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ABSTRACT 
This research is aimed to study empirically the effect of factors which influencing the 

Audit Delay variables that includes the size of the company, profitability, solvability , 
company auditors,and the opinion from the auditors to audit delay. The companies being 
research are the company from consumer goods industry which are listed on  Indonesia Stock 
Exchange (IDX).  

The results of this research shows that simultaneous and partial variable of the size of 
the company, profitability, solvability , company auditors,and the opinion from the auditors 
to audit delay. The effect of the size of the company, profitability, solvability , company 
auditors,and the opinion from the auditors to audit delay are 0.923 with significance level of 
0.000. While partially, the effect of trust in a brand variable is as follows: first, the size of the 
company has no significant effect to audit delay with beta coefficient of 0.087 with 
significance level of 0.065. Profitability has significant effect to audit delay with a beta 
coefficient of -0.385 with a significant level of 0.000. Solvability has significant effect to audit 
delay with a beta coefficient of 0.608 with a significant level of 0.000. auditor’s company has 
significant effect to audit delay with a beta coefficient of 0.304 with a significant level of 
0.000. Auditor’s opinion has no significant effect to audit delay with a beta coefficient of 
0.057 with a significant level of 0.195 

In an effort to decrease the length of audit delay, the company should increase and 
maintain the profitabilitys to the company and decrease the solvability. 

1. PENDAHULUAN 

Key words: size of the company, profitability, solvability , auditors company, the auditors 
opinion, audit delay.  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung 
keberlangsungan suatu perusahaan, utamanya perusahaan yang telah go public. Seiring pesatnya 
perkembangan perusahaan-perusahaan yang go public, makin tinggi pula permintaan atas audit 
laporan keuangan yang menjadi sumber informasi bagi investor. 
 Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan disebut bermanfaat jika disajikan secara 
akurat dan tepat waktu, yakni tersedia saat dibutuhkan oleh investor. Di sisi lain, auditing merupakan 
kegiatan yang membutuhkan waktu sehingga adakalanya pengumuman laba dan laporan keuangan 
tertunda. 
 Ketertundaan laporan keuangan ini dapat berdampak negatif pada reaksi pasar. Makin lama 
masa tunda, maka relevansi laporan keuangan makin diragukan. Hal ini terjadi dikarenakan investor 
pada umumnya menganggap keterlambatan pelaporan keuangan merupakan pertanda buruk bagi 
kondisi kesehatan perusahaan. 

Lamanya waktu penyelesaian audit oleh auditor dilihat dari perbedaan waktu tanggal laporan 
keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan. Perbedaan waktu ini disebut audit 
delay. Makin lama auditor menyelesaikan pekerjaan auditnya, semakin lama pula audit delay. Namun 
bisa jadi auditor memperpanjang masa auditnya dengan menunda penyelesaian audit laporan 
keuangan karena alasan tertentu, semisal pemenuhan standar untuk meningkatkan kualitas audit oleh 
auditor yang akhirnya menuntut waktu lebih lama. Sebagaimana tercantum dalam Standar Profesional 
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Akuntan Publik (SPAP) dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tentang Standar Pekerjaan Lapangan 
yang mengatur prosedur dalam penyelesaian pekerjaan lapangan bagi auditor, bahwa auditor perlu 
memiliki perencanaan atas aktivitas yang akan dilakukan. Juga perlu pemahaman yang memadai atas 
struktur pengendalian internal, diikuti dengan pengumpulan bukti-bukti kompeten yang diperoleh 
melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar dalam menyatakan 
pendapat atas laporan keuangan. 

Berangkat dari paparan di atas, penelitian ini bermaksud mengkaji lebih jauh mengenai 
faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay. Faktor-faktor tersebut merupakan hal yang turut pula 
mempengaruhi ketepatan pelaporan keuangan. Berbagai penelitian mengenai audit delay telah 
dilakukan, baik di dalam maupun di luar negeri. Penelitian berikut merupakan kelanjutan penelitian-
penelitian terdahulu yang telah memperoleh simpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 
audit delay. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan dapat dirumuskan permasalahan sebagai 
berikut: 

1. Apakah variabel Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Solvabilitas, Kualitas Auditor dan Opini 
Auditor secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Audit Delay? 

2. Apakah variabel Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Solvabilitas, Kualitas Auditor dan Opini 
Auditor secara bersama - sama berpengaruh signifikan terhadap Audit Delay? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Memperoleh bukti empiris apakah ukuran perusahaan, profitabilitas perusahaan, solvabilitas, 
kualitas auditor, dan opini auditor berpengaruh terhadap audit delay pada emiten di BEI. 

2. Mengetahui rata-rata audit delay pada perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2008, 2009, 
2010, dan 2011. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Bagi auditor: Membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay sehingga 
dapat mengoptimalkan kinerja yang berimbas pada tepatnya waktu pelaporan keuangan. 

2. Bagi akademisi: Memberi deskripsi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay di 
Indonesia, dimana bukti empiris tersebut dapat dijadikan tambahan wawasan dalam penelitian 
berikutnya. 

3. Bagi praktisi: Hasil penelitian dapat dijadikan pedoman dalam melakukan pekerjaan audit sehingga 
mempersingkat rentang waktu audit; meningkatkan efisiensi dan efektivitas dengan mencermati 
faktor-faktor yang dominan mempengaruhi audit delay. 

2. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Landasan Teori 
2.1.1 Auditing (Pengauditan) 

1) Definisi Auditing (Pengauditan) 
 Menurut Haryono Jusup (2001), pengertian pengauditan dapat diartikan sebagai Suatu proses 
sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang 
tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi secara objektif untuk menentukan tingkat kesesuaian 
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antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya 
kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 
 Menurut Mulyadi (2002), pengertian pengauditan dapat diartikan sebagai Suatu proses 
sistematis untuk mendapatkan dan mencari bukti-bukti dengan cara objektif yang berkaitan 
dengan pernyataan-peryataan tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk 
menentukan kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan 
menyampaikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. 
Perlunya laporan keuangan diaudit karena (Asmara, 1996 dalam Anggit Wasis Sejati, 2007): 

a. Adanya perbedaan kepentingan antara pemakai laporan keuangan dengan manajemen 
sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap penyusunan laporan keuangan tersebut. 

b. Laporan keuangan memegang peranan penting dalam proses pengambilan keputusan 
oleh para pemakai laporan keuangan. 

c. Kerumitan data. 
d. Keterbatasan akses pemakai laporan keuangan terhadap catatan-catatan akuntansi. 

 
2) Tujuan Audit 

 Tujuan umum suatu auditing atas laporan keuangan adalah memberikan suatu pernyataan 
pendapat mengenai apakah laporan keuangan klien telah disajikan secara wajar, dalam segala hal 
material, sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum. Dalam audit biasanya dirumuskan 
tujuan khusus audit untuk setiap rekening yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Tujuan 
khusus ini berasal dari asersi-asersi yang dibuat manajemen dalam laporan keuangan (Haryono 
Jusup, 2001). 

 
3) Fungsi Audit 

Berdasarkan sifatnya yang analisis, auditing mempunyai fungsi memecah-mecah atau 
menguraikan informasi yang ada dalam laporan keuangan untuk mencari bukti yang dapat 
mendukung pendapat auditor mengenai kewajaran penyajian informasi tersebut. 

Audit yang dilaksanakan auditor adalah suatu fungsi untuk menentukan apakah laporan 
keuangan yang disusun manajemen telah memenuhi criteria yang telah disepakati bersama atau 
telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam Prinsip-Prinsip Akuntansi 
Berterima Umum (PABU) dalam Yugo Trianto (2006). 

Alasan utama adanya profesi auditor adalah untuk melakukan fungsi pengesahan atau 
meyakinkan akan kewajaran laporan keuangan. Auditor memberikan sumbangan berupa 
kepercayaan terhadap laporan keuangan untuk dapat digunakan sebagai dasar pengambilan 
keputusan pihak-pihak pemakai laporan keuangan. 

