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REPUTASI KANTOR AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI PEMODERASI 

PENGARUH PROFITABILITAS, SOLVABILITAS, DAN UKURAN 

PERUSAHAAN TERHADAP AUDIT DELAY 

(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2014-2016) 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reputasi KAP sebagai pemoderasi 

pengaruh profitabilitas, solvabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap audit delay 

dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2014-2016. Penelitian ini terdapat 432 data perusahaan 

manufaktur dengan jumlah pengamatan sebanyak 198 sampel penelitian yang 

diperoleh dengan metode purposive sampling . Teknik analisis yang digunakan 

adalah Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay, sedangkan 

profitabilitas, solvabilitas, dan reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap audit 

delay. Reputasi KAP tidak bisa memoderasi pengaruh profitabilitas, solvabilitas, 

dan ukuran perusahaan terhadap audit delay. 

 

Kata kunci: Profitabilitas, Solvabilitas, Ukuran Perusahaan, Reputasi KAP, 

Audit Delay 
 

ABSTRACT 

 This study aims to examine the effect of profitability, solvency, and firm size to the 

audit delay in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange 

with the reputation KAP as a moderating. One of the qualitative characteristics in 

the delivery of financial statements is relevant, the embodiment can be seen from 

Audit Delay. The research sample used is 198 manufacturing companies listed in 

Indonesia Stock Exchange 2014 to 2016. Sampling method using purposive 

sampling method. The analysis used in this study is Moderated Regression 

Analysis (MRA) with 5 percent significance level, which is processed using 

Statistical Package for Social Science (SPSS) software Version 17  program. The 

results showed that variable, firm size had an effect on Audit Delay. The 

profitability, solvency, and reputation KAP is not effect on Audit Delay. The 

reputation KAP is not able to moderate the effect of probability, solvency, and 

firm size on audit delay. 

 

 Keywords: audit delay, probability, solvency, firm size, reputation  KAP 
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1. PENDAHULUAN 

Salah satu instrumen paling penting yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan 

adalah laporan keuangan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 

tentang Penyajian Laporan Keuangan menyebutkan tujuan dari laporan keuangan 

adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, 

dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna 

laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan bertujuan untuk 

memberikan informasi kepada calon investor, calon kreditor, dan pengguna 

laporan keuangan untuk pengambilan keputusan ekonomi (Wulandari dan Utama, 

2016). Investor untuk berinvestasi pada perusahaan di pasar modal tidak hanya 

dilihat dari baik atau tidaknya kualitas laporan keuangan namun ketepatan waktu 

dalam penyajian laporan keuangan juga menjadi pertimbangan. Menurut 

Angruningrum dan Wirakusuma (2013) relevansi informasi keuangan dapat 

dilihat salah satunya dari ketepatwaktuan (timeliness) laporan keuangan tersebut 

disajikan. 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. 

Menurut Angruningrum dan Wirakusuma (2013) ketepatwaktuan publikasi 

informasi akuntansi dapat dipengaruhi oleh audit delay. Audit delay merupakan 

keterlambatan penyelesaian audit yang dapat dihitung melalui selisih antara 

tanggal ditandatanganinya laporan auditor independen dengan tanggal tutup buku 

laporan keuangan tahunan. Ketelitian dan kecermatan disertai dengan 

mengumpulkan alat bukti yang cukup dan memadai harus dilakukan dalam proses 

audit. Hal ini disadarkan pada Standar Pemeriksaan Akuntan Publik yaitu pada 

standar ketiga, sehingga menyebabkan dapat terjadinya perpanjangan masa 

pekerjaan lapangan dan negosiasi dengan pihak manajemen atas temuannya 

sehingga auditor dapat menunda publikasi atas laporan keuangan dan laporan 
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auditor independen. Pada dasarnya banyak faktor yang dapat menyebabkan 

terjadinya audit delay. Dalam penelitian ini, menggunakan variabel profitabilitas, 

solvabilitas, ukuran perusahaan dan opini auditor sebagai variabel independen.  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris faktor-faktor yang 

mempengaruhi audit delay. Faktor-faktor yang digunakan adalah Profitabilitas, 

Solvabilitas, Ukuran Perusahaan dan Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) 

sebagai variabel moderasi. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul: “REPUTASI KANTOR 

AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI PEMODERASI PENGARUH 

PROFITABILITAS, SOLVABILITAS, DAN UKURAN PERUSAHAAN 

PADA AUDIT DELAY” (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016). 

