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PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, REPUTASI 

KAP, PERGANTIAN AUDITOR, DAN OPINI AUDITOR PADA AUDIT 

DELAY 

(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 

2014-2017) 

 

ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, 

reputasi KAP, pergantian auditor, dan opini auditor pada audit delay. Populasi 

penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2014-2017. Metode pengumpulan sampel dengan 

menggunakan teknik purposive sampling. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini berjumlah 152 perusahaan. Dalam penelitian ini teknik analisis data 

dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil uji t 

menunjukkan bahwa profitabilitas dan opini auditor berpengaruh negatif terhadap 

audit delay. Sedangkan ukuran perusahaan, reputasi KAP, dan pergantian auditor 

tidak berpengaruh terhadap audit delay. 

 

Kata kunci: profitabilitas, ukuran perusahaan, reputasi KAP, pergantian auditor, 

opini auditor, audit delay.  

 

 

ABSTRACT 

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

KAP, the change of auditors, and auditors opinion on audit delay. The population 

of this research is all manufacturingcompanies listed on the Indonesia Stock 

Exchange (IDX) in 2014-2017. The method of collecting samples using purposive 

sampling technique. The sample used in this study amounted to 152 companies. In 

this study data analysis techniques were carried out using multiple linear 

regression analysis. The results of the t test show that the profitability and 

auditors opinion negative affect the audit delay. While firm size, the reputation of 

KAP, and the change of auditors do not affect the audit delay. 

 

Keywords: profitability, firm size, the reputation of KAP, the change of auditors, 

auditors opinion, audit delay. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

1. PENDAHULUAN 

Laporan keuangan tahunan merupakan sumber informasi yang penting mengenai 

kinerja dan prospek perusahaan bagi pemegang saham, kreditur, manajemen, 

pemerintah, dan masyarakat sebagai salah satu dasar dalam pengambilan 

keputusan investasi. Informasi yamg terdapat di dalam laporan keuangan harus 

handal dan relevan agar memudahkan dalam pengambilan keputusan.Menurut 

PSAK Nomor 1 Tahun 2012, laporan keuangan terdiri atas 1) Laporan Posisi 

Keuangan, 2) Laporan Laba Komprehensif, 3) Laporan Perubahan Ekuitas, 4) 

Laporan Arus Kas, dan 5) Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan 

sangat penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu pemegang saham, 

kreditur, manajemen, dan pemerintah karena laporan tahunan suatu perusahaan 

memuat informasi mengenai laba yang dihasilkan oleh perusahaan, dimana hal 

tersebut merupakan salah satu dasar dalam pengambilan keputusan untuk 

membeli atau menjual kepemilikan yang dimiliki oleh investor. 

Laporan keuangan harus disajikan secara akurat dan terpercaya. Kredibilitas 

dari laporan keuangan dapat ditingkatkan dengan menggunakan jasa auditor 

Kantor Akuntan Publik dengan reputasi yang baik (Sulistyo dalam Sutikno, 2015). 

Pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor independen untuk 

menilai kewajaran penyajian laporan keuangan membutuhkan waktu yang cukup 

lama, ini disebabkan banyaknya transaksi perusahaan yang harus diaudit, 

kerumitan, serta pengendalian internal perusahaan yang kurang baik. Tujuan 

laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, 

kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar 

kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi 

(Ikatan Akuntansi Indonesia, 2012). Keterlambatan dalam pelaporan keuangan 

akan  menimbulkan reaksi negatif dari pihak pengguna, karena informasi yang 

terkandung dalam laporan keuangan sangatlah penting mengingat laporan 

keuangan sebagai instrumen komunikasi antara pihak manajemen dengan pihak 

eksternal yang berisi sumber informasi penting mengenai kinerja dan prospek 

perusahaan yang kemudian digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan. Adanya keterlambatan dalam pelaporan keuangan 
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akan mengakibatkan hilangnya sisi informasi dari laporan keuangan karena tidak 

tersedia ketika dibutuhkan pada saat pengambilan keputusan. Hal ini dapat 

mengakibatkan menurunnya kepercayaan investor dan kemudian akan berdampak 

pada harga jual saham di pasar modal. 

Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) 

dan Laporan Keuangan (LK) Nomor: KEP-346/BL/2011 dengan nomor peraturan 

X.K.2 tentang Penyajian Laporan Keuangan menyatakan bahwa perusahaan go 

public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) wajib menyampaikan laporan 

keuangan tahunan yang disertai dengan laporan auditor independen kepada 

BAPEPAM dan LK serta mengumumkan kepada masyarakat paling lambat pada 

akhir bulan ketiga atau 90 hari setelah tahun tutup buku berakhir. Apabila 

perusahaan go public terlambat menyampaikan laporan keuangan, maka akan 

dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh BAPEPAM. 