 
2.1.2 Audit Delay 

Audit delay adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan 
tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan audit (Halim, 2000). menurut Aryati (2005) 
audit delay adalah rentang waktu penyelesaian laporan audit laporan keuangan tahunan, diukur 
berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan keuangan auditor 
independen atas audit laporan keuangan perusahaan sejak tanggal tutup buku perusahaan, yaitu 
per 31 Desember sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independen. 

Dalam penelitian Subekti dan Widiyanti (2004), perbedaan waktu yang sering dinamai 
dengan audit delay adalah perbedaan antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit 
dalam laporan keuangan yang mengindikasikan tentang lamanya waktu penyelesaian audit yang 
dilakukan oleh auditor. Maka semakin panjang audit delay semakin lama auditor dalam 
menyelesaikan pekerjaan auditnya. 

 
2.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay 
 

2.1.3.1 Ukuran Perusahaan 
 Ukuran Perusahaan dapat diartikan sebagai suatu skala di mana dapat diklasifikasikan besar 
kecil perusahaan dengan berbagai cara antara lain dinyatakan dalam total aktiva, nilai pasar saham, 
dan lain-lain. Keputusan ketua Bapepam No. Kep. 11/PM/1997 menyebutkan perusahaan kecil dan 
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menengah berdasarkan aktiva (kekayaan) adalah badan hukum yang memiliki total aktiva tidak 
lebih dari seratus milyar, sedangkan perusahaan besar adalah badan hokum yang total aktivanya 
diatas seratus milyar. Pada dasarnya Ukuran Perusahaan hanya terbagi pada tiga kategori, yaitu 
perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah (medium size), dan perusahaan kecil (small 
firm). Penentuan perusahaan ini didasarkan pada total asset perusahaan (Masud Machfoedz, 1994). 
Kategori Ukuran 
Perusahaan yaitu: 
a. Perusahaan Besar 

Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 10 
Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki penjualan lebih dari Rp 50 Milyar/tahun. 

b. Perusahaan Menengah 
Perusahaan menengah adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih Rp 1-10 Milyar 
termasuk tanah dan bangunan. Memiliki hasil penjualan lebih besar dari Rp 1 Milyar dan kurang 
dari Rp 50 Milyar 

c. Perusahaan Kecil 
Perusahaan kecil adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta 
tidak termasuk tanah dan bangunan dan memiliki hasil penjualan minimal Rp 1 Milyar/tahun. 
Menurut Ashton, (1989) serta Owusu-Ansah (2000), perusahaan besar melaporkan lebih cepat 
dibandingkan dengan perusahaan kecil. Sebaliknya, Boynton dan Kell (1996) dalam Halim 
(2000) menyebutkan audit delay akan semakin lama apabila ukuran perusahaan yang diaudit 
semakin besar. Hal ini berkaitan dengan semakin banyaknya jumlah sampel yang harus diambil 
dan semakin luas prosedur audit yang harus ditempuh. Namun logika yang mendasari hasil 
penelitian Ashton dapat dijelaskan oleh Dyer dan McHugh (1975, dalam Halim, 2000). 
Manajemen perusahaan berskala besar cenderung diberikan insentif untuk mengurangi audit 
delay dikarenakan perusahaan-perusahaan tersebut dimonitor secara ketat oleh investor, 
pengawas permodalan, dan pemerintah. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan berskala besar 
cenderung mengalami tekanan eksternal yang lebih tinggi untuk mengumumkan laporan audit 
lebih awal. 
 
2.1.3.2 Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan salah satu indikator yang menunjukkan keberhasilan perusahaan 
dalam memperoleh keuntungan. Maka jika tingkat profitabilitas rendah akan berpengaruh 
terhadap audit delay. Hal tersebut berkaitan dengan akibat yang dapat ditimbulkan pasar 
terhadap pengumuman rugi oleh perusahaan. Penelitian Naim (1998) memperlihatkan bahwa 
tingkat profitabilitas yang lebih rendah memacu kemunduran publikasi laporan keuangan. 
Demikian pula Carslaw dan Kaplan (1991) memaparkan perusahaan yang melaporkan kerugian 
mungkin akan meminta auditor untuk mengatur waktu audit yang lebih lama ketimbang 
biasanya. 

Ditemukan oleh Owusu-Ansah (2000), perusahaan yang memiliki hasil gemilang (good news) 
akan melaporkan lebih tepat waktu dibandingkan dengan perusahaan yang mengalami kerugian 
(bad news). Ungkapan senada dikemukakan dalam penelitian Annisa (2004), perusahaan dengan 
yang mempunyai tingkat profitabilitas yang baik akan melaporkan lebih cepat dari perusahaan 
yang gagal operasi atau merugi. Berlawanan dengan pemaparan di atas, Ashton (1987) 
menyebutkan profitabilitas bukanlah faktor yang signifikan mempengaruhi audit delay. 

Indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat profitabilitas suatu perusahaan dalam 
penelitian ini adalah return on asset (ROA), rasio yang mengukur efektivitas pemakaian total 
sumber daya alam oleh perusahaan. Alasan pemilihan ROA yaitu: (1) Sifatnya yang menyeluruh, 
dapat digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan modal, efisiensi produk, dan efisiensi 
penjualan. (2) Apabila perusahaan mempunyai data industri, ROA dapat digunakan untuk 
mengukur rasio industrisehingga dapat dibandingkan dengan perusahaan lain. (3) ROA dapat 
digunakan untuk mengukur profitabilitas masing-masing produk yang dihasilkan oleh 
perusahaan. (4) ROA dapat digunakan untuk mengukur efisiensi kinerja masingmasing divisi. (5) 
ROA dapat digunakan sebagai fungsi kontrol dan fungsi perencanaan. 
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Berdasarkan definisi di atas, maka dalam penelitian ini yang menjaditolak ukur tingkat 
profitabilitas yaitu Return On Asset Rasio (ROA) yang diproleh dengan persamaan berikut 
(Martono dan Agus Harjito, 2005):  

 
ROA = 𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐴𝑆𝑆𝐸𝑇 
 X 100% 

 
Keterangan : 
Return on Asset (ROA) : Rasio Tingkat Profitabilitas 
EBIT : Jumlah laba bersih perusahaan setelah pajak 
Total Asset : Jumlah asset yang dimiliki perusahaan 
 
 Berdasarkan persamaan diatas, maka ROA merupakan perbandingan antara jumlah laba yang 
dihasilkan terhadap asset yang digunakan, sehingga menunjukan sejumlah perusahaan mampu 
untuk menghasilkan laba dari sumber daya (asset) yang dimiliki. Dengan demikian kemungkinan 
Profitabilitas yang diukur dengan Return on Asset dapat mempengaruhi waktu penyelesaian 
audit. 
 Menurut Respati (2004), penggunaan ROA sebagai indikator profitabilitas perusahaan 
berkaitan dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dipakai dalam penelitian Dyer 
dan McHugh (1975) dan Na’im (1998). 
 Dari uraian di atas tampak bahwa tingkat profiabilitas suatu perusahaan mempengaruhi 
rentang waktu penyelesaian audit dan pengumuman laporan keuangan tahunan. 

