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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Audit Delay 

2.1.1  Pengertian Audit Delay 

Audit delay terjadi karena laporan keuangan yang dipublikasikan harus 

diaudit terlebih dahulu oleh akuntan yang independen. Di Indonesia, hal ini diatur 

untuk perusahaan yang go public, melalui Peraturan Bapepam No. X.K.2 tentang 

Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala, dimana disebutkan ; 

“Laporan keuangan tahunan harus disertai dengan laporan akuntan dengan 

pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam selambat–

lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan 

tahunan...Laporan keuangan tahunan wajib diumumkan kepada publik... 

pengumuman tersebut harus memuat opini dari akuntan..” 

Hossain dan Taylor (1998) menjelaskan alasan mengenai keterlambatan 

publikasi laporan keuangan, sebagai berikut; “One of the most tangible reasons 

for late publication of annual reports by public limited companies is that the 

accounts need to be audited before they can be published.“ . 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2007:8) paragraf 43 dijelaskan 

bahwa: 

“Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan maka 

informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen 

mungkin perlu menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan tepat 

waktu dan ketentuan informasi andal. Untuk menyediakan informasi tepat 

waktu, seringkali perlu melaporkan sebelum seluruh aspek transaksi atau 
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peristiwa lainnya diketahui, sehingga mengurangi keandalan informasi. 

Sebaliknya, jika pelaporan ditunda sampai seluruh aspek diketahui, 

informasi yang dihasilkan mungkin sangat handal tetapi kurang 

bermanfaat bagi pengambil keputusan. Dalam usaha mencapai 

keseimbangan antara relevansi dan keandalan, kebutuhan pengambil 

keputusan merupakan pertimbangan yang menentukan.” 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 paragraf 

38 (2007:1.7), disebutkan bahwa manfaat suatu laporan keuangan akan berkurang 

jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Suatu perusahaan 

sebaiknya mengeluarkan laporan keuangannya paling lama 4 bulan setelah tanggal 

neraca. Faktor–faktor seperti kompleksitas operasi perusahaan tidak cukup 

menjadi pembenaran atas ketidakmampuan perusahaan menyediakan laporan 

keuangan tepat waktu. 

Dari penjelasan–penjelasan di atas, terungkap bahwa ketepatan waktu 

penerbitan laporan keuangan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan 

manfaat atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan, namun ketepatan 

waktu tersebut sangat dipengaruhi oleh adanya proses audit sebelum laporan 

keuangan tersebut dipublikasikan agar para pemakai mendapatkan keyakinan 

memadai atas informasi yang diterimanya. Hal ini menimbulkan suatu istilah yang 

disebut sebagai audit delay.  

Wah Lai and Cheuk (2005) menyatakan hal yang sama mengenai audit 

delay yang dalam istilah penelitiannya disebut sebagai Audit Report Lag, sebagai 

berikut: “An audit report lag or audit delay is a period from a company’s year 

end date to the audit report date”. 
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Ashton et.al (1997) mengemukakan definisi audit delay sebagai lamanya 

waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga 

tanggal diterbitkannya laporan audit. 

Hossain dan Taylor (1998) mendefinisikan audit delay sebagai berikut: 

“Audit delay is generally defined ... as the length of time from a 

company’s financial year-end to the date of the auditor’s report ... in most 

cases timeliness have actually dealt with audit delays” . 

Dari beberapa pengertian di atas, jelas bahwa audit delay yang merupakan 

rentang waktu (jarak hari) dari tanggal neraca perusahaan ke tanggal penerbitan 

laporan audit dan berarti di dalamnya terdapat proses audit yang membutuhkan 

waktu yang tidak singkat dan proses audit ini tercermin dalam prosedur audit yang 

diambil oleh auditor. 

 

2.2  Faktor–faktor yang Mempengaruhi Audit Delay 

 Faktor–faktor yang mempengaruhi audit delay telah banyak diuji oleh 

banyak peneliti di berbagai negara. Dyer dan McHugh (1975) menjelaskan bahwa 

faktor-faktor tersebut antara lain : faktor ukuran perusahaan (company size), 

tanggal tutup buku, dan profitabilitas. Carslaw dan Kapplan (1991) juga 

menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay yaitu : pelaporan 

laba/rugi, extraordinary item, control perusahaan, proporsi hutang (tingkat 

solvabilitas), jenis industri, jenis pendapat auditor, dan ukuran KAP. Owusu 

Ansah (2000) menyatakan umur perusahaan termasuk salah satu faktor yang 

mempergaruhi audit delay. Sedangkan menurut Schwartz dan Soo (1996) 
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menjelaskan berberapa faktor yang berpengaruh dalam audit delay yaitu 

pergantian auditor, pendekatan struktur audit, reputasi auditor dan opini going 

concern, dan masih banyak para peneliti yang telah menguji faktor-faktor dalam 

mempengaruhi audit delay. 

Faktor–faktor yang akan dianalisa lebih lanjut oleh penulis adalah faktor 

(1) tingkat profitabilitas, (2) tingkat solvabilitas, (3) going concern opinion, (4) 

ukuran perusahaan (company size), dan (5) umur perusahaan , faktor–faktor 

tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

 

2.2.1 Tingkat Profitabilitas 

Umumnya masalah profitabilitas lebih penting dari masalah profit, karena 

profit yang besar belum merupakan ukuran bahwa perusahaan telah bekerja 

dengan efisien. Efisiensi baru dapat diketahui jika profit dibandingkan dengan 

kekayaan atau modal yang digunakan untuk menghasilkan profit tersebut. Dengan 

demikian perusahaan tidak hanya memperhatikan bagaimana usaha untuk 

memperbesar profit tetapi yang lebih penting adalah usaha untuk mempertinggi 

profitabilitasnya, karena profitabilitas yang tinggi merupakan pencerminan 

efisiensi yang tinggi pula.  

Untuk dapat melangsungkan hidupnya, suatu perusahaan haruslah berada 

dalam keadaan menguntungkan/profitable. Tanpa adanya keuntungan akan sangat 

sulit bagi perusahaan untuk menarik modal dari luar. Para kreditur, pemilik 

perusahaan dan terutama sekali pihak manajemen perusahaan akan berusaha 
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meningkatkan keuntungan ini, karena disadari betul betapa pentingnya arti 

keuntungan bagi masa depan perusahaan  (Syamsuddin, 2000:59). 

