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PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, 

SOLVABILITAS, DAN LABA BERSIH TERHADAP LAMANYA WAKTU 

PENYELESAIAN AUDIT 

(Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2016) 

 

Abstrak 

 

Audit delay merupakan rentang waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh 

auditor dalam melaksanakan pekerjaan lapangannya. Proses auditing 

membutuhkan banyak waktu karena membutuhkan ketelitian dalam mengaudit 

laporan keuangan sehingga mengindikasi lamanya audit delay. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, 

solvabilitas, dan laba bersih pada audit delay. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah laporan keuangan bank umum syariah di Indonesia tahun 

2012-2016. Metode pengambilan data sampel menggunakan metode purposive 

sampling dengan berdasarkan kriteria tertentu. Berdasarkan metode pengambilan 

tersebut diperoleh sampel sebanyak 12 bank umum syariah. Pengujian hipotesis 

dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari 

penelitian ini menjelaskan bahwa variabel independen yang berpengaruh terhadap 

audit delay adalah solvabilitas dan laba bersih. Sedangkan variabel independen 

lainnya seperti ukuran perusahaan dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap 

audit delay. 

 

Kata kunci : audit delay, ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, dan laba 

bersih. 

 

Abstract 

Audit delay is the time span of completion of the audit conducted by auditors in 

carrying out the field work. Auditing process requires a lot of time because is 

requires precision in auditing financial statements that indicate the length of the 

audit delay. The purpose of this study was to determine the effect of firm size, 

profitability, solvency, and net income on audit delay. The data used in this 

research is the finansial statement of commercial syariah bank in Indonesia on 

2012-2016. Data collecting method which used in this research is purposive 

sampling method that basic on criteria. Based on method purposive sampling, 

total sample is as much as 12 commercial syariah bank. Hypothesis in this 

research are tested by multiple linier regression model. The result of this research 

indicate that the independent variabels that affect audit delay is solvency and net 

income. While the other independent variabels such as firm size and profitability 

doesn’t affect audit delay. 

 

Keywords: audit delay, firm size, profitability, solvency, and net income. 
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1. PENDAHULUAN 

Laporan keuangan merupakan hal penting bagi perusahaan yang telah go public 

dan memiliki peranan penting dalam menilai tingkat kinerja yang dilakukan. 

Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi 

keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi 

sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan 

ekonomi (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009:3). Dalam penyajiannya, laporan 

keuangan biasanya disajikan secara tahunan. 

Persepsi para pengguna laporan keuangan untuk menilai apakah laporan 

keuangan tersebut bermanfaat adalah berdasarkan cepat lambatnya publikasi. 

Audit Delay yang cepat juga akan merangsang perusahaan untuk lebih cepat 

mempublikasikan laporan keuangan tersebut. Menurut Ashton et al (1987) 

menyebutkan bahwa keterlambatan publikasi akibat dari audit delay yang lama 

akan menyebabkan reaksi pasar yang negatif. Hal tersebut akan memberikan 

dampak buruk bagi perusahaan maupun bagi kantor akuntan publik. Oleh karena 

itu, auditor dituntut untuk mengurangi audit delay dalam menghilangkan citra 

buruk yang mungkin akan diterima perusahaan maupun kantor akuntan publik 

(Aryaningsih dan Budhiarta, 2014). 

Ketepatan waktu penyajian laporan keuangan (timeless) dan lamanya 

penyelesaian audit (audit delay) sebagai tolok ukur keberhasilan suatu perusahaan 

merupakan prasyarat utama bagi peningkatan kualitas perusahaan. Ketepatan 

waktu penyajian laporan keuangan auditan kepada masyarakat merupakan sinyal 

adanya informasi yang bermanfaat bagi para investor dan pengguna laporan 

keuangan lainnya untuk pembuatan keputusan (Puspitasari dan Sari. 2012). 

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan telah diatur dalam Peraturan 

Bapepam Nomor X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-

346/BL/2011 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau 

Perusahaan Publik, bahwa Bapepam mewajibkan setiap perusahaan publik yang 

terdaftar di Pasar Modal menyampaikan laporan keuangan tahunan yang disertai 

dengan laporan audit independen kepada Bapepam selambat-lambatnya pada 

akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tangal laporan keuangan tahunan. Apabila 
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perusahaan terlambat menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan oleh Bapepam, maka dikenakan sanksi administrasi. Ketepatan 

penyajian laporan keuangan inilah yang biasanya menjadi kendala bagi 

perusahaan. 

