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PENGARUH FINANCIAL DISTRESS, GENDER KOMITE AUDIT, JENIS INDUSTRI, 

KOMPLEKSITAS OPERASI, LABA RUGI OPERASI DAN PROFITABILITAS 

TERHADAP AUDIT DELAY PERUSAHAAN LQ-45 YANG TERDAFTAR PADA BURSA 

EFEK TAHUN 2014-2017 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh financial distress, gender komite audit, jenis 

industri, kompleksitas operasi, laba rugi operasi dan profitabilitas terhadap audit delay. Populasi 

dalam penelitian ini adalah perusahaan LQ-45 yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2014-2017. Teknik purposive sampling digunakan untuk memperoleh ukuran sampel 

dengan 28 perusahaan dengan perolehan data pengamatan sebanyak 112 perusahaan. Analisis 

regresi berganda digunakan untuk menguji hipotesis untuk menjelaskan hubungan antara variabel 

dalam penelitian ini. Hasil menunjukkan jenis industri berpengaruh terhadap audit delay. 

Sedangkan financial distress, gender komite audit, kompleksitas operasi, laba rugi operasi dan 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap audit delay. 

Kata kunci: financial distress, gender komite audit, jenis industri, kompleksitas operasi, laba rugi 

operasi, profitabilitas, dan audit delay. 

Abstract 

The purposive of this reseach to examine the effect of financial distress, gender of audit committee, 

type of industry, complexity of operations, income or loss of operations, and profitability of audit 

delay. The population in this reseach is a LQ-45 company listed in Indonesia Stock Exhange (IDX) 

period 2014-2017. Purposive sampling technique used to obtain the sample size by 28 company 

with the acquisition of observational data as much as 112 company. Multiple regressions analysis 

was used to test the hypothesis to explain the relationship between the variables in this reseach. The 

results showed type of industry have significant effect towards audit delay. While financial distress, 

gender of audit committee, complexity of operations, income or loss operations, and profitability 

have no effect on audit delay. 

Keywords: financial distress, gender of audit committee, type of industry, complexity of 

operations, income or loss of operations, profitability, and audit delay. 

1. PENDAHULUAN 

Saat ini perusahaan go publik sedang menunjukkan perkembangan yang tinggi. Pada bulan 

September 2018 terdapat 555 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Semakin 

banyaknya perusahaan go publik maka semakin banyak pula kebutuhan untuk mempublikasikan 

laporan keuangan. 

     Setiap perusahaan yang sudah go publik diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan 

yang disusun dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan telah diaudit oleh akuntan publik. 

Hal ini didorong oleh Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 

Nomor: KEP-134/BL/2006 Peraturan Nomor X.K.6 tentang kewajiban penyampaian laporan 

tahunan wajib memuat laporan keuangan tahunan yang disusun dengan Standar Akuntansi 

Keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia dan peraturan Badan Pengawasan Pasar 

Modal dan Lembaga Keuangan di bidang akuntasi serta wajib diaudit oleh akuntan yang terdaftar di 

Badan Pengawa Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. 
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    Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 

(BAPEPAM-LK) Nomor KEP:334/BL/2011 dengan nomor pearturan X.K.2 tentang penyajian 

laporan keuangan menyatakan bahwa perusahaan go publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan auditor 

independen kepada BAPEPAM-LK serta mengumumkan kepada masyarakat paling lambat akhir 

bulan ketiga atau 90 hari setelah tanggal tutup buku berakhir. Apabila perusahaan go publik 

terlambat menyampaikan laporan keuangan, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan 

yang telah ditetapkan oleh BAPEPAM. 

    Keputusan direksi Bursa Efek Jakarta Nomor: KEP-307/BEJ/01-2004 tentang sanksi 

menyatakan sanksi yang bisa dikenakan kepada perusahaan tercatat yang terlambat menyerahkan 

laporan keuangannya adalah berupa peringatan tertulis I dan denda sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua 

puluh lima juta rupiah) untuk keterlambatan 30 hari kalender terhitung sejak lampaunya batas 

waktu penyampaian laporan keuangan, peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah) untuk keterlambatan dengan 60 hari kalender terhitung sejak lampaunya 

batas waktu penyampaian laporan keuangan, peringatan tertulis III dan denda sebesar Rp. 

150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk keterlambatan sampai dengan 90 hari 

kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan dan sanksi 

suspensi efek emiten untuk keterlambatan lebih dari 90 hari kalender terhitung sejak lampaunya 

batas waktu penyampaian laporan keuangan. 