2. METODE PENELITIAN 

2.1  Jenis Penelitian 

Penelitian ini didesain menggunakan penelitian kuantitatif, dengan pengujian 

hipotesis. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menekankan pada 

pengujian teori teori melalui pengukuran variabel variabel penelitian. Data yang 

digunakan adalah data sekunder dengan melihat laporan keuangan tahunan 

(annual report) perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 

2014-2016. Data penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan tahunan 

perusahaan manufaktur melalui akses internet di www.idx.co.id.  

2.2  Populasi dan Sampel  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2016. Metode 

pemilihan sampel adalah purposive sampling, yaitu dengan mengkategorikan 

perusahaan berdasarkan kriteria tertentu. Data dalam penelitian ini menggunakan 

data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, berupa laporan 

keuangan auditan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 

2014-2016 yang telah di publikasikan. 

 

http://www.idx.co.id/
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3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

3.1 Deskriptif Data 

Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia sebagai data penelitian. Berdasarkan kriteria sampel dan prosedur 

penyampelan yang telah dilakukan, diperoleh 66 perusahaan dengan 198 sampel 

dalam tahun pengamatan. Proses pemilihan sampel berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan dalam tabel 1. 

Tabel 1. Proses Pemilihan Sampel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah penulis, 2018. 

 

 

 

 

 

Keterangan Jumlah 

Jumlah perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2014-

2016 

432 

Kriteria: 

1. Perusahaan manufaktur yang tidak 

menggunakan mata uang rupiah. 

 

(64) 

2. Perusahaan Manufaktur yang tidak mengalami 

profit/laba secara berturut-turut periode 2014-

2016 

(93) 

3. Perusahaan Manufaktur yang tidak 

menerbitkan laporan keuangan tahunan secara 

berturut-turut selama periode 2014-2016. 

 

(77) 

Jumlah Sampel 198 
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3.2 Uji Asumsi Klasik 

 

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas 

Variabel Kolmogorov 

– Smirnov 

p-value Keterangan 

Unstandardized Residual  1,111 0,169 Data 

terdistribusi 

Normal  

Sumber :  Data diolah 2018. 

Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogrov-Smirnov. 

Dari hasil pengujian Kolmogorov Smirnov menunjukkan nilai signifikansi untuk 

model regresi lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data dalam 

penelitian ini berdistribusi normal. 

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

Profitabilitas  0.743 1.346 Bebas Multikolineritas 

Solvabilitas  0.869 1.150 Bebas Multikolineritas 

Ukuran Perusahaan 0.689 1.451 Bebas Multikolineritas 

Reputasi KAP 0.247 4.044 Bebas Multikolineritas 

Sumber :  Data diolah 2018. 

Uji multikolinearitas dengan melihat nilai tolerance dan VIF. Jika nilai tolerance 

> 0,10 dan VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian bebas dari 

multikolinearitas. 
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Tabel 4. Hasil Uji Heteroskesdastisitas 

Variabel p-value Keterangan 

Profitabilitas  0,834 Bebas Heteroskedastisitas 

Solvabilitas  0,900 Bebas Heteroskedastisitas 

Ukuran Perusahaan 0,251 Bebas Heteroskedastisitas 

Reputasi KAP 0,730 Bebas Heteroskedastisitas 

Sumber :  Data diolah 2018. 

Hasil uji heteroskedastista dengan uji Rank Spearman dapat dilihat pada tabel IV. 

Berdasarkan hasil yang ditunjukan dalam tabel IV.5 tersebut nampak bahwa 

semua variabel bebas menunjukkan nilai p-value lebih besar dari 0,05, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas dari masalah heteroskedastisitas. 

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi 

Variabel Batas bawah DW 
Batas 

atas 
Kesimpulan 

PRO,SOL, 

UP, dan RK 

-2 1,778 2 Bebas 

autokerelasi 

Sumber :  Data diolah 2018. 