Keputusan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-346/BL/2011 

mengatur tentang jangka waktu diterbitkannya laporan keuangan di Indonesia. 

Disisi lain, hambatan dari laporan keuangan adalah membutuhkan waktu yang 

cukup lama. Hambatan dalam penyampaian ketepatan waktu ini sesuai dengan 

Standar Pemeriksaan. 

Laporan keuangan yang telah diaudit dapat dipublikasikan dengan tepat 

waktu sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Bapepam dengan cara 

audit harus dilaksanakan dengan penuh kecermatan dan ketelitian serta 

pengumpulan alat-alat pembuktian yang cukup. Apabila disampaikan tepat waktu 

maka laporan keuangan perusahaan sangat baik. Ketepatan laporan keuangan 

itulah yang menjadi tolak ukur investor. Apabila terjadi penundaan pada 

penyampaian laporan keuangan, maka dapat mempengaruhi relevansi dari laporan 

keuangan tersebut dan berdampak pada pengambilan keputusan investor. 

Terjadinya penundaan laporan keuangan dapat diartikan oleh investor sebagai 

pertanda buruk bagi perusahaan dengan kemungkinan disebabkan oleh tingkat 

laba yang rendah dan tingkat hutang yang tinggi. Lamanya waktu penyelesaian 

audit oleh auditor dilihat dari perbedaan waktu tanggal laporan keuangan dengan 

tanggal opini audit dalam laporan keuangan, perbedaan waktu ini disebut audit 

delay (Utami, 2006). 

Auditor dalam menyelesaikan proses auditnya dituntut untuk dapat 

menghasilkan laporan audit yang benar dan berkualitas. Pelaksanaan audit yang 

semakin sesuai dengan standar prosedur audit akan semakin membutuhkan waktu 

pengerjaan audit yang lama, namun hal ini akan meningkatkan kualitas audit. 

Bagi auditor, ketepatan waktu dalam proses audit menunjukkan profesionalitas 

auditor itu sendiri. Dengan ketepatan waktu dalam menyelesaikan proses 

auditnya, maka perusahaan dalam mempublikasikan laporan keuangan kepada 

masyarakat akan lebih cepat dan Bapepam-LK akan semakin cepat pula dalam 
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mengesahkan laporan keuangan perusahaan. Pentingnya audit delay suatu laporan 

keuangan menuntut auditor agar menyelesaikan pekerjaan lapangannya secara 

tepat waktu. Di sisi lain, pengauditan membutuhkan waktu yang cukup dalam 

mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dalam perusahaan serta 

membutuhkan suatu ketelitian dalam menemukan bukti-bukti audit. 

Ukuran perusahaan (firm size) adalah suatu ukuran yang menunjukkan besar 

kecilnya suatu perusahaan yang ditandai dengan beberapa ukuran antara lain total 

penjualan, total aset, log size, jumlah pegawai, nilai pasar perusahaan, dan nilai 

buku perusahaan (Cahyanti, et al 2016). Di mana menurut Machfoedz (1994) 

ukuran perusahaan dikategorikan menjadi tiga yaitu, perusahaan besar, 

perusahaan menengah, dan perusahaan kecil. Perusahaan yang tergolong besar 

melaporkan laporan keuangan lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan yang 

kecil. Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki tingkat aktiva yang tinggi 

akan segera menyampaikan laporan keuangannya yang memberikan pertanda baik 

kepada investor dan perusahaan yang besar memiliki sistem pengendalian internal 

yang baik sehingga dapat mengurangi tingkat kesalahan dalam penyusunan 

laporan keuangan yang memudahkan auditor dalam melakukan audit laporan 

keuangan. 

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba 

melalui semua kemampuannya dan sumber yang dimiliki seperti penjualan, kas, 

ekuitas, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya dalam periode tertentu. 