Dengan uraian di atas, maka yang disebut profitabilitas adalah kemampuan 

menghasilkan laba (profit) selama periode tertentu dengan menggunakan aktiva 

atau modal, baik modal secara keseluruhan maupun modal sendiri (Van Horn dan 

Wachowicz, 1997:148-149). 

Ada beberapa pengukuran terhadap profitabilitas perusahaan di mana 

masing–masing pengukuran dihubungkan dengan volume penjualan, total aktiva, 

dan modal sendiri. Dalam penelitian ini, penyusun fokus terhadap aktivitas 

operasi (kinerja) perusahaan dalam memperoleh aset dan menggunakan Return On 

Assets dalam pengukuran terhadap profitabilitas perusahaan. 

Return On Assets atau pengembalian atas aktiva merupakan bentuk yang 

paling mudah dari analisis profitabilitas dalam menghubungkan  laba bersih 

(EBIT) yang dilaporkan terhadap total aktiva. Pengertian Return On Assets 

menurut Bambang Riyanto (1995:336) adalah: 

“rasio yang mengukur kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam 

keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bagi semua investor 

(pemegang obligasi dan saham)” . 

Return On Assets atau pengembalian atas aktiva merupakan bagian dari 

rasio profitabilitas dalam analisa laporan keuangan atau pengukur kinerja 

keuangan perusahaan. Rasio ini mengukur kemampuan aktiva perusahaan 

memperoleh laba dari operasi perusahaan. Karena hasil operasi yang ingin diukur, 

maka dipergunakan laba sebelum bunga dan pajak. Aktiva yang dipergunakan 
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untuk mengukur kemampuan memperoleh laba operasi adalah aktiva operasional. 

Jika perusahaan mempunyai aktiva non–operasional, aktiva ini perlu dikeluarkan 

dari perhitungan (Husnan, 1998:563). 

Berdasarkan definisi diatas, maka dalam penelitian ini yang menjadi tolok 

ukur tingkat profitabilitas yaitu Return On Asset Rasio (ROA) yang diperoleh 

dengan persamaan berikut : 

 

 

 

 

Carslaw and Kaplan (1991), Willingham and Elliot (1987), Ashton et.al 

(1987), serta Hossain and Taylor (1998) menemukan bahwa terdapat pengaruh 

negatif antara profitabilitas dengan audit delay, ini berarti perusahaan yang 

mengumumkan rugi atau tingkat profitabilitas yang rendah cenderung mengalami 

audit delay yang lebih panjang. Carslaw and Kaplan (1991) menyatakan bahwa 

perusahaan yang melaporkan kerugian akan meminta auditor untuk menunda 

memulai auditnya (reschedulling) dari biasanya. Dengan melakukan itu, laporan 

audit akan tertunda karena akan membawa berita yang tidak baik kepada publik. 

Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi akan meminta auditor 

untuk segera menyelesaikan auditnya agar dapat segera menyampaikan berita baik 

kepada publik. 

 

ROA =   
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Begitu juga dijelaskan oleh Varianada Halim (2000) bahwa Akuntan 

Publik cenderung berhati–hati dan mengambil prosedur–prosedur audit yang 

dapat memastikan nilai kerugian atau tingkat profitabilitas yang menurun tersebut, 

hal ini berarti dapat memperpanjang audit delay. Sementara itu, Courtis (1976) 

dan Dyer and McHugh (1975) menemukan pengaruh positif antara profitabilitas 

dan audit delay. 

Beberapa faktor yang mengaitkan pelaporan rugi dengan audit delay 

adalah: (1) ketika rugi terjadi perusahaan akan cenderung meminta auditor untuk 

menjadwal audit lebih dari biasanya misalnya terlambat memulai proses audit atau  

memperlama proses audit. (2) seorang auditor akan lebih berhati-hati dalam 

melakukan proses audit pada perusahaan yang rugi jika auditor meyakini bahwa 

kerugian perusahaan kemungkinan disebabkan karena kegagalan keuangan atau 

kecurangan manajemen. 

 

2.2.2  Tingkat Solvabilitas 

Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua 

kewajiban-kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun jangka 

panjangnya. Perusahaan yang tidak solvabel adalah perusahaan yang utang 

totalnya lebih besar dibandingkan total asetnya (Hanafi dan Halim, 1996). 

Kemampuan operasi perusahaan dicerminkan dari aset-aset yang dimiliki oleh 

perusahaan. 
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Supranoto (1990:198) disebutkan bahwa solvabilitas kemampuan suatu 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo. 

Analisis solvabilitas difokuskan terutama pada reaksi dalam  neraca yang 

menunjukan kemampuan untuk melunasi utang lancar dan utang tidak lancar. 

Berdasarkan definisi di atas, maka dalam penelitian ini yang menjadi tolak 

ukur Solvabilitas diukur dengan Debt Equity Ratio (DER) digambarkan melalui 

perbandingan antara  total hutang dengan total ekuitas (modal sendiri) yang 

dirumuskan : 

DER =   

 

Hasil penelitian oleh Ahmad dan Kamarudin (2003) di Malaysia 

menunjukkan bahwa solvabilitas memiliki pengaruh yang signifikan. Dan 

solvabilitas memiliki hubungan positif terhadap rentang waktu penyajian laporan 

keuangan, dengan kata lain solvabilitas memiliki pengaruh positif terhadap 

keterlambatan penyajian laporan keuangan. Hasil penelitian Lianto dan Kusuma 

(2010) menyatakan solvabilitas berpengaruh terhadap audit report lag (audit 

delay) dapat diterima. Lianto dan Kusuma menyatakan tingginya jumlah hutang 

yang dimiliki perusahaan akan menyebabkan proses audit yang relatif lebih lama. 