Audit delay adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang dihitung dari 

tanggal penutupan buku sampai dengan tanggal laporan audit diterbitkan. Menurut 

Apriyana dan Diana (2017), Audit Delay adalah rentang waktu yang dibutuhkan 

oleh auditor untuk menyelesaikan tugas audit atas laporan keuangan yang dapat 

dihitung dari tanggal tutup buku perusahaan yaitu 31 Desember sampai dengan 

tanggal laporan audit diterbitkan. Semakin lama jangka waktu antara penerbitan 

dengan pengumuman laporan keuangan perusahaan, maka akan semakin 

berkurang kemanfaatan laporan keuangan tersebut. 

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh laba 

dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal saham sendiri 

(Soemargani dan Indah, 2015). Perusahaan yang memperoleh profitabilitas lebih 

besar akan cenderung segera menyajikan laporan keuangannya dengan kata lain 

tidak terjadi audit delay (penundaan penyajian laporan keuangan). Berbeda 

dengan perusahaan yang tidak memperoleh profit, perusahaan cenderung 

memperlambat atau menunda penyajian laporan keuangannya dengan kata lain 

terjadi audit delay. Penelitian mengenai profitabilitas yang dilakukan oleh 

Fauziyah Althaf Amani (2016) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh 

terhadap audit delay. Perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas tinggi 
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cenderung ingin segera mempublikaiskannya lebih cepat karena akan 

mempertinggi nilai perusahaan dimata publik. Hasil penelitian dari Angruningrum 

dan Wirakusuma (2013) menunjukkan bahwa profitabilitas terbukti berpengaruh 

terhadap audit delay. Hasil penelitian dari Kurniawan dan Herry (2015) 

menunjukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

audit delay. 

Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya suatu perusahaan yang dilihat dari 

besarnya aktiva. Semakin besar perusahaan maka semakin cepat dalam 

melaporkan keuangannya dibandingkan dengan perusahaan kecil. Menurut 

Puspitasari dan Latrini (2014) ukuran perusahaan adalah nilai yang menunjukkan 

besar kecilnya suatu perusahaan. Perusahaan yang memiliki aset besar 

diproyeksikan mempunyai pengendalian yang baik didukung dengan sumber daya 

manusia yang banyak dan memiliki lebih banyak informasi yang dapat 

mendukung proses audit. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ketut Dian 

Puspitasari dan Made Yeni Latrini (2014), menunjukkan adanya hubungan ukuran 

perusahaan terhadap audit delay. Hossain dan Taylor (1998) menyatakan bahwa 

perusahaan yang mempunyai total asset yang lebih besar akan menyelesaikan 

audit lebih lama dibandingkan dengan perusahaan yang mempunyai total asset 

yang lebih kecil,hal ini dikarenakan jumlah sampel yang harus diambil semakin 

besar dan semakin banyak prosedur audit yang harus ditempuh. Hasil penelitian 

dari Cahyanti, dkk (2016) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan secara 

simultan dan parsial  berpengaruh signifikan terhadap audit delay.Sedangkan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Praweswari dan Rahmawati (2015) menunjukkan 

bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit delay. 

Reputasi KAP dapat diketahui dari besarnya perusahaan audit yang 

melaksanakan pengauditan laporan keuangan tahunan, berstandar pada apakah 

KAP berafiliasi dengan the big four atau tidak. Kantor akuntan publik yang 

memiliki reputasi atau nama yang baik berafiliasi dengan kantor akuntan publik 

universal seperti Big Four Worldwide Accounting Firm (Big 4). Lee (2008) dalam 

Angruningrum dan Wirakusuma (2013) menyatakan bahwa KAP yang berafiliasi 

dengan Big Four lebih awal dalam menyelesaikan auditnya dibandingkan dengan 
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KAP non Big Four. Hal tersebut dikarenakan KAP Big Four memiliki 

ketersediaan teknologi dan sumber daya manusia yang lebih spesialis sehingga 

membuat pekerjaan audit yang dilakukan lebih efisien. Menurut Tambunan (2014) 

dalam Verawati dan Wirakusuma (2016), adanya tenaga spesialis pada KAP Big 

Four akan membantu perusahaan lebih cepat dalam menyelesaikan proses audit 

dan menyampaikan laporan auditnya, karena tenaga spesialis dalam KAP Big 

Four memiliki kompetensi, keahlian dan kemampuan yang dapat mempercepat 

proses audit dan mempersingkat audit delay. Penelitian yang dilakukan oleh Ni 

Made Adhika Verawati dan Made Gede Wirakusuma (2016) menunjukkan bahwa 

reputasi KAP berpengaruh negatif terhadap audit delay. 

Praptika dan Rasmini (2016) mendefinisikan pergantian auditor adalah 

adanya pergantian auditor antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. 