Perusahaan yang mengumukan rugi, berarti memiliki tingkat profitabilitas rendah 

dan cenderung akan mempengaruhi kemunduran publikasi laporan keuangan yang 

telat diaudit karena harus berhati-hati dalam melakukan proses pengauditan. 

Sebaliknya, jika perusahaan memperoleh tingkat profitabilitas tinggi maka 

perusahaan berharap laporan keuangan auditan dapat diselesaikan secepatnya 

sehingga good news tersebut segera dapat disampaikan kepada para investor dan 

pihak-pihak berkepentingan lainnya. Return on assets merupakan perbandingan 

antara laba bersih dengan total aset yang menunjukkan berapa besar laba bersih 

yang diperoleh perusahaan diukur dari nilai asetnya. Semakin meningkatnya nilai 

return on assets menunjukkan bahwa tingkat laba perusahaan semakin baik.
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Solvabilitas atau yang sering disebut dengan leverage ratio adalah 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh hutang-hutangnya baik jangka 

pendek maupun jangka panjang. Jumlah perbandingan tersebut dinyatakan dalam 

debt to assets ratio. Jika hasil dari debt to assets ratio tinggi maka hutang yang 

dimiliki perusahaan juga tinggi. Rasio solvabilitas yang tinggi mengakibatkan 

panjangnya waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian audit karena rumitnya 

prosedur audit akun hutang serta penemuan bukti-bukti audit yang kompleks 

terhadap pihak-pihak kreditur perusahaan. 

Laba bersih menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam melakukan 

kagiatan usahanya untuk mencari keuntungan. Laba operasi mencerminkan 

kinerja perusahaan yang akan menentukan kelangsungan hidup perusahaan 

tersebut. Besarnya laba yang dihasilkan oleh perusahaan sangat berpengaruh 

terhadap ketepatan waktu dalam penyusunan laporan audit. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh 

Cahyanti, et al (2016) dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, 

dan Solvabilitas terhadap Audit Delay Pada Perusahaan LQ 45 Sub-Sektor Bank 

serta Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 

2010-2014”. Dimana penelitian yang dilakukan oleh Cahyanti, et al (2016) 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh signifikan secara simultan maupun parsial 

antara Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Solvabilitas terhadap Audit Delay 

pada perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-

2014. Perbedaan dari penelitian ini adalah menambah variabel Laba Operasi 

dalam penelitian Ningsih dan Widhiyani (2015). Laba operasi mencerminkan 

kinerja perusahaan yang akan menetukan kelangsungan hidup perusahaan 

tersebut. Laba operasi merupakan pengukuran kinerja operasi bisnis yang 

dilakukan oleh suatu perusahaan dan didapat dari laba kotor dikurangi beban 

operasi. Ketepatan waktu bergantung pada lamanya waktu audit dan 

keterlambatan pengumuman laba tahunan dipengaruhi oleh isi laporan keuangan. 

Jika perusahaan mengumumkan berita baik yang berisi laba perusahaan, maka 

pihak manajemen akan cenderung melaporkan tepat waktu dan jika perusahaan 

mengalami rugi yang berarti berita buruk perusahaan, maka pihak manajemen 
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cenderung melaporkan tidak tepat waktu.  Oleh karena itu, tujuan dari penelitian 

ini yaitu untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul 

“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Solvabilitas, dan Laba Bersih 

terhadap Lamanya Waktu Penyelesaian Audit” (Studi Empiris pada Bank Umum 

Syariah di Indonesia Tahun 2012-2016). 

 

2. METODE PENELITIAN 

2.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyanto (2016: 

11), penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti 

populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan  analisis data 

bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji  hipotesis yang 

telah ditetapkan. Data yang digunakan adalah data sekunder  dengan mengambil 

annual report dan laporan keuangan tahunan Bank Umum  Syariah (BUS) yang 

terdapat di Indonesia pada periode 2012-2016. Data penelitian ini diperoleh 

dengan mengakses website resmi masing-masing Bank Umum Syariah (BUS), 

www.sahamok.com, dan www.ojk.go.id perbankan syariah pada periode 2012-

2016. 