Proporsi hutang terhadap total aktiva yang tinggi juga mungkin membuat auditor 

perlu meningkatkan kehati-hatian dan kecermatan yang lebih dalam pengauditan 

terkait dengan masalah kelangsungan hidup perusahaan (going concern). Jika 
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dipandang dari sudut pemberi pinjaman, rasio total debt to total aset yang besar 

memberikan ukuran mengenai tingkat risiko dalam hubungannya dengan 

ketersediaan nilai aktiva yang dapat dijadikan jaminan. 

Berdasarkan uraian pada paragraf sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa 

perusahaan yang memiliki tingkat solvabilitas yang tinggi, maka rentang waktu 

penyelesaian auditnya akan semakin panjang. Hal ini dikarenakan oleh tingkat 

risiko dari hutang perusahaan tersebut. Jika hutang perusahaan tinggi, maka 

tingkat risiko bisnis perusahaan pun semakin tinggi. Hali ini membuat auditor 

cenderung bekerja secara hati-hati dan berakibat rentang waktu penyelesaian audit 

semakin lama dan ketepatan waktu sulit tercapai. Begitu juga sebaliknya, jika 

hutang perusahaan tersebut rendah, maka tingkat risiko bisnis perusahaan tersebut 

juga rendah. Hal ini menimbulkan rentang waktu penyelesaian audit semakin 

pendek dan ketepatan waktu penyajian laporan keuangan dapat dicapai. 

 

2.2.3 Going Concern Opinion 

Sekalipun tujuan audit bukan untuk mengevaluasi kesehatan keuangan 

perusahaan, auditor memiliki tanggung jawab menurut SAS 59 (AU 341) untuk 

mengevaluasi apakah perusahaan mempunyai kemungkinan untuk tetap bertahan 

(going concern).  

Menurut Arens et.al (2006), faktor-faktor berikut dapat menimbulkan 

ketidakpastian mengenai kemampuan perusahaan untuk terus bertahan : 
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1. Kerugian operasi atau kekurangan modal kerja yang berulang dan 

signifikan. 

2. Ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya ketika 

jatuh tempo. 

3. Kehilangan pelanggan utama, terjadi bencana yang tak dijamin oleh 

asuransi seperti gempa bumi atau banjir, atau masalah ketenagakerjaan 

yang tidak biasa. 

4. Pengadilan, perundang-undangan, atau hal-hal serupa lainnya yang 

sudah terjadi dan dapat membahayakan kemampuan entitas untuk 

beroperasi. 

 

Pertimbangan auditor dalam situasi semacam itu adalah kemungkinan 

bahwa klien mungkin tidak dapat meneruskan operasinya atau memenuhi 

kewajibannya selama periode yang wajar. 

Schwartz dan Soo (1996) dan Hamzah Ahmad, M.Nisarul Alim & Imam 

Subekti (2005) menemukan bahwa terdapat pengaruh  positif antara going 

concern opinion dengan audit delay. Dalam penelitian  Schwartz dan Soo (1996) 

dan Hamzah Ahmad, M.Nisarul Alim & Imam Subekti (2005) menyatakan bahwa 

bahwa audit delay yang lebih panjang dialami oleh perusahaan yang menerima 

pendapat going concernn opinion. Hal ini dikarenakan, proses pemberian 

pendapat tersebut melibatkan negosiasi dengan klien, konsultasi dengan partner 

audit yang lebih senior atau staf teknis, dan perluasan lingkup audit. 
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Lain halnya dengan perusahaan yang tidak menerima pendapat going 

concern opinion, perusahaan tersebut akan melaporkan pendapat tepat waktu 

karena merupakan berita baik. Dalam hal ini, opini audit yang baik harus 

mengemukakan bahwa laporan keuangan telah diaudit sesuai dengan ketentuan 

Standar Akuntansi Keuangan dan tidak ada penyimpangan material yang dapat 

mempengaruhi pengambilan keputusan. 

 

2.2.4 Ukuran Perusahaan 

Ahmad dan Kamarudin (2001) mengatakan bahwa: 

“Larger companies have more resources to pay relatively higher audit 

fees and are able to settle the fees soon after the companies’ year –end. 

Thus, it is likely that the audit-reporting lag for larger companies is lesser 

than those of smaller ones”. 

 

Dalam pengertian diatas dapat diartikan bahwa Dari pengertian diatas 

dapat diartikan bahwa perusahaan berskala besar juga memiliki sumberdaya untuk 

membayar audit fees yang relatif tinggi sehingga dapat menekan auditor untuk 

memulai pekerjaan lebih awal dan menyelesaikan audit bila dibanding perusahaan 

kecil.  

Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya suatu perusahaan yang 

ditunjukkan oleh total aktiva, total penjualan, rata-rata tingkat penjualan, dan rata- 

rata total aktiva. Penelitian yang dilakukan oleh Ashton, Willingham, dan Elliot 

(1987) di Kanada dengan jumlah sampel 488 perusahaan meneliti hubungan 

antara ukuran perusahaan dengan indikator total revenue dengan audit delay 

menunjukkan bahwa semakin besar suatu perusahaan publik maka audit delay 
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semakin panjang pula. Namun sebaliknya hasil penelitian Halim (2000) di 

indikator yang sama yaitu total revenue mempunyai pengaruh yang signifikan 

Indonesia tidak berhasil membuktikan ukuran perusahaan yang menggunakan 

indikator yang sama yaitu total revenue mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap audit delay. Hasil penelitian Halim (2000) yang menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh kuat terhadap audit delay, namun arah 

hubungannya positif. 

Penelitian yang dilakukan oleh Carslaw dan Kaplan (1991) di New 

Zealand yang menggunakan total assets sebagai indikator ukuran perusahaan 

menunjukkan bahwa audit delay mempunyai hubungan yang berkebalikan dengan 

ukuran perusahaan. Hal ini terjadi karena perusahaan yang lebih besar mempunyai 

pengendalian internal yang lebih kuat akan mengurangi kecenderungan kesalahan 

pelaporan keuangan yang mungkin terjadi dan memampukan auditor untuk 

melakukan pengendalian yang lebih luas dan untuk melakukan pekerjaan intern. 

Selain itu juga berkaitan dengan pelayanan yang lebih baik, untuk klien yang 

lebih besar oleh firma untuk memastikan keputusan dari klien. 