 
2.1.3.3 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. 
 Solvabilitas yang disebut juga leverage ratio. Weston dan Copeland (1995) dalam Respati 
(2004) menyatakan bahwa rasio leverage mengukur tingkat aktiva perusahaan yang telah 
dibiayai oleh penggunaan hutang. Dengan demikian solvabilitas merupakan kemampuan suatu 
perusahaan untuk membayar semua hutang-hutangnya baik jangka pendek maupun jangka 
panjang. 
 Berdasarkan definisi di atas, maka dalam penelitian ini yang menjadi tolak ukur Solvabilitas 
diukur dengan rasio total debt to total asset ratio (TDTA) yang membandingkan jumlah aktiva 
(total asset) dengan jumlah utang (baik jangka pendek ataupun jangka panjang). Perhitungan 
solvabilitas dengan rasio total debt to total asset (TDTA) sendiri di hitung dengan rumus:  
  

TDTA = total aktiva
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

 𝑥 100% 
 

 Penelitian Carlaw dan Kaplan (1991) dalam Yugo Trianto (2006), menemukan pengaruh yang 
signifikan antara solvabilitas yang diukur dari rasio total debt to total assets (TDTA) terhadap 
Audit Delay untuk perusahaan sampelnya tahun 1988. Alasan yang dapat mendukung hubungan 
antara debt to assets ratio adalah pertama, bahwa total debt to total assets ratio mengindikasikan 
kesehatan dari perusahaan. Proporsi total debt to total assets ratio yang tinggi akan 
meningkatkan kegagalan perusahaan sehingga auditor akan meningkatkan perhatian bahwa ada 
kemungkinan laporan keuangan kurang dapat dipercaya. Kedua, mengaudit hutang memerlukan 
waktu yang lebih lama dibandingkan dengan mengaudit modal. Biasanya mengaudit utang lebih 
melibatkan banyak staf dan lebih rumit dibandingkan mengaudit modal. Dengan demikian 
solvabilitas yang di ukur dengan total debt to total assets ratio dapat mempengaruhi waktu 
penyelesaian audit.  
 Wirakusuma (2004), konsisten dengan penemuan Carslaw dan Kaplan (1991) memperoleh 
hubungan yang signifikan antara solvabilitas dengan audit delay perusahaan. Semakin tinggi 
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rasio utang terhadap total aktiva, semakin lama rentang wakktu yang dibutuhkan untuk 
penyelesaian audit laporan keuangan tahunan. 

 
2.1.3.4 Kualitas Auditor 
 Kualitas auditor dapat diketahui dari besarnya perusahaan audit yang melaksanakan 
pengauditan laporan keuangan tahunan, bersandar pada apakah Kantor Akuntan Publik (KAP) 
berafiliasi dengan the big four atau tidak. Carslaw dan Kaplan (1991) menyebutkan tidak adanya 
hubungan positif yang signifikan antara audit delay dan kualitas auditor, sementara Gilling 
(1977) dalam Hossain dan Taylor (1998) menunjukkan adanya korelasi positif antara kedua hal 
tersebut. Literatur yang ada memaparkan bahwa KAP besar, dalam hal ini the big five, cenderung 
lebih cepat menyelesaikan tugas audit yang mereka terima bila dibandingkan dengan non big five 
dikarenakan reputasi yang harus mereka jaga (Hossain dan Taylor, 1998). Sekiranya tidak, ada 
kemungkinan mereka akan kehilangan pekerjaan pengauditan untuk tahun-tahun berikutnya 
sebab dinilai kurang kompeten. 
 Penelitian Wooten yang memaparkan Teori De Angelo (1981 dalam Yuliana dan Ardiati, 
2004) menunjukkan bahwa the big five cenderung menyajikan audit yang lebih baik 
dibandingkan dengan non big five, karena mereka memiliki nama baik yang dipertaruhkan. 
 Selain itu, KAP besar lebih banyak mengeluarkan pendapat going concern daripada KAP 
kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa KAP besar lebih menginginkan untuk mengambil sikap 
yang tepat dalam mengeluarkan pendapat yang sesuai dan memiliki kemampuan teknis untuk 
mendeteksi going concern perusahaan sehingga menarik klien lebih banyak. 
 Usai kasus Enron yang melibatkan KAP Arthur Andersen, the big five menjadi the big four. 
Adapun kategori the big four di Indonesia yaitu: 

1. KAP Price Waterhouse Coopers (PWC), bekerjasama dengan KAP Haryanto Sahari & Rekan. 

2. KAP Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG), bekerjasama dengan KAP Sidharta-Sidharta & 
Widjaja. 

3. KAP Ernest & Young (E & Y), bekerjasama dengan KAP Purwantono,Sarwoko & Sanjadja. 

4. KAP Deloitte Touche Thomatsu (Deloitte), bekerjasama dengan KAP Osman Bing Satrio &Rekan. 

 
2.1.3.5 Opini Auditor 
 Auditor menyatakan pendapatnya berpijak pada audit yang dilaksanakan standar auditing dan 
atas temuan-temuannya. Standar auditing antara lain memuat empat standar pelaporan. Dalam hal 
pemberian opini, Standar Pelaporan keempat dalam SPAP (IAI 2011) memaparkan: 
“Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara 
keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat 
secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama 
auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang 
jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab 
yang dipikul oleh auditor”. 
 
 Secara lebih rinci, berbagai tipe pendapat auditor dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (Unqualified Opinion), Pendapat wajar tanpa 
pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam 
semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai 
dengan prinsip akuntansi yang berterima umum di Indonesia (IAI, 2001). Kesesuaian 
dengan prinsip akuntansi berterima umum ini dipaparkan lebih lanjut oleh Mulyadi 
(2002), jika memenuhi kondisi berikut: 
a. Prinsip akuntansi berterima umum digunakan untuk menyusun laporan keuangan. 
b. Perubahan penerapan prinsip akuntansi berterima umum dari periode ke periode telah 

cukup dijelaskan. 
c. Informasi dalam catatan-catatan yang mendukungnya telah digambarkan dan 

dijelaskan dengan cukup dalam laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi 
berterima umum. 
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2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan (Unqualified Opinion with 
Explanatory Language), IAI (2011) memuat penjelasan, bahwa keadaan tertentu mungkin 
mengharuskan auditor untuk menambahkan suatu paragraf penjelasan (atau bahasa 
penjelasan yang lain) dalam laporan auditnya. 

3. Pendapat wajar dengan pengecualian (Qualified Opinion), Jika auditor menjumpai 
kondisi-kondisi berikut, ia akan memberikan pendapat wajar dengan pengecualian dalam 
laporan audit (Mulyadi, 2002): 
a. Lingkup audit dibatasi oleh klien. 
b. Auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak dapat 

memperoleh informasi penting karena kondisi-kondisi yang berada di luar jangkauan 
kekuasaan klien maupun auditor. 

c. Laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. 
d. Prinsip akuntansi berterima umum yang digunakan dalam penyususnan laporan 

keuangan tidak diterapkan secara konsisten. 
 Dengan demikian pendapat wajar dengan pengecualian ini menyatakan bahwa laporan 
keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, 
dan arus kas entitas sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, kecuali untuk 
dampak hal-hal yangberhubungan dengan yang dikecualikan (IAI, 2001). 

1. Pendapat tidak wajar (Adverse Opinion), 
IAI (2011) menyebutkan, pendapat tidak wajar dimaknai laporan keuangan tidak 
menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai 
dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Keterangan lebih lanjut 
dideskripsikan oleh Mulyadi (2000) bahwasanya laporan keuangan yang diberi pendapat 
tidak wajar oleh auditor memuat informasi yang sama sekali tidak dapat dipercaya, 
sehingga tidak dapat dipakai oleh pemakai informasi keuangan untuk pengambilan 
keputusan. 

2. Pernyataan tidak memberikan pendapat (Disclaimer of Opinion), 
Auditor tidak melaksanakan audit yang berlingkup memadai untuk memungkinkan 
auditor memberikan pendapat atas laporan keuangan. Pernyataan tidak memberikan 
pendapat juga dapat diberikan oleh auditor jika ia dalam kondisi tidak independen dalam 
hubungannya dengan klien. 

 Carslaw dan Kaplan (1991) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara opini auditor 
dengan audit delay. Perusahaan yang tidak menerima jenis pendapat akuntan wajar tanpa 
pengecualian akan menunjukkan audit delay lebih panjang dibanding perusahaan yang menerima 
opini wajar tanpa pengecualian. 
 Hal ini terjadi karena proses pemberian pendapat selain wajar tanpa pengecualian melibatkan 
negosiasi dengan klien, konsultasi dengan partner audit yang lebih senior atau staf teknis lainnya 
dan perluasan lingkup audit (Elliot 1982 dalam Halim 2000). Selain itu, perusahaan yang 
menerima opini selain wajar tanpa pengecualian dianggap sebagai bad news sehingga 
penyampaian laporan keuangan akan diperlambat (Wirakusuma 2004). 