2.2 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah (BUS) yang 

terdapat di Indonesia di Indonesia tahun 2012-2016. Data yang diperoleh tercatat 

dalam laporan keuangan yang didapat dengan megakses website resmi masing-

masing Bank Umum Syariah (BUS), www.sahamok.com, dan www.ojk.go.id 

perbankan syariah periode 2012-2016. Berdasarkan atas pertimbangan tertentu, 

alasan penggunaan metode purposive sampling didasari atas pertimbangan agar 

sampel data yang dipilih memenuhi kriteria untuk diuji. 

2.3 Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder 

adalah data yang diperoleh dari pihak lain yang berkaitan atau berhubungan 

dengan data yang akan diambil. Pada penelitian ini data yang diperlukan adalah 

http://www.sahamok.com/
http://www.ojk.go.id/


 

7 

laporan keuangan tahunan  (annual  report)   perusahaan  perbankan   umum   

syariah  di   Indonesia  tahun 2012-2016. Pengamatan dalam penelitian ini 

menggunakan periode 5 tahun. Lokasi penelitian ini dilakukan pada perusahaan 

perbankan umum syariah   di   Indonesia   tahun    2012-2016    dengan    

mengakses   website   resmi  masing-masing Bank Umum Syariah (BUS), 

www.sahamok.com, dan www.ojk.go.id perbankan syariah pada periode 2012-

2016 yang digunakan untuk menghitung variabel-variabel penelitian. 

2.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

2.4.1 Audit Delay 

Audit delay adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal 

penutupan tahun buku hingga tanggal dipublikasikannya laporan auditor 

independen. Pengukuran audit delay secara kuantitatif yaitu dari tanggal 

penutupan tahun buku (31 Desember) hingga tanggal diterbitkannya laporan 

auditor independen, Fiatmoko dan Anisykurillah (2015).  

2.4.2 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar 

kecil perusahaan dengan berbagai cara, antara lain dinyatakan dalam total aktiva, 

nilai pasar saham, dan yang lainnya. Ukuran perusahaan diukur menggunakan 

total aset/aktiva yang dimiliki perusahaan sampel. Ukuran perusahaan diukur 

dengan total aset menggunakan skala rasio, Fiatmoko dan Anisykurillah (2015). 

Ukuran Perusahaan dirumuskan dengan: 

                  

                 (1) 

     Sumber: Rochmawati (2010: 03) 

2.4.3 Profitabilitas 

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui  

semua  kemampuannya  dan  sumber  yang ada, seperti kegiatan penjualan, kas, 

ekuitas, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan lain sebagainya. Return on assets 

merupakan perbandingan antara laba bersih dengan total aset yang menunjukkan 

Ukuran Perusahaan = log (total aset) 

http://www.sahamok.com/
http://www.ojk.go.id/
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berapa besar laba bersih yang diperoleh perusahaan bila diukur dari nilai asetnya. 

Semakin meningkatnya nilai return on assets menunjukkan bahwa tingkat laba 

perusahaan yang semakin baik. Profitabilitas dirumuskan dengan: 

 

               (2) 

 

     Sumber: Riyanto (2010: 335) 

2.4.4 Solvabilitas 

Solvabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk membayar semua 

hutang-hutangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jumlah 

perbandingan  tersebut  dinyatakan  dalam  debt  to assets ratio. Jika  hasil  debt  

to assets ratio tinggi, maka hutang yang dimiliki perusahaan pun juga tinggi, 

Cahyanti, et al (2016). Solvabilitas dirumuskan dengan: 

 

                (3) 

 

     Sumber: Riyanto (2010: 333). 

2.4.5 Laba Bersih 

Laba bersih merupakan tingkat pendapatan yang diperoleh suatu perusahaan. Laba 

operasi dalam penelitian ini dapat diukur dengan rasio profit margin sebagai 

berikut: 

  

                (4) 

      

     Sumber: Ningsih dan Widhiyani (2015). 