Menurut Dyer dan Mc Hugh (1975) mengatakan bahwa perusahaan besar 

mempunyai sistem pengendalian manajemen yang baik pula sehingga manajemen 

akan lebih teliti dan lebih patuh pada aturan yang dibuat perusahaan dengan 

demikian manajemen akan menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu. 
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2.2.5 Umur Perusahaan 

Menurut Owusu Ansah (2000) mengatakan bahwa:  

“well-established company is likely to be more proficient in gathering, 

processing and releasing information when needed because of learning 

experience”.  

Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa perusahaan yang memiliki 

umur lebih tua cenderung untuk lebih terampil dalam pengumpulan, pemrosesan 

dan menghasilkan informasi ketika diperlukan, karena perusahaan telah 

memperoleh pengalaman yang cukup. Dengan demikian laporan keuangan akan 

dapat disajikan lebih tepat waktu.  

Hasil penelitian oleh Rachmat Saleh (2004) menunjukkan bahwa umur 

perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan, dan memiliki hubungan 

negatif terhadap ketepatan waktu penyajian laporan keuangan, dengan kata lain, 

memiliki hubungan positif terhadap keterlambatan penyelesaian penyajian laporan 

keuangan. 

Perusahaan dengan umur yang makin tua, cenderung untuk lebih terampil 

dalam pengumpulan, pemrosesan dan menghasilkan informasi ketika diperlukan, 

karena perusahaan telah memperoleh pengalaman yang cukup (Rachmat Saleh, 

2004) 

 

 

 

 

 



22 

 

 

 

 

2.3 Laporan Keuangan 

2.3.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan pada dasarnya dinyatakan sebagai hasil dari proses 

akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan 

atau kegiatan suatu perusahaan dengan pihak–pihak yang berkepentingan dengan 

data dan kegiatan perusahaan tersebut. 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2007:1) paragraf 07, dijelaskan 

bahwa: 

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. 

Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba 

rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam 

berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), 

catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian 

integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan 

informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya 

informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan 

pengaruh perubahan harga.” 

 

Harahap (2004:105) dalam buku “Analisis Kritis atas Laporan Keuangan” 

mendefinisikan laporan keuangan sebagai berikut: 

“Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha 

suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Adapun 

jenis laporan keuangan yang lazim dikenal adalah: Neraca atau Laporan 

Laba/Rugi, atau hasil usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Posisi 

Keuangan.” 

 



23 

 

 

 

 

Menurut Warren (2005:24): “Laporan Keuangan adalah Laporan 

Akuntansi yang menghasilkan informasi tentang keadaan suatu perusahaan 

sekaligus merupakan alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas 

perusahaan dengan pihak–pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas 

perusahaan tersebut”. 

Selain pengertian laporan keuangan di atas, dijelaskan pula dalam Standar 

Akuntansi Keuangan No. 1 (2007:3) paragraf 11 mengenai tanggung jawab atas 

laporan keuangan: 

“Manajemen perusahaan memikul tanggung jawab utama dalam 

penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan.” 

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa laporan 

keuangan yang lengkap terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan 

posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian 

integral dari laporan keuangan. 

 

2.3.2 Tujuan Laporan Keuangan 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (2009 : 5), tujuan dari 

laporan keuangan adalah sebagai berikut : 

“Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi 

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

sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan 

ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban 

manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada 

mereka”. 
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Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan 

informasi mengenai entitas yang meliputi: 

a) Aset; 

b) Laibilitas; 

c) Ekuitas; 

d) Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian; 

e) Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai 

pemilik;dan 

f) Arus kas 

Informasi tersebut diatas beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan 

atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas 

masa depan dan khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan 

setara kas. 

 Menurut Balkaoui dan Riahi (2006 ; 212-213), tujuan laporan keuangan 

berdasarkan Accounting Principles Board (APB) bab 4 pernyataan no 4 sebagai 

berikut : 

1. Tujuan khusus dari laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar dan 

sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, posisi 

keuangan, hasil operasi, dan perubahan-perubahan lainnya dalam posisi 

keuangan. 
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2. Tujuan umum dari laporan keuangan adalah sebagai brikut :  

a) Untuk memberikan informasi yang dapat diandalkan mengenai sumber 

daya ekonomi dan kewajiban dari perusahaan bisnis agar dapat : (1) 

Mengevaluasi kelebihan dan kekurangannya; (2) Menunjukan 

pendanaan dan investasinya; (3) Mengevaluasi kemampuan dalam 

memenuhi komitmen-komitmennya; (4) Menunjukan berbagai sumber 

daya bagi pertumbuhannya. 

b) Untuk memberikan informasi yang dapat diandalkan mengenai 

perubahan dalam sumber daya bersih dari aktivitas perusahaan bisnis 

yang diarahkan untuk memperoleh laba agar dapat : (1) Menunjukan 

ekspektasi pengembalian dividen kepada investor; (2) Menunjukan 

kemampuan operasi perusahaan dalam membayar kredi dan pemasok, 

memberikan pekerjaan bagi karyawan-karyawannya, membayar pajak, 

dan menghasilkan dana untuk perluasan; (3) Memberikan informasi 

untuk perencanaan dan pengendalian kepada manajemen; (4) 

menyajikan profitabilitas jangka panjang. 

c) Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dapat digunakan 

untuk mengestimasi potensi peghasilan bagi perusahaan. 

d) Untuk memberikan informasi lain yang dibutuhkan mengenai 

perubahan dalam sumber daya ekonomi dan kewajiban. 

e) Untuk mengungkapkan informasi yang relevan terhadap kebutuhan 

pengguna laporan. 
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3. Tujuan kualitatif dari  akuntansi keuangan adalah sebagai berikut : 

a) Relefansi yang artinya pemilihan informasi yang kemungkinan paling 

besar untuk memberikan bantuan kepada para pengguna dalam 

keputusan ekonomi mereka. 

b) Dapat dimengerti yang artinya tidak hanya informasi tersebut harus 

jelas, tetatpi para pengguna juga harus memahaminya. 

c) Dapat diferivikasi yang artinya hasil akuntansi dapat didukung oleh 

pengukuran-pengukuran yang independen dengan menggunakan 

metode-metode pengukuran yang sama. 

