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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Obyek Penelitian 

Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari 

laporan keuangan perusahaan yang didapat dari Annual Report perusahaan 

selama tahun 2013 sampai 2015. Obyek penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada tahun 2013 sampai 2015. Pemilihan sampel dalam 

penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling 

dengan beberapa ketentuan. Pengambilan sampel penelitian ini digambarkan 

pada tabel di bawah ini: 

Tabel IV.1 

Sampel Penelitian Tahun2013-2015 

Kriteria Jumlah 

Perusahaan manufaktur yang terdaftar (listing) secara terus 

menerus di BEI selama periode 2013-2015 

124 

Perusahaan yang tidak lengkap menerbitkan laporan keuangan 

tahunan secara berturut-turut selama periode 2013-2015 

(42) 

Perusahaan yang tidak memiliki tahun buku yang berakhir 31 

Desember 

(10) 

Perusahaan yang tidak menyajikan dalam mata uang rupiah (15) 

Perusahaan yang tidak memiliki data lengkap untuk penelitian (23) 

Tersedia data lengkap sesuai kriteria penelitian 34 

Jumlah sampel diolah 34 x 3 tahun penelitian 102 

Sumber : Data sekunder diolah, 2017 
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Berdasarkan hasil penelitian menggunakan metode purposive sampling, 

data yang diperoleh sebanyak 124 perusahaan manufaktur yang terdaftar 

(listing) secara terus menerus di BEI. Perusahaan yang tidak lengkap 

menerbitkan laporan keuangan tahunannya sebanyak 42 perusahaan. 

Kemudian perusahaan yang tidak memiliki tahun buku yang berakhir 31 

Desember sebanyak 10 perusahaan. Selanjutnya perusahaan yang tidak 

menyajikan keuangannya dalam mata uang rupiah sebanyak 15 perusahaan. 

Serta perusahaan yang tidak memilik data lengkap untuk penelitian sebanyak 

23 perusahaan. Sehingga diperoleh sebanyak 34 perusahaan yang memenuhi 

kriteria yang telah ditentukan dalam penelitian selama kurun waktu pada 

tahun 2013-2015. Jadi sampel diperoleh 34 x 3 tahun atau sebanyak 102 

sampel. 

B. Statistik Deskriptif  

Statistik deskriptif ini merupakan pengujian statistik yang digunakan 

untuk mengetahui gambaran umun data penelitian. Berikut hasil uji statistik 

deskriptif yang dapat dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, 

maksimum dan minimum dan secara ringkas ditunjukan pada tabel berikut: 

Tabel IV.2 

Statistik Deskriptif 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

SIZE 102 5,13 7,80 6,1668 ,68174 

ROA 102 -130,42 2244,26 51,8325 284,79269 

SOLVA 102 6,62 129,21 45,2575 25,60716 

KAP 102 ,00 1,00 ,2843 ,45331 

DELAY 102 38,00 119,00 81,1373 8,86090 

Sumber : Data sekunder diolah, 2017 
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Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada tabel IV.2 di atas, variabel 

ukuran perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 5,13 dan nilai maksimum 

sebesar 7,80 dengan nilai rata-rata sebesar 6,1668. Sedangkan nilai standar 

deviasi sebesar 0,68174 dari 102 sampel yang diteliti. Variabel profitabilitas 

memiliki nilai minimum sebesar -130,42 dan nilai maksimum 2244,26 

dengan nilai rata-rata 51,8325 dengan nilai standar deviasi sebesar 284,79269 

dari 102 sampel yang diteliti. Variabel solvabilitas memiliki nilai minimum 

sebesar 6,62 dan nilai maksimum 129,21 dengan nilai rata-rata 45,2575 

dengan nilai standar deviasi sebesar 25,60716 dari 102 sampel yang diteliti. 

Variabel ukuran KAP memiliki nilai minimum sebesar 0 dan nilai maksimum 

1 (variable dummy) dengan nilai rata-rata 0,2843 dengan nilai standar deviasi 

sebesar 0,45331 dari 102 sampel yang diteliti. Kemudian pada variabel audit 

delay memiliki nilai minimum sebesar 38 dan nilai maksimum 119 dengan 

nilai rata-rata 81,1373 dengan nilai standar deviasi sebesar 8,86090 dari 102 

sampel yang diteliti. 

