 
menganalisis kinerja manajemen, tingkat profitabilitas akan menggambarkan posisi laba 
perusahaan. Para investor di pasar modal sangat memperhatikan kemampuan 
perusahaan dalam menghasilkan dan meningkatkan laba, hal ini merupakan daya tarik 
bagi investor dalam melakukan jual beli saham, oleh karena itu manajemen harus mampu 
memenuhi target yang telah ditetapkan. Profitabilitas mencerminkan keuntungan dari 
investasi keuangan. 

Hal ini sesuai dengan logika teori yang ada bahwa perusahaan yang memiliki 
tingkat profitabilitas yang tinggi akan menyampaikan informasi tersebut secara tepat 
waktu sehingga tidak terjadi audit delay. Semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia harus melaporkan laporan keuangannya secara tepat waktu sesuai peraturan 
BAPEPAM. Baik itu berupa good news maupn bad news bagi investor informasi tersebut 
harus disampaikan tepat waktu agar investor dapat mengambil keputusan yang 
diperlukan.Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba berdasarkan aktiva yang 
dimiliki ternyata mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap jangka waktu 
penyampaian laporan keuangan auditan. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi 
cenderung membutuhkan waktu pengauditan laporan keuangan yang lebih cepat karena 
adanya tuntutan untuk menyampaikan kabar baik tersebut secepatnya kepada publik. 
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Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Lianto dan 
Kusuma (2010), Lestari (2010); Toding dan Wirakusuma (2013),  Lindrianasari dkk 
(2015); Puspitasari (2015); Kamalluarifin (2016) yang menemukan hasil bahwa tingkat 
profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap audit delay perusahaan. Semakin tinggi 
tingkat profitabilitas perusahaan maka memiliki kecenderungan membutuhkan waktu 
pengauditan laporan keuangan yang lebih cepat karena adanya tuntutan untuk 
menyampaikan kabar baik tersebut secepatnya kepada publik dan semakin rendah 
terjadinya audit delay. 

 
4. Pengaruh Leverage terhadap audit delay 

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa leverage (Lev) mempunyai t hitung 2,572 
lebih besar dari t tabel  sebesar 1,982 dan diperoleh nilai signifikan 0,011 lebih kecil dari 
taraf signifikansi 0,05 (0,011 < 0,05). Hipotesis keempat (H4) diterima, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa leverage berpengaruh terhadap audit delay. 

Hal ini mengindikasikan bahwa rasio leverage yang tinggi maka resiko kerugian 
perusahaan tersebut akan bertambah. Oleh sebab itu, untuk memperoleh keyakinan akan 
laporan keuangan perusahaan maka auditor akan meningkatkan kehati-hatiannya 
sehingga rentang audit delay akan lebih panjang. Hasil ini sesuai dengan pendapat 
Febrianty (2011) bahwa rasio leverage merupakan kemampuan perusahaan dalam 
memenuhi liabilitinya. Apabila perusahaan memiliki rasio leverage yang tinggi maka resiko 
kerugian perusahaan tersebut akan bertambah. Oleh sebab itu, untuk memperoleh 
keyakinan akan laporan keuangan perusahaan maka auditor akan meningkatkan kehati-
hatiannya sehingga rentang audit delay akan lebih panjang. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Angruningrum 
dan Wirakusuma (2013), Hernawati dan Rahayu (2014), Kamalluarifin (2016) 
menunjukkan bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Apabila 
perusahaan memiliki rasio leverage yang tinggi maka resiko kerugian perusahaan tersebut 
akan bertambah. Oleh sebab itu, untuk memperoleh keyakinan akan laporan keuangan 
perusahaan maka auditor akan meningkatkan kehati-hatiannya sehingga rentang audit 
delay akan lebih panjang. 

 
5. Pengaruh Ukuran KAP terhadap Audit Delay 

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa ukuran KAP mempunyai t hitung -2,468 
lebih besar dari t tabel  sebesar -1,982 dan diperoleh nilai signifikan 0,015 lebih kecil dari 
taraf signifikansi 0,05 (0,015 < 0,05). Hipotesis kelima (H5) diterima, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa ukuran KAP berpengaruh terhadap audit delay pada perusahaan 
Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012-2014. 