 
2.2 PENELITIAN TERDAHULU 
 Berbagai penelitian mengenai audit delay telah dilakukan, baik di dalam maupun di luar 
Indonesia. Ashton dkk. (1987) di Kanada meneliti hubungan antara audit delay dengan variabel bebas 
sebanyak 14 (empat belas), meliputi ukuran perusahaan, jenis industri, perusahaan publik atau non 
publik, bulan penutupan tahun buku, kualitas SPI, kompleksitas operasional, kompleksitas keuangan, 
kompleksitas pelaporan keuangan, kompleksitas EDP, campuran relatif antara waktu pemeriksaan 
pada interim dan akhir tahun, lamanya perusahaan menjadi klien KAP, pengumuman laba atau rugi, 
jenis opini, dan profitabilitas. 
 Ashton menggunakan sampel dari perusahaan-perusahaan yang diaudit oleh Peat, Marwick, 
Mitchel & Co. pada tahun 1982 sebanyak 488 perusahaan. Hasil analisis univariate pada keseluruhan 
sampel memperlihatkan bahwa audit delay signifikan lebih lama pada perusahaan yang mempunyai 
qualified opinion, merupakan perusahaan industrial, bukan perusahaan publik, mempunyai tahun 
tutup buku selain bulan Desember, pengendalian internal dan EDP yang lemah, dan pekerjaan 
pemeriksaan relatif banyak dilakukan setelah berakhirnya penutupan tahun buku. Sementara pada uji 
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analisis multivariate, hanya ukuran perusahaan, kompleksitas operasional, status perusahaan publik 
atau non publik, kualitas SPI dan campuran relatif antara waktu pemeriksaan pada interim dan akhir 
tahun yang berpengaruh secara signifikan pada keseluruhan sampel. 
 Carslaw dan Kaplan (1991) meneliti audit delay pada perusahaan-perusahaan publik di New 
Zealand di tahun 1987 dan 1988. Variabel yang digunakan adalah ukuran perusahaan, jenis industri, 
pengumuman kerugian, extraordinary item, jenis opini, auditor (reputasi KAP), bulan penutupan 
tahun buku, struktur kepemilikan perusahaan, dan proporsi hutang terhadap total aset.  Ditemukan 
bahwa rata-rata audit delay di New Zealand pada tahun 1987 adalah 87,7 hari, sementara rerata audit 
delay pada tahun 1988 sejumlah 95,5 hari. Variabel-variabel yang mempengaruhi audit delay pada 
tahun 1987 meliputi ukuran perusahaan, pengumuman kerugian, extraordinary item, jenis opini, 
struktur kepemilikan perusahaan. Pada tahun 1988, variabel yang berpengaruh terdiri atas ukuran 
perusahaan, jenis industri, pengumuman kerugian, dan proporsi hutang terhadap total aset. Hasil 
penelitian Carslaw dan Kaplan (1991) menunjukkan bahwa hanya variabel ukuran perusahaan dan 
pengumuman kerugian yang konsisten berpengaruh terhadap audit delay selama periode penelitian. 
 Di Indonesia, Halim (2000) yang mengambil sampel penelitian tahun 1997 menguji tujuh 
faktor yang dapat mempengaruhi audit delay pada perusahaanperusahaan terdaftar di BEI. Sejalan 
dengan penelitian Ashton dkk. (1987), ketujuh faktor tersebut meliputi ukuran perusahaan, jenis 
industri, tahun buku yang berakhir 31 Desember, opini auditor, tingkat profitabilitas, pengumuman 
rugi, dan lamanya menjadi klien KAP. Ditemukan bahwa rata-rata audit delay pada 
perusahaanperusahaan publik di BEI adalah 84,5 hari. Berdasar penelitian univariate Halim (2000) 
mengungkapkan bahwa faktor pengumuman rugi, tahun buku yang berakhir 31 Desember, dan 
lamanya menjadi klien KAP mengakibatkan jangka waktu audit delay lebih panjang. Di sisi lain, hasil 
penelitian multivariate menunjukkan bahwa ketujuh faktor tersebut secara serentak berpengaruh 
terhadap audit delay, namun yang berpengaruh kuat hanya pengumuman rugi dan tahun buku. 
 
2.3.  Kerangka Pemikiran Teoritis 

Audit delay berpengaruh terhadap tingkat relevansi informasi dalam laporan keuangan, dan 
pada akhirnya berdampak pula pada tingkat kepastian keputusan yang didasarkan pada informasi 
tersebut. Hal ini dikarenakan jangka waktu penyelesaian audit dapat mempengaruhi ketepatwaktuan 
penyampaian informasi dalam laporan keuangan perusahaan. Panjang pendeknya jangka waktu 
tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang selanjutnya akan dibahas lebih mendalam. 

 Berpijak pada keterbatasan pengkajian dan adanya inkonsistensi hasil penelitian-penelitian 
sebelumnya, penelitian kali ini akan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay dengan 
variabel bebas berupa ukuran perusahaan, profitabilitas perusahaan, solvabilitas, kualitas auditor, dan 
opini auditor yang ditunjukkan pada Gambar 2. 

Faktor yang mempengaruhi Audit Delay(X) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukuran Perusahaan 

(X1) 

Profitabilitas Perusahaan 

(X2) 

Audit Delay 

(y) 

Solvabilitas Perusahaan 

(X3) 

Kantor Auditor 

(X4) 

Opini Auditor 

(X5) 
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Gambar 2. Model dari Faktor yang mempengaruhi Audit Delay dan Audit Delay 

2.4.  Hipotesis 

Hipotesis nol (Ho) adalah sebuah pernyataan status quo yaitu suatu pernyataan yang 
tidak berbeda atau tidak berpengaruh, sedangkan hipotesis alternatif (Ha) adalah hipotesis 
yang didalamnya diharapkan ada beberapa perbedaan atau pengaruh (Malhotra, 2008) 
Berdasarkan teori yang ada, maka dirumuskan hipotesis penelitian ini sebagai berikut : 

Ho1: Tidak ada pengaruh yang signifikan antara ukuran perusahaan terhadap audit 
 delay. 
Ha1:  Ada pengaruh yang signifikan antara ukuran perusahaan terhadap audit delay. 
Ho2:  Tidak ada pengaruh yang signifikan antara profitabilitas terhadap audit delay. 
Ha2:  Ada pengaruh yang signifikan antara profitabilitas terhadap audit delay. 
Ho3:  Tidak ada pengaruh yang signifikan antara solvabilitas terhadap audit delay. 
Ha3:  Ada pengaruh yang signifikan antara solvabilitas terhadap audit delay. 
Ho4:  Tidak ada pengaruh yang signifikan antara kualitas editor terhadap audit delay.  
Ha4:  Ada pengaruh yang signifikan antara kualitas editor terhadap audit delay. 
Ho5:  Tidak ada pengaruh yang sigifikan antara opini auditor terhadap audit delay. 
Ha5:  Ada pengaruh yang sigifikan antara opini auditor terhadap audit delay. 
Ho6:  Tidak ada pengaruh yang sigifikan antara ukuran perusahaan, profitabilitas, 

solvabilitas, kantor auditor dan opini auditor terhadap audit delay. 
Ha6: Ada pengaruh yang sigifikan antara ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, 

kantor auditor dan opini auditor terhadap audit delay. 
 
 

3. METODE PENELITIAN 

3.1.  Populasi dan Sampel  
Populasi yaitu kumpulan pengukuran atau data pengamatan yang dilakukan terhadap orang, 

benda atau tempat, sedangkan sampel yaitu sebagian dari populasi atau dalam istilah matematik 
dapat disebut sebagai himpunan bagian atau subset dari populasi. Populasi dari penelitian ini 
adalah perusahaan yang bergerak di bidang Consumer Goods Industry yang terdaftar dalam BEI 
tahun 2008-2011. 