d) Netralitas yang artinya informasi akuntansi ditunjukan kepada 

kebutuhan umum pengguna, bukan kebutuhan-kebutuhan tertentu dari 

pengguna-pengguna yang spesifik. 

e) Ketepatan waktu yang artinya komunikasi informasi secara lebih awal 

untuk menghindari adanya keterlambatan atau penundaan dalam 

pengambilan keputusan ekonomi. 

f) Komparabilitas (daya banding), artinya secara tidak langsung berarti 

perbedaan-perbedaan yang terjadi seharusnya bukan diakibatkan oleh 

perbedaan perlakuan akuntansi keuangan yang diterapkan. 

g) Kelengkapan, artinya telah dilaporkan seluruh informasi yang  “secara 

wajar” memenuhi pernyataan dari tujuan kualitatif yang lain. 
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2.4 Auditing 

2.4.1 Pengertian Auditing 

Auditing menurut Elder, Beasly, and Arens (2010 : 4), didefinisikan sebagai 

berikut : 

“Auditng is the accumulation and evaluation evidence about information 

to determine and report on the degree of correspondence between the 

quantifiable information and established criteria. Auditing should be done 

by a competent independent person” 

 

Menurut Boynton et.al (2002 : 5), mendefinisikan auditing berdasarkan 

“Report of the Committee on Basic Auditing Concepts of the American 

Accounting Association” (Accounting Review, vol 47) dijelaskan sebagai berikut: 

“Suatu proses sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti 

secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi 

dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian anatara asersi-asersi tersebut 

dengan criteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta penyampaian hasil-

hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan” 

 

Sedangkan menurut Mulyadi (2002), definisi auditing adalah : 

“Suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara 

objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian 

ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tujuan unutk mengetahui 

tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah 

ditetapkan serta penyampaian hasil-hasilnya kepada yang berkepentingan” 
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Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan pengertian auditing, 

yaitu suatu proses yang sitematis dalam pengumpulan dan penilaian bahan bukti 

yang dilakuakn oleh seorang ahli yang independen tentang informasi yang 

dinyatakan dengan angka (dapat diukur) dan suatu kegiatan dan kejadian ekonomi 

dalam suatu usaha ekonomi tertentu dengan tujuan menentukan dan melaporkan 

tingkat kesesuaian antara informasi yang dapat diukur dengan kriteria yang ada. 

 

2.4.2 Audit Laporan Keuangan 

Pengertian audit laporan keuangan menurut Elder, Beasley, and Arens 

(2010 : 15) adalah sebagai berikut : 

“A financial statement audit is conducted to determine whether the overall 

financial statements (the information being verified) are stated in 

accordance with specific criteria” 

 

“The objective of the ordinary audit of financial statements by the 

independent auditor is the expression of an opinion on the fairness with 

wich they present fairly, in all material respects, financial position, result 

of operations, and it’s cash flow in conformity with generally accepted 

accounting principles” 

 

Sedangkan menurut Boynton et.al (2002 : 6) audit laporan keuangan 

adalah: 

“Berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang 

laporan-laporan entitas dengan maksud agar dapat meberikan pendapat 

apakah laporan-laporan tersebut disajikan secara wajar sesuai dengan 
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kriteria yang telah ditetapkan, yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku 

umum” 

 

Berdasarkan definisi-definisi diatas disimpulkan bahwa audit atas laporan 

keuangan adalah pemeriksaan terhadap laporan keuangan untuk menetapkan 

apakah keseluruhan laporan keuangan yang setelah dilakukan verifikasi informasi 

yang dapat dihitung telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu yang telah 

ditetapkan untuk memberikan suatu pendapat atas kewajaran suatu laporan 

keuangan. Laporan keuangan yang diperiksa, biasanya terdiri dari neraca, laporan 

laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan 

keuangan. 

 

2.4.3 Proses Audit Laporan Keuangan 

Menurut Arens, Beasley and Elder (2010 : 395-397), proses audit dijelaskan 

sebagai berikut : 

“Phases of the audit process-the four aspects of a complete audit : (1) 

Plan and design an audit approach, (2) perform tests of control and 

substantive test of transaction, (3) perform analytical procedures and test 

of details of balance, and (4) complete the audit and issue the audit 

report”. 

 

Sedangkan menurut Boynton and Kell (2002 : 191) menentukan fase-fase 

audit laporan keuangan sebagai berikut : 
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1. Accepting the audit engagement 

2. Planning the audit 

3. Performing audit test 

4. Reporting the findings 

Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat diuaraikan setiap fase dalam 

melakukan audit laporan keuangan sebagai berikut : 

1) Fase I : Perencanaan dan perancangan pendekatan audit (plan and 

design audit approach)  

Terdiri dari proses penerimaan klien dan persiapan perencanaan awal, 

pemahaman bisnis dan industri klien, menilai risiko bisnis klien, 

menyiapkan prosedur awal, menentukan tingkat materialitas dan menilai 

resiko audit yang dapat diterima, memahami pengendalian intrernal dan 

menaksir pengendalian resiko laba, mengambangkan perencanaan audit 

secara umum dan program audit. 

2) Fase II : Melakukan tes atas pengendalian dan tes atas transaksi 

(perform test of control and substantive test of transaction) 

Tujuan dalam tahap ini adalah untuk : 

1. Mendapatkan bahan bukti yang mendukung kebijakan dan prosedur 

pengendalian spesifik yang berperan terhadap tingkat resiko 

pengendalian yang ditetapkan, dan 

2. Memperoleh bahan bukti yang mendukung kebenaran transaksi. 
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3) Fase III : Melakukan prosedur analisa lebih rinci dan tes terinci atas 

saldo (perform analytical procedures and test detail of balance) 

Tahap ini adalah untuk memperoleh bahan bukti tambahan yang cukup 

untuk menentukan apakah saldo akhir dan catatan laporan keuangan 

dengan wajar. 