Hasil perhitungan uji autokorelasai memperoleh nilai DW sebesar 1,776, nilai 

DW terletak di antara (-2< DW < 2) maka dapat disimpulkan bahwa model regresi 

dalam penelitian ini tidak ada masalah autokorelasi. 
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3.3 Uji Hipotesis 

Moderate Regression Analysis (MRA) 

Tabel 6. Moderate Regression Analysis (MRA) 

Variabel Koefisien 

Regresi 

thitung ttabel Sig Ket 

Konstanta 132.069 8.635 1,973 0.000  

Profitabilitas  -0.142 -1.457 1,973 0.147 H1 ditolak 

Solvabilitas  0.044 1.027 1,973 0.306 H2 ditolak 

Ukuran Perusahaan -1.927 -3.538 1,973 0.001 H3 diterima 

Reputasi KAP -0.907 -0.301 1,973 0.764 H4 ditolak 

ZPRO.ZRK 3.041E-5 1.779 1,973 0.077 H5 ditolak 

ZSOL.ZRK -4.298E-6 -0.399 1,973 0.690 H6 ditolak 

ZUP.ZRK 132.069 -1.903 1,973 0.059 H7 ditolak 

 R2  = 0,137  Fhitung = 3,917 

Adjusted R2 = 0,102           Sig       = 0,001 

 

Sumber :  Data diolah 2018. 

Dari tabel 6, yang merupakan hasil analisis Moderate Regression Analysis (MRA) 

dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut: 

AD=132,069-0,142X1+0,44X2-1,927X3-0,907X4+3,041|ZX1_ZX4| -

4,298|ZX2_ZX4|+132,069|ZX3_ZX4|+e 
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3.4 Pembahasan  

1. Pengaruh Profitabiltas Terhadap Audit Delay. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang pertama mendapatkan hasil 

bahwa variabel profitabilitas mempunyai nilai thitung (-1,456) lebih kecil dari 

pada ttabel (-2,655) atau dapat dilihat dari nilai signifikasi 0,147>0,05. Oleh 

karena itu H1 ditolak, sehingga profitabilitas tidak berpengaruh terhadap audit 

delay. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa, tingkat profitabilitas yang lebih rendah 

memacu kemunduran publikasi laporan keuangan perusahaan yang melaporkan 

kerugian mungkin akan meminta auditor untuk mengatur  waktu auditnya lebih 

lama dibandingkan biasanya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Kartika (2011) dan Adiyanto,dkk (2017) yang menjelaskan bahwa 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap audit delay. 

2. Pengaruh Solvabilitas Terhadap Audit Delay. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang kedua mendapatkan hasil 

bahwa variabel solvabilitas mempunyai nilai thitung (1,027) lebih kecil daripada 

ttabel (2,655) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,306 > 0,05. Oleh karena 

itu, H2 ditolak, sehingga solvabilitas tidak berpengaruh terhadap audit delay. 

Hasil ini dapat dijelaskan bahwa, standar pekerjaan auditor yang telah diatur 

dalam SPAP menyatakan bahwa pelaksanaan prosedur audit perusahaan baik 

yang memiliki total utang besar dengan jumlah debtholder yang banyak atau 

perusahaan dengan utang yang kecil dan jumlah debtholder sedikit tidak akan 

mempengaruhi proses penyelesaian audit laporan keuangan, karena auditor 

yang ditunjuk pasti telah menyediakan waktu sesuai dengan kebutuhan untuk 

menyelesaikan proses pangauditan utang. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Saemargani dan Mustikawati (2015) yang menjelaskan bahwa 

solvabilitas tidak berpengaruh terhadap audit delay. 

3. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Delay. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang ketiga mendapatkan hasil 

bahwa variabel ukuran perusahaan mempunyai nilai thitung(-3,538) lebih besar 

daripada ttabel (-2,655) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,001 < 0,05. 

Oleh karena itu, H3 diterima, sehingga ukuran perusahaan berpengaruh 
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terhadap audit  delay. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa, semakin besar ukuran 

suatu perusahaan maka semakin banyak asset yang dimilikinya, sehingga 

auditor perlu mengambil sampel audit yang lebih banyak. Karena sampel audit 

yang diambil semakin banyak, maka auditor tentunya membutuhkan waktu 

yang lebih panjang ketika melakukan penugasan audit di perusahaan besar 

daripada di perusahaan kecil. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Pitaloka dan Suzan (2015) yang menjelaskan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap audit  delay. 

4. Pengaruh Reputasi KAP Terhadap Audit Delay 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang ketiga mendapatkan hasil 

bahwa variabel reputasi KAP mempunyai nilai thitung(-0,301) lebih besar 

daripada ttabel (-2,655) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,764 > 0,05. 