C. Hasil Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

Uji ini dilakukan untuk memperoleh keyakinan bahwa penggunaan 

model regresi berganda menghasilkan estimator yang disebut asumsi 

klasik, yaitu normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan 

autokorelasi. 

a. Uji Normalitas 

Normalitas data merupakan asumsi yang sangat mendasar dalam 

analisis multivariate. Dalam uji statistik yang dapat digunakan untuk 
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menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametik 

Kolmogorov-Smirnov. 

Tabel IV.3 

Hasil Uji Normalitas 

 Unstandardized 

Residual 

N 102 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,015 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,254 

Sumber : Data sekunder diolah, 2017 

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel di atas menunjukan bahwa 

nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar sebesar 1,015 dengan nilai signifikan 

atau asymp. sig(2-tailed) 0,254> 0,05 (p> 0,05). Sehingga dapat diambil 

kesimpulan bahwa data residual model regresi dalam penelitian ini 

terdistribusi normal. 

b. Uji Multikolinieritas 

Pengujian multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah dalam 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. 

Deteksi adanya multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat tingkat 

variance inflationfactor (VIF) dan nilai tolerance. 

Tabel IV.4 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

Ukuran Perusahaan 0,534 1,873 Bebas Multikolinearitas 

Profitabilitas  0,947 1,055 Bebas Multikolinearitas 

Solvabilitas 0,842 1,187 Bebas Multikolinearitas 

Ukuran KAP 0,575 1,739 Bebas Multikolinearitas 

Sumber : Data sekunder diolah, 2017 
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Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa hasil pengujian 

menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai tolerance value di 

atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10, dengan demikian dapat disimpulkan 

tidak terjadi multikolinearitas. 

c. Autokorelasi 

Pengujian autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). 

Hasil pengujian autokorelasi dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel IV.5 

Hasil Uji Autokorelasi 

 Durbin-

Watson 
Keterangan 

P-value 2,003 Bebas Autokorelasi 

Sumber : Data sekunder diolah, 2017 

Berdasarkan hasil uji autokorelasi, nilai dL = 1,597, maka didapatkan 

4 – dL yaitu 4 –1,597= 2,403, nilai dU = 1,760, maka didapatkan 4 – dU 

yaitu 4 – 1,760= 2,24. Nilai DW = 2,003, maka dapat disimpulkan bahwa 

nilai DW terletak diantara du<DW<4-du (1,760<2,003<2,24), berarti 

tidak terjadi autokorelasi positif dan negatif. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan kepengamatan yang lain. Pendeteksian ada tidaknya 

heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan metode Glejser Test. 

Berikut adalah hasil uji heterokedastisitas: 
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Tabel IV.6 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel T Sig. Keterangan 

Ukuran Perusahaan -0,632 0,529 Bebas Heteroskedastisitas 

Profitabilitas -0,881 0,380 Bebas Heteroskedastisitas 

Solvabilitas 0,534 0,595 Bebas Heteroskedastisitas 

Ukuran KAP 0,658 0,512 Bebas Heteroskedastisitas 

Sumber : Data sekunder diolah, 2017 

Dari hasil perhitungan tersebut menunjukkan tidak ada gangguan 

heteroskedastisitas yang terjadi dalam proses estimasi parameter model 

penduga, dimana tidak ada nilai thitung yang signifikan atau p-value > 

0,05. Jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

masalah heteroskedastisitas dalam penelitian ini. 

2. Uji Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuktikan 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dapat 

ditunjukan hasil rangkuman analisis regresi linear berganda seperti pada 

tabel berikut: 

Tabel IV.7 

  Analisis Regresi Linier Berganda 

Variabel Β t Sig. 