4) Fase IV : Penyelesaian audit dan penerbitan laporan keuangan 

(complete the audit and issue an audit report) 

Tahap ini terdiri dari proses meriview kewajiban yang bersyarat, kejadian 

setelah tanggal neraca, mengakumulasikan bukti-bukti terakhir, evaluasi 

hasil dan menerbitkan laporan audit (memberikan pendapat) serta 

berkomunikasi dengan komite audit dan manajemen perusahaan. 

 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian-Penelitian tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  

Audit Delay 

 

No Peneliti Judul Penelitian Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

1. Dyer dan 
McHugh 
(1975) 

The Timeliness of The 
Australian Reports 

Ukuran perusahaan, tanggal 
tutup buku, profitabilitas, 
dan audit delay. 

Faktor yang 
berpengaruh signifikan 
adalah ukuran 
perusahaan. 

2. Carslaw  
dan Kaplan 
(1991) 

An Examination of Audit 
delay: futher Evidence from 
New Zealand 

Ukuran Perusahaan, 
pelaporan laba/rugi, 
extraordinary item, kontrol 
perusahaan, proporsi utang, 
jenis industri, jenis 
pendapat auditor, ukuran 

Faktor yang 
berpengaruh signifikan 
adalah ukuran 
perusahaan dan 
pelaporan laba/rugi. 
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KAP, tanggal tutup buku 
dan audit delay. 

3. Schwartz 
dan Soo 
(1996) 

The Association Between 
Auditor Changes dan 
Reporting Lags 

Pergantian auditor,  
pendekatan struktur audit, 
ukuran perusahaan, pos-pos 
luar biasa, laba/rugi, 
financial distress, opini 
going concern, opini audit,  
jenis industri, tahun tutup 
buku dan reputasi auditor. 

Faktor yang 
berpengaruh signifikan 
adalah struktur audit, 
pos-pos luar biasa, 
kerugian, financial 
distress, opini 
ketidakpastian going 
concern dan qualified 
opinion. 

4. Raja Adzrin 
Raja Ahmad 
dan Khairul 
Anuar 
Kamarudin 
(2001) 

Audit Delay and The 
Timeliness of Corporate 
Reporting : Malaysian 
Evidence 

Ukuran perusahaan, 
klasifikasi industri, 
pelaporan laba, 
extraordinary item, jenis 
pendapat auditor, ukuran 
KAP, akhir tutup buku, 
proporsi utang, dan audit 
delay. 

Faktor yang 
berpengaruh signifikan 
adalah klasifikasi 
industri, jenis pendapat 
auditor, pelaporan 
laba/rugi dan proporsi 
utang. 

5. Luciana 
Spica 
Almilia dan 
Lucas 
Setiady 
(2006) 

Faktor-faktor yang 
Mempengaruhi 
Penyelesaian Penyajian 
Laporan Keuangan pada 
Perusahaan yang Terdaftar 
di BEJ 
 
 
 
 
 

Ukuran perusahaan, umur 
perusahaan, profitabilitas, 
solvabilitas, likuiditas, dan 
item-item luar biasa 
dan/atau kontinjensi 

Faktor yang 
mempengaruhi secara 
signifikan adalah 
ukuran perusahaan dan 
umur perusahaan. 

6. Meylisa 
Januar 
Iskandar 
dan Estralita 
Trisnawati 
(2010) 

Faktor-faktor yang 
Mempengaruhi Audit Report 
Lag pada Perusahaan yang 
Tedaftar di Bursa Efek 
Indonesia 

Klasifikasi industri, 
laba/rugi tahun berjalan, 
ukuran KAP, total assets, 
opini audit dan debt 
proportion. 

Faktor yang 
berpengaruh signifikan 
adalah klasifikasi 
industri, laba/rugi 
tahun berjalan dan 
ukuran KAP.  

7. Novince 
Lianto dan 
Budi 
Hartono 
Kusuma 
(2010) 

Faktor-faktor yang 
Berpengaruh terhadap Audit 
Report Lag 

Profitabilitas, solvabilitas, 
ukuran perusahaan, umur 
perusahaan, dan jenis 
industri. 

Faktur yang 
berpengaruh signifikan 
adalah profitabilitas, 
solvabilitas dan umur 
perusahaan. 
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2.6 Kerangka Pemikiran 

Auditing merupakan suatu proses akumulasi dan evaluasi bukti atas suatu 

informasi untuk menentukan apakah suatu informasi disajikan secara wajar, dalam 

batas–batas tertentu, sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan (Arens 

et.al.,2006), dikarenakan audit merupakan suatu proses, berarti terdiri dari 

beberapa tahap–tahap audit dari awal (perencanaan) hingga proses pelaporan 

(penyelesaian). 

Menurut Arens et.al (2006), proses audit terdiri dari tahap (1) perencanaan 

dan perancangan pendekatan audit (plan and design an audit approach) yang 

terdiri dari proses penerimaan klien dan persiapan perencanaan awal, pemahaman 

bisnis dan industri klien, menilai resiko bisnis klien, menyiapkan prosedur analisa 

awal, menentukan tingkat materialitas dan menilai resiko audit yang dapat 

diterima, memahami pengendalian internal dan menaksir resiko pengendalian lalu 

mengembangkan perencanaan audit secara umum dan program audit. Selanjutnya 

tahap (2) melakukan tes atas pengendalian dan tes atas transaksi (perform test of 

controls and substantive test of transactions) dalam rangka menaksir 

kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan. Tahap berikutnya (3) melakukan 

prosedur analisa lebih rinci dan tes terinci atas saldo (perform analytical 

procedures and tests of details of balances), sampai dengan tahap akhir yaitu (4) 

penyelesaian audit dan penerbitan laporan audit (complete the audit and issue an 

audit report) yang terdiri dari proses mereview kewajiban bersyarat, kejadian 

setelah tanggal neraca, mengakumulasikan bukti–bukti terakhir, evaluasi hasil dan 
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menerbitkan laporan audit (memberikan pendapat) serta berkomunikasi dengan 

komite audit dan manajemen perusahaan. 