Metode sampel yang diterapkan adalah metode purposive sampling yaitu pemilihan sampel 
secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu 
disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian. Alasan penggunaan metode purposive 
sampling didasari pertimbangan agar sampel data yang dipilih memenuhi kriteria untuk diuji 
(Indriantoro dan Supomo, 1999:131). Perusahaan diseleksi dengan kriteria sebagai berikut (Yugo 
Trianto, 2006): 

1. Perusahaan Consumer Goods yang terdaftar di BEI . 
2. Perusahaan Consumer Goods yang terdaftar di BEI menerbitkan laporan keuangan selama 

4 tahun berturut- turut. 
3. Perusahaan Consumer Goods yang terdaftar di BEI menerbitkan laporan auditor dan opini 

auditor atas laporan keuangan perusahaannya selama 4 tahun berturut- turut. 
4. Perusahaan memiliki data yang lengkap untuk penelitian. 

 

3.2 Teknik Pengolahan Data 
 

3.2.1.  Jenis Variabel 

 Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas (independent variable) atau 
variabel eksogen adalah Variabel independen terdiri atas ukuran perusahaan, profitabilitas, 
solvabilitas,  kualitas auditor, dan opini auditor  Obyek yang menjadi variabel terikat 
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(dependent variable) atau variabel endogen adalah Audit Delay (Y). Untuk lebih jelasnya 
tabel dapat dilihat pada lampiran 1 
 

3.3 Teknik Pengujian Data 

 Pengujian hipotesis dilakukan untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis awal 
yang telah dibuat oleh peneliti dan untuk mengetahui kebenaran dari model yang digunakan 
dalam penelitian ini. Teknik pengujian hipotesis menggunakan analisis statistik regresi, 
dikarenakan data dalam penelitian ini bersifat kuantitatif dan tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk melihat pengaruh variabel bebas dan variabel terikat. Pengaruh dari variabel bebas dan 
variabel terikat dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan prosedur Ordinary 
Least Square (OLS) atau metode kuadrat terkecil. Metode ini digunakan karena model regresi 
yang akan dibangun dalam penelitian ini masih merupakan regresi berganda yang sederhana 
(simple multiple regression), sehingga penggunaan prosedur OLS masih memadai. Prosedur 
OLS digunakan untuk mendapatkan hasil pendugaan parameter yang memiliki sifat BLUE. 

 Sebelum melakukan pengujian regresi dan mengetahui kebenaran dari hipotesis awal 
yang dibuat oleh peneliti, diperlukan pengolahan data panel untuk mengetahui tepat atau 
tidaknya penggunaan model data panel dalam penelitian ini.  

3.7.2 Metode Estimasi dengan Model Data Panel 

Manfaat dari penggunaan data panel antara lain adalah (Baltagi, 1995) : 

1. Mampu mengontrol heterogenitas individu. 
2. Memberikan lebih banyak informasi, lebih bervariasi, mengurangi kolinearitas 

antar variabel, meningkatkan degree of freedom, dan lebih efisien. 
3. Lebih baik untuk study of dynamic adjustments. 
4. Mampu mengidentifikasi dan mengukur efek yang secara sederhana tidak dapat 

diperoleh dari data cross section  murni atau data time series murni. 
5. Dapat menguji dan membangun model perilaku yang lebih kompleks. 

  Dalam analisis model data panel dikenal tiga macam pendekatan, yaitu pendekatan 
kuadrat terkecil (pooled least square), pendekatan efek tetap (fixed effect), dan pendekatan 
efek acak (random effect). Ketiga pendekatan yang dilakukan dalam analisis data panel adalah 
sebagai berikut : 

a. Pooled Least Square 

Pendekatan yang paling sederhana dalam pengolahan data panel adalah dengan 
menggunakan metode kuadrat terkecil biasa yang diterapkan dalam data yang berbentuk pool. 
Secara umum, model linear (regression pooling) yang dapat digunakan untuk model panel 
adalah (Dept. Ilmu Ekonomi FEUI) : 

Yit = α + xj it β j + ε

dimana : 

it 

 i = 1,2,.., N (jumlah individu) 

 t = 1,2,.., T (jumlah periode waktu) 
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Estimasi untuk model tersebut dapat dilakukan dengan metode OLS (Ordinary Least 
Square) biasa. Untuk model data panel, sering diasumsikan β j 

b. Fixed Effect 

=β, yakni pengaruh dari 
perubahan dalam X diasumsikan bersifat konstan dalam waktu dan kategori cross-section 
(Rosadi, 2012). 

Laboratorium Komputasi Departemen Ilmu Ekonomi FEUI dalam Modul Data Panel 
menerangkan bahwa kesulitan terbesar dalam pendekatan Pooled Least Square adalah asumsi 
intersept dan slope dari persamaan regresi yang dianggap konstan baik antar daerah maupun 
antar waktu yang mungkin tidak beralasan. Generalisasi secara umum sering dilakukan adalah 
dengan memasukkan variabel boneka (dummy variable) untuk mengizinkan terjadinya 
perbedaan nilai parameter yang berbeda-beda baik lintas unit cross section maupun antar 
waktu. Pendekatan dengan menggunakan variabel boneka ini dikenal dengan sebutan fixed 
effect atau Least Square Dummy Variable atau disebut juga Covariance model. Pendekatan 
tersebut dapat dituliskan dalam persamaan : 

yit = α i + xj
itβ j +  + ε

dimana : 

it 

yit

α

 = variabel terikat di waktu t untuk unit cross section i 

i

 x

 = intercept yang berubah-ubah antar cross section unit i 

j
it 

β

= variabel bebas j di waktu t untuk unit cross section i 

j

ε

 = parameter untuk variabel ke j 

it  

Telah ditambahkan sebanyak (N-1) variabel boneka (Di) ke dalam model dan 
menghilangkan satu sisanya untuk menghindari kolinearitas sempurna antar variabel penjelas. 
Dengan menggunakan pendekatan ini akan terjadi degree of freedom sebesar NT-N-K.  

= komponen error di waktu t untuk unit cross section i 

Keputusan memasukkan variabel boneka ini harus didasarkan pada pertimbangan statistik. 
Tidak dapat dipungkiri, dengan melakukan penambahan variabel boneka ini akan dapat 
mengurangi banyaknya degree of freedom yang pada akhirnya akan mempengaruhi koefisienan 
dari parameter yang diestimasi. Pertimbangan pemilihan pendekatan yang digunakan ini 
didekati dengan menggunakan statistik F yang berusaha memperbandingkan antara jumlah 
kuadrat dari error dari proses pendugaan dengan menggunakan metode kuadrat terkecil dan efek 
tetap yang telah memasukkan variabel boneka. Rumusan itu adalah : 

FN+T-2,NT-N-T = (ESS1-ESS2

             (ESS

) / (NT-1) 

2

dimana ESS1 dan ESS2 adalah jumlah kuadrat sisa dengan menggunakan metode kuadrat 
terkecil biasa dan model efek tetap, sedangkan statistik F mengikuti distribusi F dengan derajat 
bebas NT-1 dan NT-N-K. Nilai statistik F uji inilah yang kemudian dibandingkan dengan F 
tabel yang akan menentukan pilihan model yang akan digunakan. 

) / (NT-N-K) 
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c. Random Effect 

Keputusan untuk memasukkan variabel boneka dalam model efek tetap dak dapat 
dipungkiri akan dapat menimbulkan konsekuensi (trade off). Penambahan variabel boneka ini 
akan dapat mengurangi banyaknya derajat kebebasan (degree of freedom) yang pada akhirnya 
akan mengurangi efisensi dari parameter yang diestimasi. Berkaitan dengan hal ini, dalam 
model data panel dikenal pendekatan ketiga yaitu model efek acak (random effect). Dalam 
model efek acak, parameter-parameter yang berbeda antar daerah maupun antar waktu 
dimasukkan ke dalam error. Karena hal inilah, model efek acak sering juga disebut model 
komponen error (error component model). Bentuk model efek acak ini dijelaskan dalam 
persamaan berikut : 

Yit = α + xj
itβ j + ε

ε

it 

it = ui + vt + w

 dimana u

it 

i~N(0,δu
2

   v

) = komponen cross section error 

t~N(0,δv
2

   w

) = komponen time series error 

it~N(0,δw
2

Kita juga mengasumsikan bahwa error secara individual tidak saling berkorelasi begitu juga 
dengan error kombinasinya. 