2.5 Metode Analisis Data 

Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier 

berganda yang bertujuan untuk menguji hubungan pengaruh antara satu variabel 

terhadap variabel lain. Sehingga analisis regresi linier berganda yang digunakan 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
  

𝐷𝐴𝑅 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛
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AD = α + β1UP + β2PROFIT + β3SOLVA + β4LB + e          (5) 

Keterangan: 

AD  : Audit Delay 

α  : Konstanta 

UP  : Ukuran Perusahaan 

PROFIT : Profitabilitas 

SOLVA : Solvabilitas 

LB  : Laba Bersih 

β1-4  : Koefisien Regresi 

e  : error 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Penelitian 

3.1.1 Uji Statistik Deskriptif 

Tabel 1 

Statistik Deskriptif 

 

Variabel N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Ukuran 

perusahaan 

51 11.97 13.90 13.0052 0.53234 

Profitabilitas 51 0.0003 0.0563 0.010954 0.0107512 

Solvabilitas 51 0.08 0.93 0.3020 0.27626 

Laba bersih 51 0.00 0.43 0.1104 0.09854 

Audit Delay 51 6 104 52.04 25.988 

Valid N (listwise) 51     

 Sumber: Data sekunder  diolah penulis, 2018. 

Menurut hasil analisis statistik deskriptif di atas menunjukkan bahwa jumlah yang 

diobservasi dari penelitian ini sebanyak 51. Dari tabel 4.2 dapat dilihat bahwa 

nilai minimum ukuran perusahaan sebesar 11,97, nilai maksimum sebesar 13,90, 

nilai rata-rata 13,0052 dan standar deviasi 0,53234. Nilai minimum untuk variabel 

profitabilitas sebesar 0,0003, nilai maksimum sebesar 0,563, nilai rata-rata sebesar 
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0,010954 dan nilai standar deviasi sebesar 0,0107512. Nilai minimum variabel 

solvabilitas sebesar 0,8, nilai maksimum sebesar 0,93, nilai mean 0,3020 dan 

standar deviasi 0,27626. Nilai minimum untuk variabel pergantian laba bersih 

sebesar 0,00, dan nilai maksimum 0,43, nilai rata-rata 0,1104 dan nilai standar 

deviasi 0,09854. Nilai minimum variabel audit delay 6, nilai maksimum sebesar 

104, nilai rata-rata 52,04 dan nilai standar deviasi 25,988. 

3.1.2 Uji Normalitas 

Tabel dibawah ini menunjukkan hasil dari uji normalitas dengan Kolmogorov 

Smirnov adalah sebagai berikut: 

Tabel 2 

Hasil Uji Normalitas 

Variabel Kolmogorov 

Smirnov 

Probabilitas Keterangan 

Unstandardized 

residual  

0,832 0,493 Normal 

  Sumber: Data sekunder diolah, 2018. 

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan Kolmogorov Smirnov adalah 0,832 

dengan probabilitas 0,493 yang lebih besar dari 0,05, sehingga dapat diambil 

kesimpulan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi normal. 

3.1.3 Uji Multikolinieritas 

Tabel dibawah ini menunjukkan hasil dari uji multikolinieritas adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

Ukuran perusahaan 0.990 1.010 Bebas Multikoliniearitas 

Profitabilitas  0.437 2.289 Bebas Multikoliniearitas 

Solvabilitas  0.933 1.071 Bebas Multikoliniearitas 

Laba bersih 0.426 2.350 Bebas Multikoliniearitas 

      Sumber: Data sekunder diolah, 2018. 
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Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa semua variabel bebas yang memiliki 

Tolerance lebih dari 0,1 dan semua variabel bebas memiliki nilai VIF kurang dari 

10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi korelasi antar 

variabel independen sehingga model regresi ini tidak ada masalah 

multikoliniearitas. 

3.1.4 Uji Autokorelasi 

Tabel dibawah ini menunjukkan pengujian uji autokorelasi adalah sebagai berikut: 

Tabel 4 

Hasil Uji Autokorelasi 

Variabel DUA DW 4-DUA Kesimpulan 

LB,UP,SOLVA

,PROFIT 

1,725 2,106 2,279 Bebas 

autokerelasi 

Sumber: Data sekunder diolah, 2018. 

Dari tabel 4.5 dapat diketahui bahwa hasil perhitungan uji autokorelasai 

memperoleh nilai DW sebesar 2,106, nilai DW terletak di antara (DU< DW < 4-

DU) maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak ada 

masalah autokorelasi. 