Pergantian auditor juga dapat menyebabkan audit delay. Perusahaan yang 

mengalami pergantian auditor akan mengangkat auditor yang baru, dimana butuh 

waktu yang cukup lama bagi auditor yang baru dalam mengenali  karakteristik 

usaha klien dam sistem yang ada didalamnya (Tambunan, 2014 dalam Verawati 

dan Wirakusuma, 2016). Pergantian auditor pada suatu perusahaan bertujuan 

untuk menjaga independensi dari auditor agar tetap objektif dalam melaksanakan 

tugasnya. Pergantian akuntan publik juga dilakukan karena telah berakhirnya 

kontrak kerja yang disepakati antara KAP dengan pemberi tugas, dan telah 

memutuskan untuk tidak memperpanjang dengan penugasan baru. Hal ini dapat 

mengakibatkan penundanaan penyampaian laporan keuangan pengauditan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rustiarini dan Mita (2013), menunjukkan 

pergantian auditor berpengaruh terhadap audit delay sedangkan lamanya waktu 

penugasan (audit tenure) tidak berpengaruh terhadap audit delay. 

Auditor menyatakan pendapatnya berpijak pada audit yang dilaksanakan 

berdasarkan standar auditing dan atas temuan-temuannya. Opini auditor 

merupakan pendapat yang dikeluarkan oleh auditor independen atas kewajaran 

suatu laporan keuangan. Opini auditor digunakan oleh pengguna internal dan 

eksternal untuk mengetahui kinerja perusahaan selama periode tertentu untuk 

digunakan dalam pengambilan keputusan. Menurut Rustiarini dan Sugiarti (2013) 
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opini auditor merupakan simpulan pendapat dari proses audit yang dilakukan 

auditor independen atas laporan keuangan perusahaan klien mengenai kewajaran 

laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen dalam semua hal yang material 

sesuai prinsip akuntansi berterima umum. Opini auditor terdiri atas Pendapat 

Wajar Tanpa Pengecualian (Unqulified Opinion), Opini Wajar Tanpa 

Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (Modified Unqualified Opinion), 

Pendapat Wajar dengan Pengecualian (Qualified Opinion), Pendapat Tidak Wajar 

(Adverse Opinion), dan Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer of 

Opinion).Hasil penelitian yang dilakukan oleh Prameswari dan Yustrianthe (2015) 

menunjukkan bahwa opini auditor tidak berpengaruh terhadap audit delay, karena 

tidak semua perusahaan yang mendapat opini selain unqualified opinion 

(pendapat wakar tanpa pengecualian) mengalami proses audit yang lebih panjang 

daripada perusahaan yang memperoleh unqualified opinion, hal ini dikarenakan 

auditor sudah mendapatkan cukup bukti untuk memperkuat opininya bahwa 

laporan keuangan tersebut tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan unqualified 

opinion, sehingga masih dapat melaporkan hasil auditnya tepat waktu. Sedangkan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan dan Herry (2015) menunjukkan 

bahwa opini auditor berpengaruh negatif terhadap audit delay. 

Penelitian ini mereplikasi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Luh 

Komang Indah Christina Carbaja dan I Ketut Yadnyana (2015). Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada variabel penelitian dan 

objek penelitian yang digunakan. Dalam penelitian sebelumnya menggunakan 

variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, reputasi KAP, pergantian auditor, 

sedangkan dalam penelitian ini menambah satu variabel, yaitu opini auditor. 

Objek penelitian dan tahun penelitian yang digunakan dalam penelitian 

sebelumnya dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI periode 

2012-2013, sedangkan dalam penelitian ini dilakukan pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2017. 

2. METODE PENELITIAN 

Populasi dalam penelitian ini adalah seliruh perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017. Metode pemilihan sampel adalah 
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purposive sampling, yaitu dengan mengkategorikan perusahaan berdasarkan 

kriteria tertentu. Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: (1) Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sejak 1 Januari 2014 

hingga 31 Desember, (2) Perusahaan manufaktur yang mengeluarkan laporan 

keuangan tahunan secara berturut-turut tahun 2014-2017, (3) Perusahaan 

manufaktur yang menyajikan laporan keuangannya dalam mata uang Rupiah (Rp), 

(4) Perusahaan manufaktur yang memiliki laba positif secara berturut-turut tahun 

2014-2017, (5) Perusahaan manufaktur yang memiliki data lengkap sesuai dengan 

kebutuhan dalam penelitian. 

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari laporan 

keuangan tahunan (annual report) Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesa tahun 2014-2017 dengan mengakses situs resmi Bursa Efek 

Indonesia (web.idx.id). 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Audit Delay, sedangkan 

variabel independen dalam penelitian ini adalah Profitabilitas, Ukuran 

Perusahaan, Reputasi KAP, Pergantian Auditor, Opini Auditor. 

Audit Delay 

Audit delay adalah waktu yang dibutuhkan oleh auditor untuk menghasilkan 

laporan audit atas kinerja keuangan suatu perusahaan. Audit delay diukur dengan 

rumus sesuai dengan penilitian yang dilakukan oleh Verawati dan Made Gede 

(2016). 