) = komponen error kombinasi 

Dengan menggunakan model efek acak ini, maka dapat menghemat pemakaian derajat 
kebebasan dan tidak mengurangi jumlahnya seperti yang dilakukan pada model efek tetap. 
Hal ini berimplikasi pada parameter yang merupakan hasil estimasi akan menjadi semakin 
efisien. Keputusan penggunaan model efek tetap ataupun efek acak ditentukan dengan 
menggunakan spesifikasi yang dikembangkan oleh Hausmann. Spesifikasi ini akan 
memberikan penilaian dengan menggunakan nilai Chi Square Statistic sehingga keputusan 
pemilihan model akan dapat ditentukan secara statistik. 

Namun disamping dengan menggunakan tes statistik, terdapat beberapa pertimbangan 
untuk memilih apakah akan menggunakan fixed effect atau random effect. Apabila diasumsikan 
bahwa ε i dan variabel bebas X berkorelasi, maka fixed effect lebih cocok untuk dipilih. 
Sebaliknya, apabila ε i 

1. Bila T (banyaknya unit time series) besar sedangkan N (jumlah unit cross section) 
kecil, maka hasil fixed effect dan random effect tidak jauh berbeda sehingga dapat 
dipilih pendekatan yang lebih mudah untuk dihitung yaitu fixed effect model. 

dan variabel bebas X tidak berkorelasi, maka random effect yang dipilih. 
Beberapa pertimbangan yang dapat dijadikan panduan untuk memilih antara fixed effect atau 
random effect adalah (G.G. Judge et al., 1985) :  

2. Bila N besar dan T kecil, maka hasil estimasi kedua pendekatan akan berbeda jauh. 
Jadi apabila kita meyakini bahwa unit cross section yang kita pilih dalam penelitian 
diambil secara acak (random) maka random effect harus digunakan. Sebaliknya, 
apabila kita meyakini bahwa unit cross section yang kita pilih dalam penelitian tidak 
diambil secara acak maka kita harus menggunakan fixed effect. 

3. Apabila komponen error individual (ε i

4. Apabila N besar dan T kecil, dan apabila asumsi yang mendasari random effect dapat 
terpenuhi, maka random effect lebih efisien dibandingkan fixed effect. 

) berkorelasi dengan variabel bebas X maka 
parameter yang diperoleh dengan random effect akan bias sementara parameter yang 
diperoleh dengan fixed effect tidak bias. 
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Pengujian ini mengikuti distribusi F statistik yaitu FN-1,NT-N-K. 

 Pengujian ini dinamakan Chow Test karena kemiripannya dengan Chow Test yang 
digunakan untuk menguji stabilitas dari parameter (stability test). Chow Test harus 
dilakukan secara manual dengan tahapan sebagai berikut : 

Jika nilai CHOW Statistics 
(F Stat) hasil pengujian lebih besar dari F Tabel, maka cukup bukti untuk melakukan 
penolakan terhadap hipotesis null sehingga model yang kita gunakan adalah model fixed 
effect, begitu juga sebaliknya. 

• Perbandingkan nilai CHOW Statistics (F Stat) dengan F Statistics 
Table dengan derajat kebebasan 25 dan (260-27) 

• Jika F Stat lebih besar dari F Table maka cukup bukti untuk menolak 
Hipotesis null dan begitu juga sebaliknya. 

• Jika nilai Probability Chi Square < 0,05 (α), maka H0

1. Hausmann Test adalah pengujian statistik sebagai dasar pertimbangan kita dalam memilih 
apakah menggunakan model fixed effect atau model random effect. Penggunaan model 
fixed effect mengandung suatu unsur trade off yang hilangnya derajat kebebasan dengan 
memasukkan variabel dummy. Pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut : 

 ditolak dan 
menggunakan model Fixed Effect. 

H0

H

 : Random Effect Model 

a

 Sebagai dasar penolakan Hipotesis null tersebut menggunakan pertimbangan statistik 
chi square. Hausmann test dapat dilakukan dengan bahasa pemrograman Eviews sebagai 
berikut : 

 : Fixed Effect Model 

 Jika hasil dari Hausmann Test signifikan (probability dari hausman < α ) maka H0

2. LM Test atau The Breusch – Pagan LM Test digunakan sebagai pertimbangan statistik 
dalam memilih model Random Effect versus Pooled Least Square. 

 
ditolak, artinya fixed effect digunakan. 

H0

H

 : PLS 

a : Random Effect, maka dasar penolakan terhadap H0

• Strategi Pengujian 

 dengan menggunakan statistik 
LM yang mengikuti distribusi Chi Square. 

 Secara umum, dalam pengujian estimasi model-model data panel ini, diperlukan sebuah 
strategi. Jika tidak terdapat pelanggaran pada asumsi, maka diuji : 

a) RE vs FE (Hausmann Test) 
b) PLS vs FE (Chow Test) 

Jika b) tidak signifikan maka digunakan Pooled Least Square. 

Jika b) signifikan namun a) tidak signifikan maka digunakan Random Effect Model. 

Jika keduanya signifikan, maka digunakan Fixed Effect Model. 
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3.4 Uji Asumsi Klasik 
 

3.4.1 Uji Multikolinearitas 
 Multikolinieritas adalah ada tidaknya hubungan linier antara variabel independen di 
dalam regresi berganda. Hubungan linier antara variabel independen dapat terjadi dalam 
bentuk hubungan linier yang sempurna dan hubungan linier yang kurang sempurna. Adanya 
multikolinieritas masih menghasilkan estimator yang BLUE, tetapi menyebabkan suatu 
model mempunyai varian yang besar. Dalam mendeteksi ada atau tidaknya gejala 
multikolinearitas dapat dilakukan dengan menguji koefisien korelasi (r) antar variabel 
independen. Dalam rule of thumb, jika koefisien korelasi cukup tinggi diatas 0,85 maka 
diduga terjadi masalah multikolinearitas dalam model. Sebaliknya jika koefisien korelasi 
relatif rendah dibawah 0,85 maka diduga model tidak ada masalah multikolinieritas 
(Widarjono, 2007). 

3.4.2 Uji Heterokedastisitas 
 Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan 
asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk 
semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi 
adalah tidak adanya heteroskedastisitas. Ada beberapa uji untuk mengetahui ada atau 
tidaknya heteroskedastisitas, salah satunya dengan menggunakan uji White dengan melihat 
probabilitas Chi Squares. Sebelum melakukan pengujian, lebih dulu disusun hipotesis, yaitu 
:  

  Ho : Tidak ada heteroskedastisitas  
  Ha : Ada heteroskedastisitas  
  Jika nilai probabilitas Chi Squares dari Obs*R-Square lebih besar dari α = 5% maka 
  terima Ho yang artinya tidak ada heteroskedastisitas (Widarjono, 2007). 

heteroskedastisitas. 
 

3.4.3 Uji Normalitas 
Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, 

variabel pengganggu atau  residual mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi 
yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal (Imam Ghozali, 
2009). Asumsi normalitas gangguan atau error (ε) sangat penting, sebab uji eksistensi model 
(uji-F) maupun uji validitas pengaruh variabel bebas (uji-t) dan estimasi nilai variabel terikat 
mensyaratkan hal ini. Apabila asumsi ini tidak terpenuhi, baik uji-F maupun uji-t dan estimasi 
nilai variabel terikat menjadi tidak valid (Gujarati (2010) dalam Indah (2012)). Dalam 
penelitian ini penulis menggunakan uji normalitas menggunakan Uji Jarque-Bera Test. Daerah 
kritis penolakan H0 adalah apabila nilai Jarque-Bera (J-B) > χ2

df=2 atau probability (P-Value) < 
α, dengan α sebesar 5%. Jika Probability < 0,05, maka H0

H

 ditolak dan data tidak terdistribusi 
normal, begitu sebaliknya. Dalam uji normalitas, berlaku hipotesis seperti berikut : 

0 

H

: Data terdistribusi normal 

a

Selain menggunakan Uji Jarque-Bera Test, pengujian normalitas juga dapat 
menggunakan Grafik Normality Probability Plot (P-P Plot) untuk mendeteksi normalitas data. 
Dalam uji ini, ketentuan yang digunakan adalah (Imam Ghozali, 2009): 

 : Data tidak terdistribusi normal 

a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka 
model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

b. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal, 
maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 
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3.4.4 Uji Autokorelasi 
 Uji autokorelasi dimaksudkan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier 

terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode 
t-1 (sebelumnya) menggunakan olah data program SPSS. Apabila terjadi korelasi, disinyalir 
ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul disebabkan adanya observasi yang berurutan 
sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan 
penganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi yang lainnya. Hal ini sering 
ditemukan pada data runtut waktu atau time series karena ”gangguan” pada seorang 
individu/kelompok cenderung mempengaruhi ”gangguan” pada individu/ kelompok yang 
sama pada periode berikutnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari 
autokorelasi. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi, maka dilakukan pengujian Runs-
test. 
 