3.1.5 Uji Heterokedastisitas 

Tabel di bawah ini menunjukkan hasil pengujian uji heteroskedastisitas dengan 

alat uji Glejser, adalah sebagai berikut: 

Tabel 5 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel p-value Keterangan 

Ukuran perusahaan 0.323 Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

Profitabilitas  0.917 Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

Solvabilitas  0.432 Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

Laba bersih 0.776 Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

  Sumber: Data sekunder diolah, 2018. 

Dari hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai p-value masing-masing variabel 

independen berada di atas 0,05 sehingga model penelitian bebas 

heteroskedastisitas.
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3.1.6 Analisis Regresi Linier Berganda 

Tabel 6 

Hasil Analisis Regresi Berganda 

Variabel Koefisien Regresi thitung p-value 

Konstanta 173.310 2.262 0.028 

Ukuran perusahaan -10.634 -1.813 0.076 

Profitabilitas  -584.185 -1.336 0.188 

Solvabilitas  33.535 2.881 0.006 

Laba bersih 120.405 2.491 0.016 

        Sumber: Data sekunder diolah, 2018 

Berdasarkan hasil analisis, maka model persamaan regresi berganda yang dapat 

disusun sebagai berikut: 

Y = 173,310 -10,634X1 -584,185X2 + 33,535X3 + 120,405X4 + e 

Persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

a. Dari hasil uji hipotesis menunjukan besarnya nilai konstanta dengan 

parameter positif sebesar 173,310. Hal ini berarti bahwa apabila nilai ukuran 

perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, laba bersih dianggap konstan atau 

sama dengan nol, maka audit delay perusahaan sebesar 173,310 persen. 

b. Dari hasil uji hipotesis menunjukkan besarnya koefisien regresi variabel 

ukuran perusahaan dengan parameter negatif sebesar -10,634. Memiliki arti 

bahwa, apabila kenaikan 1 persen dari ukuran perusahaan maka audit delay 

menurun sebesar 10,634 persen. Sebaliknya, apabila penurunan 1 persen dari 

ukuran perusahaan maka audit delay meningkat sebesar 10,634 persen. 

c. Dari hasil uji hipotesis menunjukkan besarnya koefisien regresi variabel 

profitabilitas dengan parameter negatif sebesar -584,185. Memiliki arti 

bahwa, apabila kenaikan 1 persen dari profitabilitas maka audit delay 

menurun sebesar 584,185 persen. Sebaliknya, apabila penurunan 1 persen 

dari profitabilitas maka audit delay meningkat sebesar 584,185 persen.
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d. Dari hasil uji hipotesis menunjukkan besarnya koefisien regresi variabel 

solvabilitas dengan parameter positif sebesar 33,535. Memiliki arti bahwa, 

apabila kenaikan 1 persen dari solvabilitas maka audit delay meningkat 

sebesar 33,535 persen. Sebaliknya, apabila penurunan 1 persen dari 

solvabilitas maka audit delay menurun sebesar 33,535 persen. 

e. Dari hasil uji hipotesis menunjukkan besarnya koefisien regresi variabel laba 

bersih dengan parameter positif sebesar 120,405. Memiliki arti bahwa, 

apabila kenaikan 1 persen dari laba bersih maka audit delay meningkat 

sebesar 120,405 persen. Sebaliknya, apabila penurunan 1 persen dari laba 

bersih maka audit delay menurun sebesar 120,405 persen.  

3.1.7 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Tabel 7 

Hasil Uji Determinasi R
2 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 0.585
a
 0.342 0.285 21.971 2.106 

         Sumber: Data sekunder diolah, 2018. 

Hasil perhitungan nilai Adjusted R² sebesar 0,285. Hal ini menunjukkan bahwa 

28,5%  variasi  variabel  audit  delay  perusahaan  dapat  dijelaskan  oleh  

besarnya ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, dan laba bersih. 