Audit Delay = Tanggal Laporan Audit – Tanggal Penutupan Buku  

Profitabilitas  

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari 

pendapatan yang berhubungan dengan penjualan, aset, dan ekuitas. Semakin 

tinggi perusahaan memperoleh profitabilitas maka semakin kecil terjadinya audit 

delay, dan sebaliknya. Profitabilitas dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

x 100 

 

 

http://www.idx.co.id/
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Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah skala perusahaan yang dilihat dari total aktiva 

perusahaan pada akhir periode. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan 

menggunakan rumus  

Ukuran Perusahaan (Size) = Ln (Total Aset)  

Reputasi KAP 

Kantor Akuntan Publik yang bereputasi baik, diperkirakan dapat melakukan 

audit dengan efisien dan memiliki fleksibelitas yang tinggi untuk menyelesaikan 

laporan keuangan sesuai jadwal. Dalam penelitian ini, reputasi KAP diukur 

dengan menggunakan variabel dummy yaitu dengan mengelompokkan KAP yang 

berafiliasi dengan The Big Four diberi skor 1, sedangkan KAP yang tidak 

berafiliasi dengan The Big Four diberi skor 0. 

Pergantian Auditor 

Pergantian auditor pada suatu perusahaan bertujuan untuk menjaga 

independensi dari auditor agar tetap objektif dalam melakukan tugasnya sebagai 

auditor. Pergantian auditor juga dilakukan karena telah berakhirnya kontrak kerja 

yang telah disepakati antara Kantor Akuntan Publik dengan pihak pemberi tugas. 

Dalam penelitian ini, pergantian auditor diukur dengan menggunakan variabel 

dummy yaitu dengan memberi skor 1 apabila perusahaan berganti auditor, dan 

skor 0 apabila perusahaan tidak berganti auditor. 

Opini Auditor  

Opini auditor merupakan pendapatan auditor independen atas kewajaran 

laporan keuangan klien yang di audit. Dalam penelitian ini, opini auditor diukur 

dengan menggunakan variabel dummy, yaitu dengan memberikan skor 1 apabila 

auditor memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian, dan skor 0 apabila auditor 

memberikan opini selana Wajar Tanpa Pengecualian. 

Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi berganda, yaitu hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel 

independen dengan variabel dependen. Model regresi yang digunakan sebagai 

berikut: 
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AD = α + β1PROF + β2UP + β3RKAP + β4PA + β5OA + e 

 Keterangan: 

AD = Audit Delay 

α   = Konstanta 

β1-β5 = Koefisien Regresi 

PROF  = Profitabilitas 

UP = Ukuran Perusahaan 

RKAP  = Reputasi KAP 

PA = Pergantian Auditor 

OA  = Opini Auditor 

e  = error 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Objek Penelitian 

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adala perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2014-2017. Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) yang diperoleh melalui website Indonesia Stock Exchange 

(www.idx.co.id). Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode 

purposive sampling sesuai dengan kriteria hasil pemilihan sampel. Proses 

pengambilan sampel dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1 

Kriteria Pengambilan Sampel 

  Keterangan Jumlah 

 Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 

2014-2017 

156 

 

1 Perusahaan Manufaktur yang tidak terdaftar di BEI sejak 

1 Januari 2014- 31 Desember 2017 

(24) 

2 Perusahaan Manufaktur yang tidak mengeluarkan laporan 

keuangan tahunan secara berturut-turut Tahun 2014-2017 

(24) 

http://www.idx.co.id/
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3 Perusahaan Manufaktur yang menyajikan laporan 

keuangannya selain mata uang Rupiah (Rp) 

(24) 

 

4 Perusahaan Manufaktur yang memiliki laba negatif secara 

berturut-turut tahun 2014-2017 

(33) 

5 Perusahaan Manufaktur yang tidak memiliki data lengkap 

sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian 

(13) 

 

 Jumlah sampel 38 

  Total sampel penelitian selama 4 tahun (38x4) 152 

Sumber: Data sekunder diolah, 2019. 

3.2 Statistik Deskriptif 

Tabel 2 

Statistik Deskriptif 

Variabel N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

AD 152 40,00 114,00 78,5789 10,65008 

PROF 152 ,00 ,78 ,0983 ,10035 

UP 152 24,11 32,15 28,4125 1,55033 

RKAP 152 ,00 1,00 ,4605 ,50009 

PA 152 ,00 1,00 ,5197 ,50126 

OA 152 ,00 1,00 ,7237 ,44865 

Valid N 

(listwise) 

152     

Sumber:  Hasil pengolahan data dengan SPSS, 2019. 

Berdasarkan tabel 2 di atas diketahui jumlah observasi dalam penelitian (N) 

adalah 152 perusahaan. Variabel audit delay diperoleh nilai minimum sebesar 

40,00 dan nilai maksimum sebesar 114,00, sedangkan rata-rata audit delay 

sebesar 78,5789 hari dan standar deviasi sebesar 10,65008. Profitabilitas diukur 

dengan menggunakan indikator ROA atau Return on Assets. Berdasarkan analisis 

deskriptif, rasio profitabilitas memiliki rentang nilai 0,00 hingga 0,78 dengan nilai 

rata-rata sebesar 0,0983 dan standar deviasi sebesar 0,10035. Ukuran perusahaan 

merupakan skala yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan yang diproksikan 

dengan menggunakan logaritma natural (LN) total aset. Berdasarkan analisis 
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deskriptif ukuran perusahaan memiliki rentang nilai antara 24,11 hingga 32,15 

dengan rata-rata sebesar 28,4125 dan standar deviasi sebesar 1,55033.. 