      

2. METODE  

Data yang digunakan adalah data sekunder dengan melihat laporan tahunan perusahaan LQ-45 yang 

terdaftar di BEI tahun 2014-2017. Dalam penentuan sampel, teknik sampling yang dipergunakan 

adalah purposive sampling yaitu pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh 

berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut: Perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 

dan tergolong dalam indeks LQ-45 secara berturut turut pada periode tahun 2014 sampai dengan 

2017, dengan tanggal tutup tahun buku pada 31 Desember setiap tahunnya. Perusahaan LQ-45 

tersebut telah menyampaikan laporan keuangan tahunan berturut-turut untuk tahun 2014-2017 yang 

berisi data dan informasi yang dapat digunakan dalam penelitian ini serta laporan keuangan tersebut 

telah diaudit dan disertai dengan laporan auditor independen. Perusahaan LQ-45 yang 

menggunakan mata uang Rupiah dalam laporan keuangannya. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Uji asumsi klasik 

A. Uji normalitas  

 Berdasarkan hasil uji normalitas dengan kolmogorov smirnov diperoleh hasil signifikansi 

unstandarized residual sebesar 0,285>0,05. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa data yang 

digunakan dalam penelitian ini terdistribusi normal. 

B. Uji Multikolinieritas 

Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki Tolerance 

lebih dari 0,1 atau 10% dan semua variabel independen memiliki nilai VIF kurang dari 10. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi korelasi antar variabel independen 

sehigga model regresi ini tidak masalah multikolinieritas. 

C. Uji autokorelasi  

Nilai Durbin-Watson yang diperoleh sebesar 2,173. Nilai ini terletak diantara du 1,806 dan 4-du 

2,194 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. 

D. Uji heteroskedastisitas 

Ada tidaknya heteroskedastisitas dalam persamaan regresi dapat dideteksi dengan menggunakan 

uji spearman. Dari hasil uji dengan nilai signifikansi dari masing-masing variabel independen 

adalah lebih besar dari 0,05 maka menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas. 

3.2 Pengujian Hipotesis 

3.2.1 Analisis Regresi Berganda 

Berdasarkan hasil analisis, maka model persamaan regresi linier berganda dapat disusun sebagai 

berikut: 

Y= 71,768- 0,071 FD + 0,040 GKA - 26,367 JI - 7,799 KO -1,601 LRO+ 0,440 ROA +e 

3.2.2 Uji t 

Hipotesis pertama (H1) menyatakan financial distress berpengaruh terhadap audit delay. 

Hipotesis ini ditolak karena hasil pengujian menunjukkan t hitung -0,708 lebih kecil dari t tabel 

1,982 dengan probabilitas 0,481 lebih besar dari 0,05. Sehingga financial distress tidak 

berpengaruh terhadap audit delay perusahaan LQ-45 tahun 2014-2017. 

    Hipotesis kedua (H2) menyatakan gender komite audit berpengaruh terhadap audit delay. 

Hipotesis ini ditolak karena hasil pengujian menunjukkan t hitung 0,498 lebih kecil dari t tabel 

1,982 dengan probabilitas 0,621 lebih besar dari 0,05. Sehingga gender komite audit tidak 

berpengaruh terhadap audit delay perusahaan LQ-45 tahun 2014-2017. 

Hipotesis ketiga (H3) menyatakan jika Jenis Industri berpengaruh terhadap audit delay. 

Hipotesis ini diterima karena hasil t hitung 3,485 lebih besar dari t tabel 1,982 dengan 
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probabilitas 0,001 lebih kecil dari 0,05. Sehingga jenis industri berpengaruh terhadap audit delay 

perusahaan LQ-45 tahun 2014-2017. 

 Hipotesis keempat (H4) menyatakan jika kompleksitas operasi berpengaruh terhadap audit 

delay. Hipotesis ini ditolak karena hasil t hitung lebih kecil -0,945 dari t tabel 1,982 dengan 

probabilitas 0,347 lebih besar 0,05. Sehingga kompleksitas operasi tidak berpengaruh terhadap 

audit delay perusahaan LQ-45 tahun 2014-2017. 

      Hipotesis kelima (H5) menyatakan jika laba rugi operasi berpengaruh terhadap audit delay. 

Hipotesis ini ditolak karena t hitung lebih kecil -0,733 dari t tabel 1,982 dengan probabilitas 

0,465 lebih besar 0,05. Sehingga laba rugi operasi tidak berpengaruh terhadap audit delay 

perusahaan LQ-45 tahun 2014-2017. 