Konstanta 75,595 8,472 0,000 

Ukuran Perusahaan 0,235 0,150 0,881 

Profitabilitas -0,003 -1,234 0,220 

Solvabilitas 0,134 4.034 0,000 

Ukuran KAP -6,376 -2,799 0,006 

Sumber : Data sekunder diolah, 2017 
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Pada penelitian ini menggunakan model persamaan regresi linier 

berganda yaitu, sebagai berikut: 

AUD =75,595+0,235UKPE– 0,003PROF+ 0,134SOLV– 6,376UKAP+ e 

Hasil persamaan regresi dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

a. Nilai konstanta untuk persamaan regresi adalah 75,595. Hal ini 

menunjukan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, dan 

ukuran KAP memiliki nilai nol (konstan), maka audit delay akan 

meningkat sebesar 75,595. Artinya jika ukuran perusahaan, 

profitabilitas, solvabilitas, dan ukuran KAP meningkat maka audit delay 

akan mengalami peningkatan.  

b. Koefisien regresi ukuran perusahaan sebesar 0,235. Hal ini dapat 

diartikan setiap terjadi peningkatan sebesar 1% maka akan berdampak 

pada peningkatan audit delay sebesar 0,235. Sebaliknya setiap terjadi 

penurunan sebesar 1% maka berdampak pada penurunan audit delay 

0,235.  

c. Koefisien regresi profitabilitas sebesar -0,003. Hal ini dapat diartikan 

setiap terjadinya penurunan terhadap profitabilitas sebesar 1% maka 

akan berdampak pada peningkatan audit delay sebesar 0,003. 

Sebaliknya setiap terjadi peningkatan sebesar 1% maka berdampak pada 

penurunan audit delay sebesar 0,003.  

d. Koefisien regresi solvabilitas sebesar 0,134. Hal ini dapat diartikan 

setiap terjadi peningkatan sebesar 1% maka akan berdampak pada 

peningkatan audit delay sebesar 0,134. Sebaliknya setiap terjadi 
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penurunan sebesar 1% maka berdampak pada penurunan audit delay 

sebesar 0,134. 

e. Koefisien regresi ukuran KAP sebesar -6,376. Hal ini dapat diartikan 

setiap terjadinya penurunan terhadap ukuran KAP sebesar 1% maka 

akan berdampak pada peningkatan audit delay sebesar 6,376. 

Sebaliknya setiap terjadi peningkatan sebesar 1% maka berdampak pada 

penurunan audit delay sebesar 6,376. 

3. Uji Hipotesis 

a. Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien Determinasi (Goodness of fit) yang dinotasikan dengan R
2 

merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi. Seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya bahwa determinasi (R
2
) mencerminkan 

kemampuan variabel dependen. 

Tabel IV.8 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

0,492 0,242 0,211 7,872 

Sumber : Data sekunder diolah, 2017 

Pengujian dengan analisis regresi berganda yang telah dilakukan 

diperoleh nilai R
2
 sebesar 0,242. Hal ini artinya bahwa 24,2% variasi dari 

audit delay dapat dijelaskan oleh variabel ukuran perusahaan, 

profitabilitas, solvabilitas, dan ukuran KAP. Sedangkan selebihnya 

75,8% dari audit delay dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

dimasukkan dalam model penelitian ini. 
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b. Uji Statistik F 

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh secara simultan variabel 

ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, dan ukuran KAP secara 

bersama-sama terhadap audit delay. 

Tabel IV.9 

Hasil Uji Regresi Simultan 

Model Fhitung Ftabel Sig. 

Regression 7.746 2,47 0,000 

Sumber : Data sekunder diolah, 2017 

Hasil pengujian hipotesis secara serentak diperoleh nilai Fhitung sebesar 

7.746> dari nilai Ftabel sebesar 2,47 dengan nilai signifikan 0,000< = 

0,05 sehingga dapat disimpulkan ukuran perusahaan, profitabilitas, 

solvabilitas, dan ukuran KAP berpengaruh secara bersama-sama terhadap 

audit delay. Hal ini juga bisa diartikan bahwa model regresi yang 

digunakan sudah sesuai (fit) dengan datanya. 

c.  Uji Statistik t 

Pengujian dengan menggunakan uji t digunakan untuk menguji 

koefisien regresi secara individual (parsial) yakni dengan melihat pengaruh 

dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. 