Dari uraian tersebut diatas, jelas terlihat bahwa proses audit dari tahap 

penerimaan klien hingga penerbitan laporan audit atas laporan keuangan 

membutuhkan waktu yang cukup lama. Sehingga, sesuai dengan Kerangka Dasar 

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan 43 dalam Standar Akuntansi 

Keuangan bahwa kendala atas relevansi dan kendala Laporan Keuangan adalah 

ketepatan waktu sedangkan dalam PSAK no. 1 (2007) 38, ditegaskan bahwa 

manfaat suatu laporan keuangan akan berkurang jika laporan tersebut tidak 

tersedia tepat pada waktunya. Namun sesuai dengan kebutuhan pengguna laporan 

auditan, maka ketepatan waktu penyajian laporan keuangan dan laporan audit 

menjadi prasyarat utama bagi peningkatan harga saham perusahaan yang diaudit. 

Hal ini tentu bertentangan karena pada suatu sisi aktivitas audit 

memerlukan waktu untuk dapat menghasilkan laporan audit yang dapat 

dipertanggungjawabkan, sehingga hal ini menimbulkan audit delay. Tetapi di sisi 

lain, laporan keuangan dan laporan audit tersebut harus dapat membantu dari 

laporan tersebut dalam pembuatan keputusan. 

Pasar modal dan badan yang berkaitan dengan pasar modal (di Indonesia 

disebut sebagai Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), menuntut perusahaan 

yang terdaftar di pasar modal untuk menerbitkan laporan keuangan yang telah 

diaudit pada periode yang ditentukan yang dihitung dari tanggal tahun tahun tutup 

buku perusahaan (Hossain dan Taylor, 1998). Di Indonesia berdasarkan peraturan 

Bapepam no. X.K.2 tentang kewajiban penyampaian laporan berkala diatur bahwa 
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laporan keuangan tahunan wajib disampaikan ke bursa selambat–lambatnya pada 

akhir bulan ketiga setelah tahun buku berakhir dan telah diperiksa oleh akuntan 

publik yang terdaftar di Bapepam. 

Penelitian mengenai faktor–faktor yang mempengaruhi audit delay telah 

banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya antara lain Dyer dan McHugh, 1975; 

Courtis, 1976; Gilling, 1977; Davies dan Whittred, 1980; Givoly dan Palmon, 

1982; Ashton et.al., 1987; Carslaw dan Kaplan, 1991; Abdulla, 1996; Hossain dan 

Taylor, 1998; dan Varianada Halim, 2000. 

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya di Indonesia, rata-rata audit 

delay dari tahun ke tahun semakin meningkat. Penelitian yang dilakukan Halim 

rata-rata audit delay yang terjadi pada tahun 1997 adalah 84,45 hari. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan Hanipah (1999) rata-rata audit delay untuk tahun 1999 

adalah 89,96 hari. Penelitian Imam Subekti dan Novi W (2004) rata-rata audit 

delay tahun 2001 adalah 98,38 hari. 

Hasil ini tergolong lebih panjang dibandingkan hasil penelitian Ashton, 

Willingham, & Elliott (1987) yang hanya sebesar 62,53 hari. Sedangkan hasil 

penelitian Hossain dan Taylor (1998) di Pakistan menunjukkan rata-rata audit 

delay yang lebih panjang yaitu 143 hari. Beberapa penelitian sebelumnya 

menunjukkan rata-rata audit delay yang berbeda-beda pada setiap negara. 

Perbedaan ini dapat dimaklumi karena adanya peraturan dan kebijakan pasar 

modal yang berbeda antar negara. 

Dalam hal faktor profitabilitas, Carslaw dan Kaplan (1991), Willingham 

dan Elliot (1987), Ashton et.al., (1987), serta Hossain dan Taylor (1998) 
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menemukan bahwa terdapat hubungan negatif  antara profitabilitas dengan audit 

delay, ini berarti perusahaan yang mengumumkan rugi atau tingkat profitabilitas 

yang rendah cenderung mengalami audit delay yang lebih panjang. Carslaw dan 

Kaplan (1991) menyatakan bahwa perusahaan yang melaporkan kerugian akan 

meminta auditor untuk menunda auditnya (rescheduling) dari biasanya. Dengan 

melakukan itu, laporan audit akan tertunda karena akan membawa berita yang 

tidak baik kepada publik. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat profitabilitas 

tinggi akan meminta auditor untuk segera menyelesaikan auditnya agar dapat 

segera menyampaikan berita baik kepada publik. 

Begitu juga dijelaskan oleh Varianada Halim (2000) bahwa Akuntan 

Publik cenderung berhati–hati dan mengambil prosedur–prosedur audit yang 

dapat memastikan nilai kerugian atau tingkat profitabilitas yang menurun tersebut            

(ini berarti memperpanjang audit delay). Sementara itu, Courtis (1976) dan Dyer 

dan McHugh (1975) menemukan hubungan positif antara profitabilitas dan audit 

delay. 

Carslaw dan Kaplan (1991) dan Luciana Spica Almilia dan Lucas Setiady 

(2006) menemukan bahwa terdapat hubungan negatif  antara solvabilitas dengan 

audit delay, ini berarti Solvabilitas yang buruk merupakan bad news bagi 

perusahaan sehingga perusahaan cenderung berusaha untuk “memoles“ telebih 

dahulu sebelum laporan keuangan disajikan. Perusahaan dengan rasio solvabilitas 

yang tinggi akan cenderung memiliki rentang waktu penyajian laporan keuangan 

yang lebih lama. 
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Carslaw dan Kaplan (1991) dan Luciana Spica Almilia dan Lucas Setiady 

(2006) menemukan bahwa terdapat hubungan negatif  antara solvabilitas dengan 

audit delay, menyatakan bahwa perusahaan yang menerima opini going concern 

membutuhkan waktu audit yang lebih lama dibandingkan perusahaan yang 

menerima opini tanpa kualifikasi.  

Suatu perusahaan yang berukuran besar memiliki jumlah transaksi yang 

banyak sehingga dalam pelaksanaan auditnya, akan dibutuhkan jumlah sampel 

yang banyak pula. Hal ini akan menyebabkan semakin panjangnya audit delay. 

Hal ini diperkuat dengan literature yang telah lama dianut, seperti literature 

Boynton dan Kell (1996) yang menyatakan bahwa audit delay akan semakin lama 

apabila ukuran perusahaan yang akan diaudit semakin besar. Hal ini berkaitan 

dengan semakin banyaknya jumlah sampel yang harus diambil dan semakin luas 

prosedur audit yang harus ditempuh. 