      Hipotesis keenam (H6) menyatakan jika profitabilitas berpengaruh terhadap audit delay. 

Hipotesis ini ditolak karena t hitung lebih kecil 1,963 dari t tabel 1,982 dengan probabilitas 0,052 

lebih besar 0,05. Sehingga laba rugi operasi tidak berpengaruh terhadap audit delay perusahaan 

LQ-45 tahun 2014-2017. 

3.2.3 Uji F 

Uji nilai F hitung sebesar 12,430 lebih besar dari Ftabel 2,19 dengan probabilitas 0,005 lebih 

kecil dari nilai signifikan 0,000 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara 

simultan antara variabel financial distress, gender komite audit, jenis industri, kompleksitas 

operasi, laba rugi operasi dan profitabilitas terhadap audit delay. Dari hasil uji F tersebut dapat 

diketahui bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini fit (goodness of fit). 

3.2.4 Uji koefisien determinan (R
2
) 

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,382 atau 38,2%. 

Nilai ini menunjukkan bahwa variabel audit delay dapat dijelaskan sebesar 38,2%. oleh variabel 

bebas financial distress, gender komite audit, jenis industri, kompleksitas operasi, laba rugi 

operasi dan profitabilitas. Sedangkan sisanya sebesar 61,8% dipengaruhi oleh variabel lain diluar 

variabel yang diteliti. 

4. PENUTUP  

Berdasarkan hasil penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay pada perusahaan 

LQ-45 yang terdaftar di bursa efek infonesia tahun 2014-2017 dapat ditarik kesimpulan  

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa financial distress mempunyai t hitung -0,708 lebih kecil 

dari t tabel sebesar 1,982 dan diperoleh nilai signifikansi 0,481 lebih besar dari taraf nilai 

signifikansi 0,05 (0,481>0,05). Hipotesis pertama (H1) ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

financial distress tidak berpengaruh terhadap audit delay. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan Ayoib (2008), yang menyatakan jika Financial Distress tidak berpengaruh signifikan 
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terhadap Audit Delay. Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa gender komite audit mempunyai t 

hitung 0,498 lebih kecil dari t tabel 1,982 dan diperoleh nilai signifikansi 0,621 lebih besar dari dari 

taraf nilai signifikansi 0,05 (0,621>0,05). Hipotesis kedua (H2) ditolak, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa gender komite audit tidak berpengaruh terhadap audit delay. Hasil ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Santiani dan Muliartha (2018), yang menyatakan Gender Komite 

Audit tidak berpengaruh terhadap Audit Delay.Berdasaran hasil uji t diketahui bahwa jenis industri 

mempunyai t hitung -3,485 lebih besar dari t tabel 1,982 dan diperoleh nilai signifikansi 0,001 lebih 

kecil dari 0,05 (0,001<0,05). Hipotesisi ketiga (H3) diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

jenis industri berpengaruh terhadap audit delay. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Subekti dan Widiyanti (2004) serta Iskandar dan Trisnawati (2010) yang menyatakan jika Jenis 

Industri berpengaruh terhadap Audit Delay.Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa kompleksitas 

operasi mempunyai t hitung 0,945 lebih kecil dari t tabel 1,982 dan diperoleh nilai signifikansi 

0,347 lebih besar 0,05 (0,347>0,05). Hipotesis keempat (H4) ditolak, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa kompleksitas operasi tidak berpengaruh terhadap audit delay. Hasil ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Didipu (2016) yang menyatakan bahwa Kompleksitas Operasi tidak 

berpengaruh terhadap Audit Delay. Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa laba rugi operasi 

mempunyai t hitung lebih kecil -0,733 dari t tabel 1,982 dan diperoleh nilai signifikansi 0,465 lebih 

besar 0,05 (0,465>0,05). Hipotesis kelima (H5) ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa laba 

rugi operasi tidak berpengaruh terhadap audit delay. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Charviena dan Tjhoa (2016) yang menyatakan bahwa Laba Rugi Operasi tidak 

berpengaruh terhadap Audit Delay. Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa profitabilitas 

mempunyai t hitung lebih kecil 1,963 dari t tabel 1,982 dan diperoleh nilai signifikansi 0,052 lebih 

besar 0,05 (0,052>0,05). Hipotesis keenam (H6) ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

profitabilitas tidak berpengaruh terhdap audit delay. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Kartika (2009) serta Wariyanti dan Suryono (2017). 
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