3.5Uji Hipotesis 
3.5.1Ketepatan Perkiraan Model 

Ketepatan Perkiraan Model (Goodness of Fit) atau acapkali disebut Koefisien 
Determinasi (R2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 
menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan 
satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 
variasi variabel dependen amat terbatas. 

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir 
semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variable dependen. Bila terdapat 
nilai adjusted R2 bernilai negatif, maka nilai adjusted R2 dianggap bernilai. 

 
3.5.2Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji signifikansi simultan (uji statistik F) bertujuan untuk mengukur apakah semua 
variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-
sama terhadap variabel dependen. 

Pengujian secara simultan ini dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat 
signifikansi F dari hasil pengujian dengan nilai signifikansi yang digunakan dalam penelitian 
ini. Cara pengujian simultan terhadap variabel independen yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 
a. Jika tingkat signifikansi F yang diperoleh dari hasil pengolahan nilainya lebih kecil dari 

nilai signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 5 persen maka dapat disimpulkan bahwa 
semua variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. 

b. Jika tingkat signifikansi F yang diperoleh dari hasil pengolahan nilainya lebih besar dari 
nilai signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 5 persen maka dapat disimpulkan bahwa 
semua variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel 
dependen. 
 

3.5.3Uji T 
Uji T bertujuan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara 

individual dalam menerangkan variasi variabel independen. 
Pengujian secara simultan ini dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat 

signifikansi t dari hasil pengujian dengan nilai signifikansi yang digunakan dalam penelitian 
ini. Cara pengujian parsial terhadap variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
a. Jika nilai signifikansi t dari masing-masing variabel yang diperoleh dari pengujian 

lebih kecil dari nilai signifikansi yang dipergunakan yaitu sebesar 10 persen maka 
secara parsial variabel independen berpengaruh terhadap variable dependen. 

b. Jika nilai signifikansi t dari masing-masing variabel yang diperoleh dari pengujian 
lebih besar dari nilai signifikansi yang dipergunakan yaitu sebesar 10 persen maka 
secara parsial variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 
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4. Analisis dan Pembahasan 
4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

 Di dalam bab ini disajikan analisis terhadap data yang telah diperoleh selama 
pelaksanaan penelitian. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 2012. Data yang digunakan 
diambil dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode pengamatan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah tahun 2008-2011. Berdasarkan Bursa Efek Indonesia, jumlah perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2008 sebanyak 35 perusahaan, pada tahun 2009 
sebanyak 33 Perusahaan, pada tahhun 2010 sebanyak 34 peusahaan, dan pada tahun 2011 
sebanyak 34 perusahaan. Keseluruhan data tersebut kemudian diambil sesuai kriteria yang 
telah dipilih berdasarkan metode purposive sampling sehingga data yang terkumpul sebanyak 
21 perusahaan.  
 

4.2. Analisis Hasil Data Penelitian 
 

4.2.1. Uji Asumsi Klasik 
• Uji Normalitas 

  Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi 
normal atau tidak. Model estimasi yang baik memiliki data berdistribusi normal atau 
mendekati normal. Untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak 
dalam penelitian ini menggunakan uji Jarque-Bera. Apabila nilai probabilitas yang 
diperoleh lebih besar dari α = 5%, maka menerima H0 yang artinya residual data 
berdistribusi normal (Winarno, 2009). Dari hasil pengolahan data yang dilakukan oleh 
penulis, di dapat bahwa residual data terdistribusi normal dan memenuhi asumsi 
normalitas. Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada gambar 4.1 serta sebagai hasil 
uji normalitas bahwa residual data telah terdistribusi normal. 

 
 
Berdasarkan gambar dan data tentang uji normalitas di atas, dapat diketahui nilai Probability (P-
Value) sebesar 0,073153. Nilai P-Value tersebut berada di atas α (0,05), jadi dapat disimpulkan H0

 

 
diterima dan data terdistribusi normal 
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• Uji Heteroskedasitas 
 Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 
terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 
lain. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam penenlitian 
ini menggunakan metode uji White. Jika nilai probabilitas Chi Squares dari 
Obs*R-Square lebih besar dari α = 5% maka terima Ho yang artinya tidak ada 
heteroskedastisitas (Widarjono, 2007). 

Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 1.561019     Prob. F(5,78) 0.1810 

Obs*R-squared 7.640896     Prob. Chi-Square(5) 0.1772 

Scaled explained SS 6.210519     Prob. Chi-Square(5) 0.2863 

          
  

 
Berdasarkan uji White pada tabel di atas yang telah diolah oleh penulis, dapat 
disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam regresi. Dapat diketahui bahwa 
nilai probabilitas Chi-Square dari Obs*R-square sebesar 0,1772 yang dimana nilai 
tersebut lebih besar dari signifikansi 5% (0,1772 > 0,05) yang artinya terima Ho atau 
tidak ada heteroskedastisitas 
 

• Uji Multikolinearitas 
Dari hasil uji multikolinieritas pada tabel 4.4, hasil besaran korelasi antar 
variabel independen kurang dari 0,85. Dari hasil uji multikolinearitas pada tabel 
4.4, tidak ada satupun variabel independen yang memiliki nilai koefisien 
korelasi antar variabel independen yang diatas 0,85 maka diduga data terbebas 
dari masalah multikolinearitas. Bisa disimpulkan bahwa tidak adanya korelasi 
antar variabel Audit Delay, ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, 
kantor auditor, opini auditor yaitu tidak adanya hubungan linier antar variabel 
independen dalam model regresi. 
 

Hasil Perhitungan Multikolinearitas 

 Y X1 X2 X3 X4 X5 

Y  1.000000  0.017796 -0.589724  0.717593  0.639841 -0.057014 

X1  0.017796  1.000000  0.082103  0.087693 -0.308160  0.056104 

X2 -0.589724  0.082103  1.000000 -0.075948 -0.556224  0.065622 

X3  0.717593  0.087693 -0.075948  1.000000  0.255987 -0.088472 

X4  0.639841 -0.308160 -0.556224  0.255987  1.000000 -0.129875 

X5 -0.057014  0.056104  0.065622 -0.088472 -0.129875  1.000000 

Analisis Faktor..., Aria Bima, Ak.-IBS



 
 

• Uji Autokorelasi 

Runs Test 
 Unstandardized 

Residual 
Test Valuea 4.55109 
Cases < Test Value 42 
Cases >= Test Value 42 
Total Cases 84 
Number of Runs 40 
Z -.659 
Asymp. Sig. (2-tailed) .510 
a. Median 
Hasil uji autokorelasi dengan menggunakan Run Test yang disajikan pada tabel diatas 
menunjukkan signifikansi yang berada diatas 0,05 yang dilihat dari nilai Asymp. Sig. 
(2-tailed) sebesar 0,510 menandakan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini 
tidak menunjukkan adanya penyimpangan pada uji autokorelasi. 
 