Berdasarkan analisis deskriptif reputasi KAP memiliki rentang nilai 0,00 hingga 

1,00 dengan rata-rata sebesar 0,4605 dan standar deviasi sebesar 0,50009. 

Berdasarkan analisis deskriptif pergantian auditor memiliki rentang nilai 0,00 

hingga 1,00 dengan rata-rata sebesar 0,5197 dan standar deviasi sebesar 0,50126. 

Berdasarkan analisis deskriptif opini auditor memiliki rentang nilai 0,00 hingga 

1,00 dengan rata-rata sebesar 0,7237 dan standar deviasi sebesar 0,44865.  

3.3 Uji Asumsi Klasik 

3.3.1 Uji Normalitas 

Dalam penelitian ini untuk menguji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov. 

Tabel 3 

Hasil Uji Normalitas Data 

Variabel 
Kolmogorov 

Smirnov Z 
Asymp. Sig (2-tailed) Keterangan 

Unstandardized 

residual 
1,082 0,192 

Data Berdistribusi 

Normal 

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS, 2019. 

 Berdasarkan hasil perhitungan tabel 3 diatas dapat diketahui bahwa 

besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 1,082 dengan nilsi Asymp.Sig (2-

tailed) sebesar 0,192. Kesimpulan dari hasil perhitungan tersebut menunjukkan 

bahwa nilai probabilitas 0,192 > 0,05 sehingga menunjukkan bahwa data dalam 

penelitian ini berdistribusi normal. 

3.3.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai 

Tolerance Value dan Variance Inflation Value (VIF). 

Tabel 4 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Model Collinearity Statistics Keterangan 
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Tolerance VIF 

(Constant) 

   PROF 0,817 1,225 Bebas Multikolinearitas 

UP 0,763 1,31 Bebas Multikolinearitas 

RKAP 0,664 1,506 Bebas Multikolinearitas 

PA 0,97 1,031 Bebas Multikolinearitas 

OP 0,885 1,13 Bebas Multikolinearitas 

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS, 2019 

Berdasarkan hasil dari tabel 4 menunjukkan bahwa seluruh variabel 

independen memiliki tolerance value > 0,10 dan nilai VIF < 10, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel-variabel dalam model regresi tidak terjadi 

multikolinearitas. 

3.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Dalam penelitian ini untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas yaitu dengan 

menggunakan uji rank spearman. 

Tabel 5 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel Sig. (2-tailed) Keterangan 

PROF 0,801 Bebas Heteroskedastisitas 

UP 0,591 Bebas Heteroskedastisitas 

RKAP 0,918 Bebas Heteroskedastisitas 

PA 0,480 Bebas Heteroskedastisitas 

OP 0,892 Bebas Heteroskedastisitas 

Sumber: Hasil pengolahan data diolah dengan SPSS, 2019 

Dari hasil tabel 5 menunjukkan bahwa nilai signifikansi masing-masing 

variabel independen lebih besar dari 0,05 (Sig > 0,05), sehingga menunjukkan 

bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. 

3.3.4 Uji Autokorelasi 

Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini dapat dilakukan 

dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW-test). 
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Tabel 6 

Hasil Uji Autokorelasi 

Durbin-Watson Ketentuan Keterangan 

1,874 -2 sampai 2  Bebas Autokorelasi 

Sumber: Hasil pengolahan data diolah dengan SPSS, 2019 

Dari hasil tabel 6 diketahui nilai Durbin-Watson sebesar 1,874. Nilai Durbin-

Watson berada di antara -2 sampai 2, sehingga dapat disimpulkan bahwa model 

regresi penelitian ini bebas dari gejala autokorelasi. 

3.4 Hasil Uji Hipotesis 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda sebagai alat pengujian 

yang digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. 

Tabel 7 

Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Variabel Koefisien Thitung Sig Keterangan 

(Constant) 54,311 3,154 0,002 

 PROF -23,146 -2,479 0,014 Signifikan 

UP 1,022 1,635 0,104 Tidak Signifikan 

RKAP 0,098 0,047 0,963 Tidak Signifikan 

PA 1,058 0,617 0,538 Tidak Signifikan 

OA -4,273 -2,129 0,035 Signifikan 

Sumber: Hasil pengolahan data diolah dengan SPSS, 2019 

Berdasarkan hasil pengujian regresi linear berganda pada tabel 7 dapat dibuat 

persamaan regresi sebagai berikut: 

AD = 54,311 – 23,146 PROF + 1,022 UP + 0,098 RKAP + 1,058 PA – 

4,273 OP + ε 

Berdasarkan persamaan regresi tersebut, dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

1. Nilai konstanta sebesar 54,311 dengan nilai positif menunjukkan jika 

variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, reputasi KAP, pergantian 
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auditor, dan opini auditor bernilai konstan maka audit delay sebesar 

54,311. 