Tabel IV.10 

Hasil Uji Hipotesis 

Variabel thitung ttabel Sig. 

Ukuran Perusahaan 0,150 1,984 0,881 

Profitabilitas -1,234 1,984 0,220 

Solvabilitas 4,034 1,984 0,000 

Ukuran KAP -2,799 1,984 0,006 

Sumber : Data sekunder diolah, 2017 
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Penjelasan untuk masing-masing variabel bebas adalah sebagai berikut: 

a. Pengujian Terhadap Ukuran Perusahaan 

Hasil pengujian uji t untuk variabel ukuran perusahaan diperoleh thitung 

sebesar 0,150 < ttabel sebesar 1,984 dengan tingkat signifikansi sebesar 

0,881 > p-value sebesar 0,05, maka hipotesis ditolak. Hal tersebut 

berarti ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit delay. 

Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap audit delay tidak terbukti. 

b. Pengujian Terhadap Profitabilitas 

Dari hasil pengujian uji t untuk variabel profitabilitas diperoleh thitung  

sebesar -1,234 < ttabel sebesar -1,984 dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,220 > p-value sebesar 0,05, maka hipotesis ditolak. Hal 

tersebut berarti profitabilitas tidak berpengaruh terhadap audit delay. 

Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan profitabilitas 

berpengaruh terhadap audit delay tidak terbukti. 

c. Pengujian Terhadap Solvabilitas 

Dari hasil pengujian uji t untuk variabel solvabilitas diperoleh thitung 

sebesar 4,034 > ttabel sebesar 1,984 dengan tingkat signifikansi sebesar 

0,000 < p-value sebesar 0,05, maka hipotesis diterima. Hal tersebut 

berarti solvabilitas berpengaruh terhadap audit delay. Dengan 

demikian hipotesis ketiga yang menyatakan solvabilitas berpengaruh 

terhadap audit delay terbukti. 
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d. Pengujian Terhadap Ukuran KAP 

Dari hasil pengujian uji t untuk variabel ukuran KAP diperoleh thitung 

sebesar  -2,799> ttabel sebesar -1,984 dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,006 < p-value sebesar 0,05, maka hipotesis diterima. Hal 

tersebut berarti ukuran KAP berpengaruh terhadap audit delay. 

Dengan demikian hipotesis keempat yang menyatakan ukuran KAP 

berpengaruh terhadap audit delay terbukti. 

D. Pembahasan 

Pada bagian pembahasan ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian 

yang telah diolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran 

perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, dan ukuran KAP terhadap audit delay 

dalam laporan tahunan perusahaan. 

1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Audit Delay 

Berdasarkan hasil uji t yang disajikan dalam tabel IV.10 diketahui 

bahwa variabel ukuran perusahaan memperoleh thitung sebesar 0,150 lebih 

kecil dibandingkan dengan nilai ttabel sebesar 1,984 dan diperoleh nilai 

signifikansi 0,881 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit 

delay, maka    ditolak. 

Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit delay karena 

semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diawasi oleh 

investor, pengawas permodalan, dan pemerintah. Oleh sebab itu, 

perusahaan dengan total aset besar maupun kecil mempunyai 
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kemungkinan yang sama dalam menghadapi tekanan atas penyampaian 

laporan keuangan. Selain itu auditor juga menganggap bahwa dalam 

proses pengauditan berapapun aset yang dimiliki perusahaan akan 

diperiksa dengan cara yang sama, sesuai dengan prosedur dalam Standar 

profesional Akuntan Publik (SPAP). 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Widosari dan Rahardja (2012), Sari dkk (2014), Prameswari dan 

Yustriante (2015) Saemargani dan Mustikawati (2015) serta Innayati dan 

Susilowati (2015) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap audit delay.  