 
 
 

• Uji F 

 Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.928585     Mean dependent var 59.57143 

Adjusted R-squared 0.897803     S.D. dependent var 20.19799 

S.E. of regression 6.456946     Akaike info criterion 6.816864 

Sum squared resid 2418.145     Schwarz criterion 7.569259 

Log likelihood -260.3083     Hannan-Quinn criter. 7.119320 

F-statistic 30.16628     Durbin-Watson stat 2.708837 

Prob(F-statistic) 0.000000    

           
Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai Prob. sebesar 0,000 yang berarti secara 
bersama-sama ukuran perusahaan, profitabilitas perusahaan, solvabilitas, kantor auditor 
dan opini auditor secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap audit delay, 
sehingga H06 
 

diterima. 
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• Uji T 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa p value dari variabel ukuran perusahaan 
adalah sebesar 0,065 sehingga H01 tidak dapat ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa 
variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap audit delay. 
Selanjutnya p value dari variabel profitabilitas adalah sebesar 0,000 sehingga H02 
ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh secara 
signifikan terhadap audit delay. Selain itu, variabel Solvabilitas memiliki p value 
sebesar 0,000 sehingga  H03 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa solvabilitas 
berpengaruh secara signifikan terhadap audit delay. variabel kantor auditor memiliki p 
value sebesar 0,000 sehingga  H04 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa kantor auditor 
berpengaruh secara signifikan terhadap audit delay. variabel opini auditor memiliki p 
value sebesar 0,195 sehingga  H05 

 

tidak dapat di tolak. Hal ini menunjukkan bahwa 
opini auditor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap audit delay. 

• Pembahasan Model Persamaan Regresi 
 

AUDELAY = 28.45341 – 0.000251SIZE – 68.11689 PROF + 64.19028 SOLV + 
10.05243 FOUR + 6.059999 OPIN  
 

1. Jika X1 atau Ukuran naik 1 (satu) satuan, maka Audit Delay akan turun sebesar 0,000251 dan 
asumsi bahwa nilai variabel bebas lainnya tetap. 

2. Jika X2 atau Profitabilitas naik 1 (satu) satuan, maka Audit Delay turun sebesar 68.11689 
dengan asumsi bahwa nilai variabel bebas lainnya  tetap. 

3. Jika X3 atau Solvabilitas naik 1 (satu) satuan, maka Audit Delay naik sebesar 64.19028 
dengan asumsi bahwa nilai variabel bebas lainnya tetap. 

4. Jika X4 atau Kantor Auditor naik 1 (satu) satuan, maka Audit Delay naik sebesar 10.05243 
dengan asumsi bahwa nilai variabel bebas lainnya tetap. 

5. Jika X5 atau Opini Auditor naik 1 (satu) satuan, maka Audit Delay  naik sebesar 6.05999 
dengan asumsi bahwa nilai variabel bebas lainnya tetap. 

4.3. Implikasi Menejerial 

 Penelitian dengan menggunakan variabel Ukuran Perusahaan, Profitabilitas Perusahaan, 
Solvabilitas Perusahaan, Kantor Auditor, dan Opini ditujukan untuk melihat ada atau tidaknya 
pengaruh yang dapat dihasilkan oleh kelima variabel bebas tersebut terhadap Audit Delay. Pengaruh 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 28.45341 8.902508 3.196112 0.0023 

UKURAN? -0.000251 0.000277 -0.904320 0.3696 

PROFIT? -68.11689 26.87764 -2.534333 0.0140 

SOLVABIL? 64.19028 8.966572 7.158842 0.0000 

AUDITOR? 10.05243 4.211596 2.386845 0.0203 

OPINI? 6.059999 7.479801 0.810182 0.4211 
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yang dihasilkan dari kelima variabel bebas dilihat baik secara sendiri-sendiri maupun secara simultan 
terhadap variabel terikat. 

 Obyek yang diambil dan digunakan dalam penelitian ini adalah Perusahaan yang bergerak di 
bidang Consumer Goods industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebanyak 21 
perusahaan yang memenuhi kriteria dalam pengambilan sampel. Perusahaan tersebut adalah Akasha 
Wira International Tbk, Cahaya Kalbar Tbk, Delta Djakarta Tbk,  Indofood Sukses Makmur Tbk, 
Mayora Indah Tbk, Multi Bintang Indonesia Tbk, Prasidha Aneka Niaga Tbk, Siantar Top Tbk, Tiga 
Pilar Sejahtera Food Tbk, Ultra Jaya Milk Tbk, Bentoel International investama Tbk, Gudang Garam 
Tbk, HM Sampoerna Tbk, Darya Varia Laboratoria Tbk, Kalbe Farma Tbk, Kimia Farma Tbk, Merck 
Tbk, Mustika Ratu Tbk, Unilever Indonesia Tbk, Kedaung Indah Can Tbk, Langgeng Makmur 
Industri Tbk. Tahun observasi sebanyak 4 tahun, dimulai dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011. 

  Hasil dari penelitian terdahulu dengan variabel penelitian yang sama pun bervariasi tentang 
masing-masing pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas, secara parsial maupun secara 
simultan. Rentang waktu observasi yang lebih panjang serta variabel independen yang digunakan 
berbeda (Ukuran Perusahaan, Profitabilitas Perusahaan, Solvabilitas Perusahaan, Kantor Auditor, 
Opini Auditor) merupakan hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. 

  Berdasarkan hasil analisis yang telah disajikan, terdapat tiga variabel diantara 
keseluruhan variabel yang diteliti yang menjadi pengaruh signifikan terhadap Audit Delay. 
Ketiga variabel tersebut adalah Profitabilitas Perusahaan, Solvabilitas Perusahaan, dan Kantor 
Auditor. 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, maka 
kesimpulan yang dapat dibuat atas hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Variabel Ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Audit Delay pada 
21 perusahaan Consumer Goods terdaftar di BEI periode penelitian 2008-2011. Variabel 
Pofitabilias Perusahaan dalam penelitian ini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
Audit Delay. Profitabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap Audit Delay pada 21 
perusahaan Consumer Goods terdaftar di BEI periode penelitian 2008-2011. Variabel 
Solvabilitas Perusahaan juga faktor yang mempunyai pengaruh positif dan signifikan bagi 
Audit Delay. Variable solvabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap Audit Delay pada 21 
perusahaan Consumer Goods terdaftar di BEI periode penelitian 2008-2011. Variabel Kantor 
Auditor yang dimana variabel ini merupakan variabel dummy mempunyai pengaruh positif 
dan signifikan terhadap audit delay. Variabel Opini Auditor yang dimana variabel ini 
merupakan variabel dummy tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap audit delay.  

2. Variabel Ukuran Perusahaan, Profitabilitas Perusahaan, Solvabilitas Perusahaan, Kantor 
Auditor, dan Opini Auditor, secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Audit 
Delay industri Consumer Goods pada periode observasi tahun 2008-2011. 

5.2. Saran 

 Bagi perusahaan yang bergerak di bidang Consumer Goods Industry, hasil penelitian ini dapat 
dijadikan masukan dan pertimbangan dalam menerbitkan laporan audit agar leih cepat sehingga para 
pengguna laporan audit tersebut dapat lebih cepat mengunakan laporan audit tersebut yang akan 
berdampak positif bagi perusahaan.  Berdasarkan hasil dan kesimpulan yang telah dipaparkan, penulis 
dapat memberi beberapa saran sebagai berikut: 
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a. Perusahaan diharapkan dapat menjaga dan meningkatkan jumlah rasio Profitabilitas karena 
variabel tersebut memiliki pengaruh yang negative dan signifikan terhadap audit delay. Hal 
ini berguna bagi perusahaan untuk menjaga atau menarik calon investor baru.  

b. Perusahaan juga di harapkan dapat menjaga serta menekan laju pertumbuhan rasio 
Solvabilitas karena variabel tersebut mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 
audit delay. 

Bagi peneliti selanjutnya, variabel penelitian dapat ditambahkan atau diganti dengan variabel umur 
perusahaan, pos luar bias dan variabel lainnya. Selain dari sisi variabel, penelitian selanjutnya juga 
disarankan untuk mengambil lebih dari 21 sampel perusahaan untuk diteliti dan/atau lebih dari 4 
tahun observasi penelitian. 
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