2. Nilai koefisien regresi profitabilitas diperoleh sebesar -23,146 dengan nilai 

negatif. Hal ini dapat diartikan jika profitabilitas meningkat, maka audit 

delay akan semakin singkat. Sebaliknya jika nilai profitabilitas turun, 

maka audit delay akan semakin lama. 

3. Nilai koefisien regresi ukuran perusahaan diperoleh sebesar 1,022 dengan 

nilai positif. Hal ini dapat diartikan jika ukuran perusahaan semakin besar, 

maka audit delay akan semakin lama. Sebaliknya jika ukuran perusahaan 

semakin kecil, maka audit delay akan semakin singkat. 

4. Nilai koefisien regresi reputasi KAP diperoleh sebesar 0,098 dengan nilai 

positif. Hal ini dapat diartikan jika reputasi KAP semakin bagus, maka 

audit delay akan semakin lama. Sebaliknya jika reputasi KAP semakin 

jelek maka audit delay akan semakin singkat. 

5. Nilai koefisien regresi pergantian auditor diperoleh sebesar 1,058 dengan 

nilai positif. Hal ini dapat diartikan jika pergantian auditor semakin sering, 

maka audit delay akan semakin singkat. Sebaliknya jika pergantian auditor 

semakin jarang, maka audit delay akan semakin lama. 

6. Nilai koefisien regresi opini auditor diperoleh sebesar -4,273 dengan nilai 

negatif. Hal ini dapat diartikan jika  opini auditor cenderung wajar, maka 

audit delay akan semakin singkat. Sebaliknya jika opini auditor cenderung 

tidak wajar, maka audit delay akan semakin lama. 

3.4.1 Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

Analisis uji R2 digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Tabel 8 

Hasil Uji Determinasi 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,278a 0,077 0,046 10,40435 
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Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS, 2019. 

Hasil koefisien determinasi (Adj R2 ) yang ditunjukkan pada tabel 8 sebesar 

0,046. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel profitabilitas, ukuran 

perusahaan, reputasi KAP, pergantian auditor, dan opini auditor dalam 

menjelaskan variabel audit delay sebesar 4,6%. Sedangkan sisanya yaitu 

sebesar 95,4% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk 

dalam penelitian ini. 

3.4.2 Uji Simultan ( Uji F) 

Uji F dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh semua variabel independen 

secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Selain itu, uji F 

digunakan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan fit of 

goodness atau tidak. 

Tabel 9 

Hasil Uji F 

Variabel Fhitung Ftabel Sig Keterangan 

PROF, UP, 

RKAP, PA, 

OA 

2,433 2,27 0,037 Berpengaruh Simultan 

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS, 2019. 

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 9 dapat diketahui bahwa nilai Fhitung 2,433 > 

Ftabel 2,27 dan nilai signifikansi sebesar 0,037 < 0,05 menunjukkan bahwa model 

regresi fit of goodness. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel 

profitabilitas, ukuran perusahaan, reputasi KAP, pergantian auditor, dan opini 

auditor berpengaruh secara simultan pada audit delay. 

3.4.3 Uji t 

Uji statistik t pada umumnya menunjukkan seberapa jauh satu variabel penjelas 

atau variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05. 
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Tabel 10 

Hasil Uji t 

Variabel Thitung Sig 
Standar 

Sig 
Keterangan 

PROF -2,479 0,014 0,05 H1 diterima 

UP 1,635 0,104 0,05 H2 ditolak 

RKAP 0,047 0,963 0,05 H3 ditolak 

PA 0,617 0,538 0,05 H4 ditolak 

OA -2,129 0,035 0,05 H5 diterima 

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS, 2019. 

Berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel 10 maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pengaruh profitabilitas pada audit delay. 

Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai t hitung untuk variabel profitabilitas 

sebesar -2,479 dengan nilai signifikansi sebesar 0,014 < 0,05. Maka dapat 

disimpulkan bahwa H1 diterima, hal ini menunjukkan profitabilitas (PROF) 

berpengaruh signifikan pada audit delay. 

2. Pengaruh ukuran perusahaan pada audit delay. 

Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai t hitung untuk variabel ukuran 

perusahaan sebesar 1,635 dengan nilai signifikansi sebesar 0,104 > 0,05. 

Maka dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak, hal ini menunjukkan ukuran 

perusahaan (UP) tidak berpengaruh signifikan pada audit delay. 

3. Pengaruh reputasi KAP pada audit delay. 

Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai t hitung sebesar 0,047 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,963 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak, 

hal ini menunjukkan reputasi KAP (RKAP) tidak berpengaruh signifikan 

pada audit delay. 

4. Pengaruh pergantian auditor pada audit delay. 

Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai t hitung sebesar 0,617 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,538 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H4 ditolak, 

hal ini menunjukkan pergantian auditor (PA) tidak berpengaruh signifikan 

pada audit delay. 
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5. Pengaruh opini auditor pada audit delay. 