Sedangkan 71,5% sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

3.1.8 Uji Statistik F 

Tabel 8 

Hasil Uji F 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 11563.391 4 2890.848 5.989 0.001
a
 

Residual 22204.531 46 482.707   

Total 33767.922 50    

         Sumber: Data sekunder diolah, 2018. 
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Dari hasil pengujian hipotesis didapat nilai F hitung sebesar     5,989 > 2,546 

dengan probabilitas 0,001 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 

secara keseluruhan variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, dan 

laba bersih berpengaruh terhadap audit delay. Dari hasil uji F tersebut juga dapat 

diketahui bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini fit atau layak 

diuji. 

3.1.9 Uji Statistik t 

Tabel 9 

Hasil Uji Hipotesis (uji t)
 

Variabel thitung p-value Keterangan 

Ukuran perusahaan -1.813 0.076 H1 ditolak 

Profitabilitas  -1.336 0.188 H2 ditolak 

Solvabilitas  2.881 0.006 H3 diterima 

Laba bersih 2.491 0.016 H4 diterima 

  Sumber: Data sekunder diolah, 2018. 

Hipotesis pertama (H1) menyatakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap audit delay. Hipotesis ini ditolak karena hasil pengujian menunjukkan 

nilai thitung -1,813 < 2,002 dengan p value = 0,076 > 0,05. 

Hipotesis pertama (H2) menyatakan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap 

audit delay. Hipotesis ini ditolak karena hasil pengujian menunjukkan nilai thitung -

1,336 < 2,002 dengan p value = 0,188 > 0,05. 

Hipotesis pertama (H3) menyatakan solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap 

audit delay. Hipotesis ini diterima karena hasil pengujian menunjukkan nilai thitung 

2,881 > 2,002 dengan  p value = 0,006 < 0,05.  

Hipotesis kedua (H4) menyatakan laba bersih berpengaruh terhadap audit delay. 

Hipotesis ini diterima karena hasil pengujian menunjukkan nilai thitung 2,491 > 

2,002 dengan  p value = 0,000 < 0,05.  
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3.2 Pembahasan 

3.2.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Audit Delay 

Hipotesis pertama (H1) menyatakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap audit delay. Hipotesis ini ditolak karena hasil pengujian menunjukkan 

nilai thitung -1,813 < 2,002 dengan p value = 0,076 > 0,05. 

Hasil ini dapat dijelaskan sesuai dengan aturan yang telah dibuat Bapepam, 

tidak ada kriteria yang membedakan besar atau kecilnya aset yang dimiliki 

perusahaan. Perusahaan tetap mempunyai tanggungjawab yang sama yaitu harus 

menyampaikan laporan keuangannya dengan tepat waktu. Hasil penelitian ini 

konsisten dengan Putri dan Asyik (2015) yang menunjukkan variabel ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit delay karena auditor menganggap 

bahwa dalam proses pengauditan berapapun jumlah aset yang dimiliki oleh 

perusahaan akan diperiksa dengan cara yang sama, sesuai prosedur dalam standar 

profesional akuntan publik. 

3.2.2 Pengaruh Profitabilitas terhadap Audit Delay 

Hipotesis kedua (H2) menyatakan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap audit 

delay. Hipotesis ini ditolak karena hasil pengujian menunjukkan nilai thitung -1,336 

< 2,002 dengan p value = 0,188 > 0,05. 

Hasil ini dapat dijelaskan bahwa perusahaan yang memperoleh tingkat 

profitabilitas kecil maupun besar, perusahaan tetap mempunyai tanggung jawab 

yang sama dalam menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu. Hasil ini 

mendukung penelitian yang dilakukan Putri dan Asyik (2015) yang menyatakan 

bahwa tingkat profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan tidak mempengaruhi 

waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan audit akan lebih singkat. 

3.2.3 Pengaruh Solvabilitas terhadap Audit Delay 

Hipotesis kedua (H3) menyatakan solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap 

audit delay. Hipotesis ini diterima karena hasil pengujian menunjukkan nilai thitung 

2,881 > 2,002 dengan p value = 0,006 < 0,05. 

Hasil ini dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi tingkat solvabilitas maka 

semakin lama penyelesaian laporan audit, sebaliknya jika semakin rendah tingkat 

solvabilitas yang dimiliki perusahaan maka semakin cepat waktu penyelesaian 
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laporan audit. Apabila perusahaan tidak dapat menyampaikan laporan keuangan 

yang telah diaudit dengan tepat waktu maka akan mengurangi tingkat kepercayaan 

kreditur terhadap perusahaan dalam kemampuan membayar hutang perusahaan. 

Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian Putri dan Asyik (2015) yang 

menyatakan bahwa solvabilitas berpengaruh positif terhadap waktu penyelesaian 

audit. 

3.2.4 Pengaruh Laba Operasi terhadap Audit Delay 

Hipotesis kedua (H4) menyatakan laba operasi berpengaruh signifikan terhadap. 

Hipotesis ini diterima karena hasil pengujian menunjukkan nilai thitung 2,491 > 

2,002 dengan p value = 0,016 < 0,05. 

Jadi, semakin perusahaan memperoleh laba yang tinggi, Disimpulkan bahwa 

perusahaan yang mendapatkan laba cenderung jangka waktu penyelesaian 

auditnya semakin cepat. Laba dipandang sebagai suatu sinyal dan berita yang baik 

serta memberikan kesan positif terhadap kinerja manajemen sehingga perusahaan 

cenderung menyampaikan laporan keuangannya lebih cepat dan memiliki audit 

delay nya lebih pendek. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan Sumartini dan Widhiyani (2014) yang menyatakan laba operasi 

berpengaruh terhadap audit delay. 

4. PENUTUP 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh ukuran 

perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, dan laba bersih terhadap audit delay, maka 

dapat ditarik simpulan sebagai berikut:  

1. Tidak terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit delay pada Bank 

Umum Syariah di Indonesia tahun 2012-2016. Hal ini dibuktikan dari hasil 

nilai signifikansi sebesar 0,076 lebih besar dari 0,05, sehingga H1 dalam 

penelitian ini ditolak.  

2. Tidak terdapat pengaruh profitabilitas terhadap audit delay pada Bank Umum 

Syariah di Indonesia tahun 2012-2016. Hal ini dibuktikan dari hasil nilai 

signifikansi sebesar 0,188 lebih besar dari 0,05, sehingga H2 dalam penelitian 

ini ditolak. 
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3. Terdapat pengaruh solvabilitas terhadap audit delay pada Bank Umum 

Syariah di Indonesia tahun 2012-2016. Hal ini dibuktikan dari hasil 

signifikansi sebesar 0,006 lebih kecil dari 0,05, sehingga H3 dalam penelitian 

ini diterima.  

4. Terdapat pengaruh laba bersih terhadap audit delay pada Bank Umum 

Syariah di Indonesia tahun 2012-2016. Hal ini dibuktikan dari hasil 

signifikansi sebesar 0,016 lebih kecil dari 0,05, sehingga H4 dalam penelitian 

ini diterima. 

4.2 Keterbatasan 

Penelitian ini mempunyai keterbatasan, sehingga perlu diperhatikan bagi peneliti-

peneliti selanjutnya. Adapun keterbatasan penelitian yang ada adalah sebagai 

berikut: 

1. Sampel yang digunakan hanya sebatas perusahaan Bank Umum Syariah 

(BUS) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sehingga hasil penelitian 

belum bisa mewakili perusahaan yang masuk kategori lain. 

2. Penelitian ini terbatas pada variabel yang telah digunakan peneliti terdahulu, 

yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas dan laba operasi dalam 

mempengaruhi audit delay pada perusahaan Bank Umum Syariah (BUS). 

Sehingga belum menemukan bahwa ada faktor lain yang mempengaruhi audit 

delay selain variabel tersebut. 

3. Penelitian menggunakan teknik pengambilan sampel purpossive sampling 

sehingga sampel yang diteliti kurang meluas dan bersifat general. 

4.3 Saran 

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan tersebut, maka peneliti memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan semua sektor perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sehingga hasil penelitian bisa 

menjelaskan perusahaan lain yang tidak masuk kategori manufaktur yang 

memperoleh audit delay. 

2. Penelitian selanjutnya dapat menambah faktor-faktor lain di luar penelitian ini 

yang diduga mempengaruhi audit delay. 
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3. Penelitian selanjutnya menggunakan teknik sampling yang lain agar sampel 

penelitian lebih meluas dan hasi penelitian yang lebih valid. 
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