2. Pengaruh Profitabilitas terhadap Audit Delay 

Berdasarkan hasil uji t yang disajikan dalam tabel IV.10 diketahui 

bahwa variabel profitabilitas memperoleh thitung sebesar -1,234 lebih kecil 

dibandingkan dengan nilai ttabel sebesar -1,984 dan diperoleh nilai 

signifikansi 0,220 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap audit delay, 

maka    ditolak.  

Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap audit delay karena 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan profitabilitas tinggi atau 

profitabilitas rendah berdasarkan aktiva yang dimiliki ternyata tidak 

mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap jangka waktu 

penyampaian laporan keuangan auditan. Selain itu tuntutan pihak-pihak 

yang berkepentingan tidak begitu besar sehingga tidak memacu 
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perusahaan untuk mengkomunikasikan laporan keuangan yang diaudit 

dengan cepat.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Kartika (2011), Angruningrum dan Wirakusuma (2013), Dewi Pamudji 

(2013) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap 

audit delay. 

3. Pengaruh Solvabilitas terhadap Audit Delay 

Berdasarkan hasil uji t yang disajikan dalam tabel IV.10 diketahui 

bahwa variabel solvabilitas memperoleh thitung sebesar 4,034 lebih besar 

dibandingkan dengan nilai ttabel sebesar 1,984 dan diperoleh nilai 

signifikansi 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa solvabilitas berpengaruh terhadap audit delay, maka 

   diterima. Semakin tinggi solvabilitas maka akan semakin tinggi audit 

delay. 

Solvabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan untuk membayar 

seluruh kewajibannya, baik yang berupa hutang jangka pendek maupun 

hutang jangka panjang. Suatu perusahaan dikatakan solvable apabila suatu 

perusahaan tersebut mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk 

membayar semua hutang. Perusahaan yang memiliki tingkat solvabilitas 

yang tinggi akan mengakibatkan panjangnya waktu yang dibutuhkan oleh 

auditor dalam mengaudit laporan keuangan, sehingga menyebabkan 

kemunduran publikasi laporan keuangan. Sedangkan perusahaan yang 

memiliki solvabilitas rendah cenderung ingin segera mempublikasikan 
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laporan keuangannya, sebab hal tersebut merupakan good news yang akan 

mempertinggi nilai perusahaan di mata pihak-pihak berkepentingan.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Febrianty (2011), Kartika (2011), Puspitasari dan Sari (2012), Prabowo 

dan Marsono (2013), Dewi dan Pamudji (2013) serta Laksono dan Mu’ud 

(2014) yang menyatakan bahwa solvabilitas berpengaruh terhadap audit 

delay.  

4. Pengaruh Ukuran KAP terhadap Audit Delay 

Berdasarkan hasil uji t yang disajikan dalam tabel IV.10 diketahui 

bahwa variabel ukuran KAP memperoleh thitung sebesar -2,799 lebih besar 

dibandingkan dengan nilai ttabel sebesar -1,984 dan diperoleh nilai 

signifikansi 0,006 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa ukuran KAP berpengaruh terhadap audit delay, maka 

   diterima.  

Ukuran KAP mempengaruhi audit delay karena semakin baik ukuran 

KAP maka semakin banyak sumber daya yang dimiliki, lebih banyak 

auditor ahli dan sistem informasi yang canggih serta memiliki sistem kerja 

audit yang baik sehingga akan semakin cepat dalam penyelesaian laporan 

keuangan. Perusahaan yang diaudit oleh KAP Big 4 cenderung melaporkan 

laporan keuangannya lebih cepat karena KAP Big 4 adalah KAP yang 

mampunyai reputasi yang baik, sehingga KAP tersebut akan memiliki 

sumber daya yang baik. Ukuran KAP yang bereputasi baik, diperkirakan 

dapat melakukan audit lebih efisien dan memiliki fleksibilitas yang lebih 

besar untuk menyelesaikan audit sesuai jadwal. Sehingga informasi dapat 
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lebih cepat diterima pengguna laporan keuangan di dalam pengambilan 

keputusan ekonomi. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Puspitasari dan Sari (2012), Dewi dan Pamudji (2013) yang menyatakan 

bahwa ukuran KAP berpengaruh terhadap audit delay. 