Berdasarkan hasil uji t diperoleh t hitung sebesar -2,129 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,035 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H5 

diterima, hal ini menunjukkan opini auditor (OA) berpengaruh signifikan 

pada audit delay. 

 

3.5 Pengaruh Profitabilitas terhadap Audit Delay 

Signifikansi sebesar 0,014 < 0,05, artinya H1 diterima. Hasil ini menunjukkan 

bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap audit delay. 

Hasil ini mengindikasikan bahwa proses penyelesaian audit laporan 

keuangan dipengaruhi oleh tingkat profitabilitas perusahaan. Hal ini dapat 

dikarenakan proses audit laporan keuangan pada perusahaan dengan tingkat 

keuntungan yang kecil akan berbeda jika dibandingkan proses audit pada 

perusahaan dengan tingkat keuntungan yang besar. Perusahaan dengan tingkat 

profitabilitas yang tinggi akan cenderung untuk tepat waktu dalam menyampaikan 

laporan keuangannya karena dapat digunakan sebagai berita baik yang harus 

segera diketahui publik bahwa perusahaan memiliki profitabilitas yang tinggi. Hal 

ini karena perusahaan ingin menunjukkan kinerja perusahaan dapat dikelola 

dengan baik dan sesuai dengan keinginan para pemakai laporan keuangan. 

Sebaliknya perusahaan akan cendurung terlambat untuk menyampaikan laporan 

keuangannya jika profitabilitasnya rendah, karena merupakan berita buruk dan 

akan cenderung untuk menunda mempublikasikannya. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Carbaja dan 

Yadnyana (2015), Liwe, dkk (2018), Prameswari dan Rahmawati (2015). Namun 

berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Anthusian dan Herry 

(2015), Angruningrum dan Wirakusuma (2013), Apriyana dan Diana (2017). 

3.6 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Audit Delay 

Signifikansi sebesar 0,104 > 0,05, artinya H2 ditolak. Hasil ini menunjukkan 

bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit delay. 

Hasil ini mengindikasikan proses penyelesaian audit laporan keuangan tidak 

dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Hal ini dapat dikarenakan bahwa perusahaan 
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yang berukuran kecil maupun besar dapat saja mengalami audit delay. Hal ini 

dapat diartikan bahwa apabila total aset perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017 mengalami peningkatan maupun 

penurunan, maka audit delay tidak akan mengalami perubahan. Ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh pada audit delay karena penilaian ukuran 

perusahaan menggunakan total assets lebih stabil dibandingkan dengan 

menggunakan market value dan tingkat penjualan. Hal ini dikarenakan perusahaan 

dengan total aset besar maupun kecil mempunyai kemungkinan yang sama dalam 

menghadapi tekanan atas penyampaian laporan keungan, tekanan tersebut berasal 

dari pengawasan investor, BAPEPAM, dan pemerintah. Sehingga ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh pada audit delay. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Innayati dan 

Endah (2015), Saemargani dan Indah (2015), Prameswari dan Rahmawati (2015). 

Namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Carbaja dan 

Yadnyana (2015), Puspitasari dan Latrini (2014). 

3.7 Pengaruh Reputasi KAP terhadap Audit Delay 

Signifikansi sebesar 0,963 > 0,05, artinya H3 ditolak. Hasil ini menunjukkan 

bahwa reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap audit delay. 

Hasil ini mengindikasikan proses penyelesaian audit laporan keuangan tidak 

dipengaruhi oleh reputasi KAP. Perusahaan yang menggunakan KAP the big four 

belum tentu cepat dalam menyelesaikan audit dibandingkan perusahaan yang 

menggunakan KAP non big four. KAP the big four tidak hanya menghandle satu 

perusahaan saja melainkan banyak perusahaan, hal ini menyebabkan auditor 

terlambat dalam menyelesaikan tugas auditnya. Hasil penelitian ini sebenarnya 

tidak sesuai dengan logika teori dan hipotesis, dimana penyelesaian kerja audit 

yang lama akan berdampak buruk terhadap kinerja KAP dimata klien dan para 

yang berkepentingan. Walaupun KAP non big four bisa lebih cepat 

menyelesaikan audit, tetapi diragukan oleh perusahaan atau masyarakat hasilnya 

belum tentu benar. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Carbaja dan 

Yadnyana (2015), Innayati dan Endah (2015), Angruningrum dan Wirakusuma 
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(2013). Namun berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Verawati dan Wirakusuma (2016), Prameswari dan Rahmawati (2015), Anthusian 

dan Herry (2015). 

3.8 Pengaruh Pergantian Auditor terhadap Audit Delay 

Signifikansi sebesar 0,538 > 0,05, artinya H4 ditolak. Hasil ini menunjukkan 

bahwa pergantian auditor tidak berpengaruh terhadap audit delay. 