Oleh karena itu, H4 ditolak, sehingga reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap 

audit  delay. Mendukung penelitian yang dilakukan oleh Andi Kartika (2009), 

bahwa reputasi kantor akuntan publik tidak berpengaruh terhadap audit delay, 

karena kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan Big Four atau pun tidak 

berafiliasi dengan Big Four tetap memiliki keinginan untuk menjaga 

reputasinya sehingga melakukan audit secara profesional begitu juga dengan 

perusahaan yang diaudit. Mereka senantiasa berusaha untuk menjaga kualitas 

hasil auditnya dengan memenuhi ketepatan waktu agar kantor akuntan publik 

mereka tetap dipercaya untuk memberikan jasa audit, serta tidak lepas dari 

kinerja para manajer sebagai agen perusahaan dalam menghasilkan laporan 

keuangan perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh Carmelia (2012) yang menunjukan bahwa reputasi kantor 

akuntan publik tidak berpengaruh terhadap audit delay karena kantor akuntan 

publik yang berafiliasi dengan Big Four ataupun tidak sama-sama memberikan 

kualitas pelayanan jasa audit yang terbaik. Sehingga walaupun diaudit dengan 

kantor akuntan publik yang bermitra dengan The Big Four tetapi pihak manajer 

terlambat menyampaikan laporan keuangannya kepada pihak auditor maka 

tidak akan menjamin cepat atau lambatnya audit delay. 
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5. Pengaruh Profitabiltas Terhadap Audit Delay Dengan Reputasi KAP 

Sebagai Variabel Moderating.  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang keempat mendapatkan hasil 

bahwa variabel interaksi antara profitabilitas dengan reputasi KAP mempunyai 

nilai thitung (1,779) lebih kecil daripada (2,655) atau dapat dilihat dari nilai 

signifikansi 0,077 > 0,05. Oleh karena itu, H5 ditolak, sehingga reputasi KAP 

tidak bisa memoderasi profitabilitas terhadap audit delay. Hasil ini dapat 

dijelaskan bahwa, profitabilitas adalah salah satu pengukur tinggi rendahnya 

laba yang dihasilkan perusahaan. Dengan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba yang tinggi ataupun rendah, baik KAP Big Four maupun 

KAP non Big Four akan berusaha untuk menunjukkan profesionalisme yang 

tinggi. Reputasi auditor tidak hanya didasarkan pada nama besar KAP saja, 

namun juga pada kualitas audit yang dihasilkan oleh KAP tersebut. Bagi KAP 

yang berafiliasi dengan Big Four, kualitas hasil audit perlu dijaga agar dapat 

mempertahankan citra mereka terhadap publik sehingga tetap dipercaya oleh 

klien untuk memberikan jasa audit. Sama halnya dengan KAP non Big Four, 

kualitas hasil audit perlu dijaga guna membangun citra yang baik terhadap 

publik sehingga KAP non Big Four tetap dapat bersaing dengan KAP yang 

berafiliasi dengan Big Four. Hasil penelitian ini sejalan dengan Wulandari dan 

Utama (2016) yang menyatakan bahwa reputasi KAP tidak bisa memoderasi 

profitabilitas terhadap audit delay. 

6. Pengaruh Solvabilitas terhadap Audit Delay dengan Reputasi KAP sebagai 

variabel moderating. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang kelima mendapatkan hasil 

bahwa variabel interaksi antara solvabilitas dengan reputasi KAP mempunyai 

nilai thitung (-0,339) lebih kecil daripada (2,655) atau dapat dilihat dari nilai 

signifikansi 0,690 > 0,05. Oleh karena itu, H6 ditolak, sehingga reputasi KAP 

tidak bisa memoderasi solvabilitas terhadap audit delay. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa adanya reputasi kantor akuntan publik tidak memberikan 

dampak kepada pengaruh solvabilitas pada audit delay. Berdasarkan SPAP, 

auditor melaksanakan prosedur audit bagi perusahaan baik yang memiliki total 
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utang besar maupun kecil tidak akan mempengaruhi proses penyelesaian audit 

laporan keuangan, karena auditor yang ditunjuk pasti telah menyediakan waktu 

sesuai dengan kebutuhan jangka waktu untuk menyelesaikan proses 

pengauditan utang.KAP yang berafiliasi dengan Big Four maupun KAP non 

Big Four senantiasa berusaha untuk menjaga kualitas hasil auditnya yang 

diantaranya adalah memenuhi ketepatan waktu agar KAP mereka tetap 

dipercaya untuk memberikan jasa audit. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Wulandari dan Utama (2016) yang menyatakan bahwa reputasi 

kantor akuntan publik tidak memberikan dampak kepada pengaruh solvabilitas 

pada audit delay. 

7. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Audit Delay dengan Reputasi 

KAP sebagai variabel moderating. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang keenam mendapatkan hasil 

bahwa variabel interaksi antara ukuran perusahaan dengan reputasi KAP 

mempunyai nilai thitung (-1,903) lebih kecil daripada (2,655) atau dapat dilihat 

dari nilai signifikansi 0,059 > 0,05. Oleh karena itu, H7 ditolak, sehingga 

reputasi KAP tidak bisa memoderasi ukuran perusahaan terhadap audit delay. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa besar atau kecil sebuah perusahaan, maka 

hal tersebut tidak mempengaruhi waktu untuk mempublikasikan laporan 

keuangan karena perusahaan harus mematuhi surat keputusan ketua 

BAPEPAM Nomor: Kep-36/PM/2003 bahwa laporan keuangan tahunan dan 

laporan independen perusahaan publik paling lambat dilaporkan 90 hari setelah 

tanggal laporan keuangan tahunan pada BAPEPAM. Hasil penelitian ini sesuai 

dengan hasil penelitian Adiyanto, dkk (2017) yang menunjukkan bahwa 

reputasi KAP terbukti tidak memperkuat pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

audit delay. 

4. PENUTUP 

4.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis tersebut diketahui bahwa penulis dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut: 
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a. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap audit delay pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016. 

b. Solvabilitas tidak berpengaruh terhadap audit delay pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016. 

c. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016. 

d. Reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap audit delay pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016. 

e. Reputasi KAP tidak dapat memoderasi pengaruh antara profitabilitas pada 

audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2014-2016. 

f. Reputasi KAP tidak dapat memoderasi pengaruh antara solvabilitas pada 

audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2014-2016. 

g. Reputasi KAP tidak dapat memoderasi pengaruh antara solvabilitas pada 

audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2014-2016. 

4.2 Keterbatasan Penelitian 

1. Periode penelitian, hanya selama tiga tahun penelitian, sehingga 

sampel yang dihasilkan terbatas. 

2. Perusahaan yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini hanya 

perusahaan manufaktur, sehingga hasil penelitian belum bisa 

tergeneralisasi. 

4.3 Saran 

1. Untuk penelitian berikutnya disarankan peneliti memperpanjang periode 

penelitian, sehingga sampel penelitian lebih banyak. 

2. Penelitian selanjutnya dengan tema yang sama disarankan untuk 

menggunakan semua perusahaan yang terdaftar di BEI, sehingga hasil 

penelitian lebih tergeneralisasi. 

4.4 Implikasi 
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1. Penelitian ini memiliki implikasi bagi auditor yaitu auditor sebaiknya 

membuat program pemeriksaan agar dapat berjalan dengan waktu yang 

lebih cepat, auditor melakukan pemeriksaan secara sistematis, auditor 

mengumpulkan dan memeriksa berkas - berkas dan data - data sesuai 

dengan yang dibutuhkan, dan auditor sebaiknya memiliki target waktu 

pemeriksaan sehingga pelaporan hasil audit dapat disampaikan lebih cepat 

dan akurat.  

2. Penelitian ini memiliki implikasi bagi perusahaan yaitu perusahaan 

sebaiknya dapat menyediakan data-data yang dibutuhkan auditor dengan 

lengkap sehingga auditor tidak kesulitan selama pemeriksaan, perusahaan 

tidak mempersulit auditor selama pemeriksaan laporan keuangan, dan 

perusahaan memberikan kebebasan dan kebebasan bagi auditor selama 

pemeriksaan sehingga tidak menimbulkan keterlambatan pelaporan oleh 

auditor dan terbebas dari sanksi yang ditentukan apabila terjadi 

keterlambatan pelaporan.  

3. Penelitian ini memiliki implikasi bagi pemerintah atau Bapepam yaitu 

pemerintah dapat mempertegas peraturan pelaporan audit dari perusahaan 

kepada pemerintah, memberikan peringatan dan sanksi kepada perusahaan 

yang sering mengalami keterlambatan pelaporan, dan memberikan 

imbauan baik kepada auditor dan perusahaan atas peraturan yang berlaku.  
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