Tetapi dari penelitian Courtis di New Zealand (1976), penelitian Gilling 

(1997), penelitian Davies dan Whittred di Australia (1980), penelitian Ashton di 

Kanada (1987) menunjukkan bahwa audit delay memiliki hubungan negatif 

dengan ukuran perusahaan dimana indikator yang digunakan adalah total asset. 

Ini berarti bahwa semakin besar nilai asset perusahaan, maka semakin pendek 

audit delay. 

Pada penelitian–penelitian terdahulu, dijelaskan bahwa total assets biasa 

digunakan sebagai alat ukur besar/kecilnya suatu perusahaan (Ashton et.al., 1989; 

Courtis, 1976; Davies dan Whittred, 1980; Gilling, 1977; Carslaw dan Kaplan, 

1991 dan Abdullah, 1996). Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk 
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mengetahui ukuran perusahaan (company size) terhadap audit delay dimana 

berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Newton dan Ashton (1989), Davies 

dan Whittred (1980), Carslaw dan Kaplan (1991), Abdullah (1996), Kam-wah laid 

dan Cheuk (2005), menemukan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan 

antara ukuran perusahaan dengan audit delay yang berarti bahwa perusahaan yang 

memiliki total assets lebih besar memiliki audit delay lebih cepat daripada 

perusahaan yang memiliki total assets lebih kecil. 

Penjelasan atas hasil temuan peneliti terdahulu yang menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan memiliki hubungan negatif terhadap audit delay dikemukakan 

oleh Newton dan Ashton (1989) dan oleh Carslaw dan Kaplan (1991), perusahaan 

besar memiliki pengendalian internal yang lebih baik yang cenderung dapat 

mengurangi terjadinya kesalahan pada laporan keuangan sehingga auditor 

memperoleh keyakinan terhadap pengendalian internal perusahaan dan dapat 

melakukan interim audit secara efektif dan menerbitkan laporan audit lebih cepat. 

Sedangkan pendapat dari Abdullah (1996) dalam mendukung hasil penelitiannya 

adalah bahwa perusahaan besar memiliki sumber daya untuk membayar audit fee 

relatif lebih besar untuk segera melaksanakan audit setelah tanggal tutup buku 

(mengurangi pertimbangan untuk melakukan penawaran) dan menyelesaikan 

audit tepat waktu. Dengan memiliki sumber daya lebih, perusahaan besar dapat 

membayar Kantor Akuntan Publik besar (misal:Big Four) yang relatif diyakini 

memiliki kemampuan untuk menyelesaikan audit tepat waktu. 

Berdasarkan peneliti lainnya seperti Givoly dan Palmon (1982), Hossain 

dan Taylor (1998), Varianada Halim (2000) menemukan bahwa hubungan ukuran 
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perusahaan dengan audit delay tidak signifikan, hal ini berarti ukuran perusahaan 

tidak signifikan mempengaruhi audit delay. Sedangkan, dari hasil penelitian 

Henderson dan Kaplan (2002), Boynton dan Kell (1996) menemukan hubungan 

yang positif antara ukuran perusahaan dengan audit delay, kesimpulan ini berarti 

bahwa audit delay perusahaan besar lebih lama daripada perusahaan kecil. 

Menurut Owusu dan Ansah (2000) menyatakan, ketika sebuah perusahaan 

berkembang dan para akuntannya belajar lebih banyak masalah pertumbuhan, 

menyebabkan penundaan yang luar biasa dapat diminimalisasikan. Akibatnya 

perusahaan mapan yang memiliki umur lebih tua cenderung lebih terampil dalam 

pengumpulan, pemrosesan dan menghasilkan informasi ketika diperlukan karena 

pengalaman belajar. 

Dalam melaksanakan audit, Akuntan Publik sebagai profesi penunjang 

pasar modal (Undang–Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal) harus 

mempertimbangkan batas waktu (deadline) penyelesaian auditnya pada saat 

perencanaan dan penerimaan klien, batas waktu audit yang ditetapkan akan 

dipengaruhi atas pemahaman bisnis dan industri klien, resiko bisnis klien, 

prosedur analisa awal, tingkat materialitas dan resiko audit yang dapat diterima, 

pengendalian internal dan resiko pengendalian lalu mengembangkan perencanaan 

audit secara umum dan program audit.  

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat digambarkan model analisis yang 

menjelaskan hubungan antara variabel dependen dan independen dalam penelitian 

ini. Bagan kerangka pemikiran adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           

Keterangan :  

    Mempengaruhi secara parsial  

    Mempengaruhi secara simultan 

 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, hasil penelitian terdahulu dan    

artikel–artikel, maka penulis akan menganalisa lebih lanjut mengenai apakah 

secara partial dan simultan tingkat profitabilitas, tingkat solvabilitas, going 

concern opinion, ukuran perusahaan dan umur perusahaan secara serentak 

mempengaruhi audit delay pada perusahaan go public yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia, dan penulis merumuskan hipotesanya sebagai berikut: 

 

Audit Delay  

      (Y) 

Profitabilitas (ROA) 
(X1) 

Solvabilitas (DER) (X2)  

Umur Perusahaan 
(LIST) (X5) 

Going concern opinion  
(GCO) (X3) 

Ukuran Perusahaan  
(ASSET) (X4) 

         ∑0 



41 

 

 

 

 

1. Tingkat Profitabilitas mempengaruhi audit delay pada perusahaan go public 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

2. Tingkat Solvabilitas mempengaruhi audit delay pada perusahaan go public 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

3. Going Concern Opinion mempengaruhi audit delay pada perusahaan go public 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

4. Ukuran Perusahaan mempengaruhi audit delay pada perusahaan go public yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

5. Umur Perusahaan mempengaruhi audit delay pada perusahaan go public yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

6. Secara tingkat profitabilitas, tingkat solvabilitas, going concern opinion, ukuran 

perusahaan dan umur perusahaan mempengaruhi audit delay pada perusahaan 

go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

 

 