Berpengaruhnya ukuran KAP terhadap auditt delay dengan parameter koefisien 
regresi negatif ini dapat diartikan bahwa semakin auditor berafiliasi dengan kelompok the 
big four Amerika Serikat maka semakin menurunkan terjadinya audit delay. Besarnya 
ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) diperlihatkan oleh tingginya kualitas yang 
dihasilkan dari jasanya yang selanjutnya akan berpengaruh pada jangka waktu 
penyelesaian audit. Waktu audit yang cepat merupakan salah satu cara KAP dengan 
kualitas tinggi untuk mempertahankan reputasi mereka.  
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Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan Widosari 
dan Rahardja (2012); Puspitasari dan Sari (2012); Putra dan Thohiri (2013); Hardika dan 
Vega (2013); Puspitasari dan Latrini (2014) yang menyatakan bahwa ukuran KAP 
berpengaruh terhadap audit delay. Hasil ini menunjukkan bahwa auditor yang mempunyai 
reputasi yang baik (KAP the big four) akan memberikan kualitas pekerjaan audit yang 
efektif dan efisien, sehingga audit dapat diselesaikan secara tepat waktu.  KAP yang 
termasuk the big four cenderung lebih cepat menyelesaikan tugas audit yang mereka terima 
bila dibandingkan dengan non big four dikarenakan reputasi yang harus mereka jaga. Arah 
hubungan antara kualitas auditor dengan audit delay adalah negatif. Ini berarti semakin 
rendah kualitas auditor maka semakin tinggi nilai keterlambatan penyampaian laporan 
keuangannya, dengan pengaruh yang signifikan. 

 
E. PENUTUP 

1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 
a. Hipotesis satu (H1) ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit delay. 
b. Hipotesis kedua (H2) diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa anak 

perusahaan berpengaruh terhadap audit delay. 
c. ketiga (H3) diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas 

berpengaruh terhadap audit delay. 
d. Hipotesis keempat (H4) diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa leverage 

berpengaruh terhadap audit delay. 
e. Hipotesis kelima (H5) diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran KAP 

berpengaruh terhadap audit delay pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012-2014. 
 

2. Keterbatasan Penelitian 
a. Pengambilan sampel dalam penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan 

manufaktur, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk 
perusahaan di luar manufaktur. 

b. Penelitian hanya menggunakan lima variabel independen, nilai adjusted R2 yang 
rendah sebesar 17,9 persen ini mengindikasikan bahwa masih banyak terdapat 
variabel independen lain yang mempengaruhi audit delay. 

c. Periode pengamatan dalam penelitian masih terbatas hanya berkisar 3 tahun 
saja. 

d. Penelitian hanya menggunakan data sekunder yang dipublikasikan pada publik 
sehingga data yang diolah hanya terbatas pada hasil publikasi perusahaan. 
 

3. Saran  
Adanya berbagai keterbatasan dan kekurangan dari hasil penelitian ini, maka 

penulis memberikan saran sebagai berikut : 
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a. Bagi penelitian berikutnya diharapkan dalam pengambilan sampel tidak hanya 
berfokus pada perusahaan manufaktur, melainkan menggunakan seluruh 
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai populasi. 

b. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya menambah variabel-variabel yang diduga 
memiliki pengaruh terhadap audit delay dan menambahkan variabel yang berasal 
dari data primer yang tidak digunakan dalam penelitian ini. 

c. Untuk penelitian selanjutnya hendaknya perlu memperbesar ukuran sampel 
misalnya dengan menambah periodisasi penelitian sehingga diperoleh sampel 
yang lebih besar dan memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk 
memperoleh kondisi yang sebenarnya. 

d. Diharapkan menambahkan variabel bebas yang digunakan sebagai prediktor 
misalnya dengan memasukkan variabel bulan penutupan tahun buku, 
kompleksitas keuangan, jenis opini, atau variabel lainnya agar kesimpulan yang 
dihasilkan menjadi lebih sempurna. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

F. DAFTAR PUSTAKA 
 

Aditya, Alfian Nur dan Anisykurlillag, Indah. 2014. Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap 
Audit Delay. Accounting Analysis Journal 3 (3) 

Agatha, 2015. Pengaruh Solvabilitas, Tingkat Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Struktur 
Kepemilikan, Arus Kas Operasi, Reputasi Auditor terhadap Audit Delay (Studi Empiris 
Pada Perusahaan Sektor Otomotif  yang Terdaftar di BEI Periode 2007-2012). Vol. 1 
No. 1 Februari 2015. ISSN: 2442-4056 

Ahmad et al. 2008. Audit Delay of Listed Companies: A Case of Malaysia. International 
Business Research. Vol 1. No. 4 

Angruningrum, Silvia dan Wirakusuma, Made Gede, 2013. Pengaruh Profitabilitas, Leverage, 
Kompleksitas Operasi, Reputasi KAP dan Komite Audit pada Audit Delay. ISSN: 2302-
8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 5.2 (2013) 

Bustaman dan Kamal, Maulana. 2010. Pengaruh Leverage, Subsidiaries, dan Audit Complaxity 
terhadap Audit Delay. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi. Vol. 3. No. 2 Juli 2010 
Hal. 110-122 

Dewi, Karina Mutiara dan Sugeng Pamudji. 2013. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi 
Ketepatan Waktu dan Audit Delay Penyampaian Laporan Keuangan (Studi Empiris pada 
Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2007-2011). Diponegoro 
Journal of Accounting Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013, Halaman 1-13. ISSN: 
2337-3806 