Hasil ini mengindikasikan proses penyelesaian audit laporan keuangan tidak 

dipengaruhi oleh pergantian auditor, karena auditor harus bersikap profesional 

terhadap apa yang dikerjakan. Auditor yang profesional tidak perlu membutuhkan 

waktu yang lama untuk mengenali karakteristik perusahaan klien dan sistem yang 

ada di dalamnya, sehingga hal ini tidak menyita waktu auditor dalam 

melaksanakan auditnya. Pergantian auditor bisa dilakukan jauh sebelum tahun 

tutup buka berakhir, sehingga auditor baru dapat mengatur waktu mereka untuk 

memahami lingkungan bisnis klien dan risiko audit klien dari awal sehingga tidak 

mempengaruhi proses audit. Pergantian auditor dilakukan dengan tujuan untuk 

menjaga independensi auditor agar tetap bersikap objektif dalam melaksanakan 

tugasnya sebagai auditor. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti 

(2015), Permatasari (2018). Namun berbanding terbalik dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Rustiarini dan Sugiarti (2013), Carbaja dan Yadnyana 

(2015). 

3.9 Pengaruh Opini Auditor terhadap Audit Delay 

Signifikansi sebesar 0,035 < 0,05, artinya H5 diterima. Hasil ini menunjukkan 

bahwa opini auditor berpengaruh negatif terhadap audit delay. 

Hasil ini mengindikasikan proses penyelesaian audit laporan keuangan 

dipengaruhi oleh opini auditor. Opini audit merupakan media bagi auditor untuk 

mengungkapkan pendapat atas laporan keuangan kepada para pemakai laporan 

keuangan mengenai keadaan laporan keuangan. Ketika perusahaan mendapatkan 

opini selain Wajar Tanpa Pengecualian maka auditor akan mencari bukti-bukti 

penyebab dikeluarkannya opini selain Wajar Tanpa Pengecualian.  Pencarian 

bukti-bukti audit akan menghabiskan banyak waktu sehingga mengindikasikan 
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terjadinya audit delay yang lebih panjang. Selain itu perusahaan yang 

mendapatkan opini selain Wajar Tanpa Pengecualian dianggap sebagai sinyal 

adanya suatu masalah, hal ini menandakan bahwa ada sesuatu yang tidak biasa 

atau serius telah terjadi. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Aryaningsih 

dan Budiartha (2014), Anthusian dan Herry (2015), dan Kusumawardani (2013). 

Namun berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Saemargani dan Indah (2015), Prameswari dan Rahmawati (2015), Verawati dan 

Wirakusuma (2016). 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil uji analisis data serta pembahasan yang telah dilakukan, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa: (1) Profitabilitas (PROF) berpengaruh negatif pada 

audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2017. 

Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,014 yang berarti 

kurang dari 0,05 sehingga H1 diterima. (2) Ukuran perusahaan (UP) tidak 

berpengaruh pada audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

tahun 2014-2017. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,104 

yang berarti lebih dari 0,05 sehingga H2 ditolak. (3) Reputasi KAP (RKAP) tidak 

berpengaruh pada audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

tahun 2014-2017. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,963 

yang berarti lebih dari 0,05 sehingga H3 ditolak. (4) Pergantian auditor (PA) tidak 

berpengaruh pada audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

tahun 2014-2017. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,538 

yang berarti lebih dari 0,05 sehingga H4 ditolak. (5) Opini auditor (OA) 

berpengaruh negatif pada audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI tahun 2014-2017. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 

0,035 yang berarti kurang dari 0,05 sehingga H5 diterima. (6) Hasil pengujian 

koefisien determinasi (R2) diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,046. Hal 

ini menunjukkan bahwa kemampuan PROF, UP, RKAP, PA, dan OA dalam 
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menjelaskan AD sebesar 4,6%. Sedangkan sisanya sebsar 95,4% dipengaruhi oleh 

variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. 

4.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan. Berikut ini keterbatasan 

dari penelitian ini, diantaranya: (1) Penelitian ini hanya dibatasi pada perusahaan 

manufaktur saja sehingga hasil penelitian ini mungkin tidak sama apabila 

diimplikasikan pada jenis industri yang lain. (2) Penelitian ini terbatas pada 

variabel yang digunakan hanya profitabilitas, ukuran perusahaan, reputasi KAP, 

pergantian auditor, dan opini auditor sehingga faktor-faktor lain yang 

diindikasikan mempengaruhi audit delay tidak diteliti dalam penelitian ini. (3) 

Periode pengamatan hanya empat tahun sehingga belum dapat memberikan 

gambaran hasil yang dapat digeneralisasikan. 

4.3 Saran 

Berdasarkan simpulan yang diperoleh serta keterbatasan dalam penelitian ini, 

maka peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut: (1) 

Menambah sampel penelitian tidak hanya pada perusahaan manufaktur tetapi juga 

perusahaan non manufaktur. (2) Penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan 

variabel lain yang dapat mempengaruhi audit delay mengingat nilai Adjusted R 

Square hanya 4,6%. (3) Bagi peneliti selanjutnya dapat memperpanjang rentang 

waktu penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih akurat. 
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