Febrianty. 2011. Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Audit Delay Perusahaan Sektor 
Perdagangan yang Terdaftar di BEI Periode 2007-2009. Jurnal Ekonomi dan 
Informasi Akuntansi (Jenius), 1 (3) 

Hanafi, Mamduh M dan Halim, Abdul. 2009. Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta: 
Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN 

Hardika, Nyoman Sentosa dan Vega G, Yosephine Clara. 2013. Faktor-faktor yang 
Mempengaruhi Audit Delay pada Perusahaan Publik di Bursa Efek Indonesia. Jurnal 
Bisnis dan Kewirausahaan. Vol 9, N0. 3 

Hernawati, Cindy dan Rahayu, Sri, 2014. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tingkat Leverage dan 
Kualitas Kantor Akuntan Publik terhadap Audit Delay pada Perusahaan Sektor 
Transportartasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2012. Skripsi. 
Bandung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom 

Kamalluarifin, Wan Farhah Shafiy Wan. 2007. The Influence of Corporate Governance and 
Firm Characteristics on the Timeliness of Corporate Internet Reporting By Top 95 
Companies in Malaysia. 

Kartika, Andi. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Audit Delay Pada Perusahaan 
Manufaktur Yang Terdaftar di BEI. Dinamika Keuangan dan Perbankan. ISSN: 
1979-4878. Vol. 3, No. 2. 

Kieso, Donald E. 2007. Akuntansi Intermediate. Jakarta: Airlangga 



14 

Lestari, Dewi. 2010. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Audit Delay: Sudi Empiris pada 
Perusahaan Consumer Goods yang Terdaftar di BEI. Skripsi. Semarang: Fakultas 
Ekonomi, Universitas Diponegoro 

Lianto, Novice dan Kusuma, Budi Hartono. 2010. Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap 
Audit Report Lag. Jurnal Bisnis dan Akuntansi. Vol. 12, No. 2. 

Mardiana, dkk. 2015. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Holding Company dan Ukuran Kantor 
Akuntan Publik terhadap Audit Delay (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur 
yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2013). ISSN: 2460-6561 

Modugu et al. 2012. Determinants of Audit Delay in Nigerian Companies: Empirical Evidence. 
Research Journal of Finance and Accounting. ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 
2222-2847 (Online). Vol 3, No 6 

Puspitasari, Dian Ike. 2015. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Audit Delay (Studi 
Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada 
Tahun 2011-2013). Skripsi. Kediri: Fakultas Ekonomi, Universitas Nusantara 
PGRI Kediri. 

Puspitasari, Elen dan Sari, Anggreani Nurmala, 2012. Pengaruh Karakteristik Perusahaan 
terhadap Lamanya Waktu Penyelesaian Audit (Audit Delay) pada Perusahaan 
Manufaktur yang Terdaftar di BEI. Jurnal Akuntansi & Auditing Volume 
9/No.1/November 2012 

Putra, Pasca Dwi dan Thohiri, Roza. 2013. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi 
Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan pada Perusahaan yang Listing di BEI 
Periode 2008-2010. Jurnal Bina Akuntansi. ISSN 1858-3202. Vol 18, No. 1 

Puspitasari,  Ketut Dian dan Latrini, Made Yeni, 2014. Pengaruh Ukuran Perusahaan, 
Anak Perusahaan, Leverage, dan Ukuran KAP terhadap Audit Delay. ISSN: 2302-
8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 8.2 (2014) 

Rachmawati, Sistya. 2008. Pengaruh Faktor Eksternal dan Internal Perusahaan terhadap Audit 
Delay dan Timeliness. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol.10, No. 1 

Rondonuwu, Susana Anita dan Pontoh, Wiston, 2010. Pengaruh Ukuran Perusahaan dan 
Laba Rugi Perusahaan terhadap Audit Delay pada Perusahaan Go Publik Di Bursa Efek 
Indonesia. ISSN. 1907-9737 Vol. 5  No. 1, Maret 2010 

Susilawati, Christine Dwi Karya dan Prameswari, Tania. 2012. Analisis Faktor-faktor yang 
Mempengaruhi Terjadinya Audit Delay pada Perusahaan Consumer Good Industry di 
Bursa Efek Indonesia (Periode Tahun 2008-2010). Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi; 
No. 10 Thun ke-4 Januari-April 2012; ISSN: 2086-4159 

Toding, Merlina dan Wirakusuma, Made Gede, 2013. Faktor-faktor yang Memengaruhi 
Ketepatwaktuan Penyampaian Laporan Keuangan. ISSN: 2302-8556 E-Jurnal 
Akuntansi Universitas Udayana 3.2 (2013) 

Widosari, Shinta Altia dan Rahardja. 2012. Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap 
Audit Delay pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010. 
Diponegoro Journal of Accounting. Vol 1, No. 1 


