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ABSTRACT 

The purpose of this research is to find out whether the profitability, leverage, size of 

company, and audit committee are the factors that affect audit delay to bank industries in 

Indonesia Stock Exchange (IDX) years 2011-2016. Purposive sampling method is used to 

sample population. The number of samples taken was 180 companies of bank industries 

which are listed in IDX period 2011-2016. Analysis of data using multiple linear regression 

analysis. The result of the research show that the profitability and size of company have 

influence to audit delay, while leverage and audit committee do not have any influence 

towards audit delay. 
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I. Pendahuluan 

Menurut PSAK 1 (2015) laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari 

posisi keuangan dan kinerja suatu entitas.Perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) diharuskan menyampaikan laporan keuangan secara rutin dan disertai 

dengan laporan-laporan terkait kejadian penting dari perusahaan tersebut. Menurut Prastyo 

et al., (2016) laporan keuangan sebagai sebuah informasi akan bermanfaat apabila 

informasi yang dikandungnya disediakan tepat waktu bagi para pemakai laporan keuangan 

untuk membuat sebuah keputusan. 

Kartika (2009) menyatakan audit delay merupakan lamanya rentang waktu 

penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku sampai dengan tanggal 

diterbitkannya laporan audit.Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan sangatlah 

penting, karena semakin cepat laporan keuangan disampaikan kepada para pengguna 

laporan keuangan maka informasi yang terkandung didalamnya juga semakin bermanfaat, 

dan para pengguna laporan keuangan dapat mengambil keputusan yang lebih baik, baik  

dari segi kualitas maupun waktu (Prastyo et al., 2016). Kasus audit delay yang terjadi di 

Indonesia melibatkan laporan keuangan yang dipublikasikan Bank Mutiara. Bank Mutiara 

melakukan keterlambatan berulang sebanyak tiga kali dalam penyampaian laporan 

keuangan. 

Beberapa faktor diduga dapat mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

Faktor-faktor tersebut antara lain: profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan komite 

audit.Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar 

kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba yang baik dalam hubungannya dengan 
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penjualan, asset, maupun laba bagi modal itu sendiri (Prastyo et al., 2016). Perusahaan 

tidak akan menunda penyampaian informasi yang berisi berita baik. Oleh karena itu menurut 

Kartika (2011) perusahaan yang mampu menghasilkan profit akan cenderung mengalami 

audit delay yang lebih pendek, sehingga good news tersebut dapat segera disampaikan 

kepada para investor dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Berdasarkan penelitian 

terdahulu, Artaningrum et al., (2017) membuktikan profitabilitas berpengaruh negatif 

terhadap audit delay. Sedangkan hasil penelitian berbeda ditunjukan pada penelitian 

Satwiko dan Juanita (2012) yang membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh positif 

terhadap audit delay. 

Selain itu, leverage merupakan faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan. Tingkat leverage adalah pengukuran kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan, baik kewajiban keuangan jangka pendek 

maupun jangka panjang (Febrianty, 2011). Perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi 

berarti perusahaan tersebut sangat bergantung dengan hutang dari pihak luar untuk 

membiayai aktifitasnya. Tingginya tingkat leverage menunjukkan perusahaan tersebut 

memiliki risiko keuangan yang tinggi. Oleh sebab itu menurut Angruningrum  dan 

Wirakusuma (2013) untuk memperoleh keyakinan akan laporan keuangan perusahaan  

maka auditor akan meningkatkan kehati-hatiannya, sehingga rentang audit delay akan lebih 

panjang. Hasil penelitian Febrianty (2011) menunjukkan bahwa leverage berpengaruh positif 

signifikan terhadap audit delay. Sedangkan hasil penelitian yang berbeda ditunjukan pada 

penelitian Sanjaya dan Wirawati (2016) yang menyatakan leverage berpengaruh negatif 

terhadap audit delay. 

Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya suatu perusahaan yang di ukur dari 

besarnya total aset atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan (Febrianty, 2011). 

Oleh karena itu menurut Ningsih dan Widhiyani (2015) perusahaan dengan skala besar 

cenderung memiliki audit delay lebih singkat dibandingkan perusahaan kecil, hal ini 

disebabkan oleh faktor manajemen perusahaan dengan skala lebih besar biasanya memiliki 

audit internal yang baik untuk mengurangi audit delay. Hasil penelitian Janartha dan 

Suprasto (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit 

delay. Sedangkan hasil penelitian yang berbeda ditunjukan pada penelitian Widhiasari dan 

Budiartha (2016) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif 

terhadap audit delay. 

Angruningrum dan Wirakusuma (2013) menjelaskan bahwa emiten yang go public 

harus memiliki komite audit yang beranggotakan paling sedikit tiga orang dengan dipimpin 

oleh komisaris independen dan sisanya merupakan anggota eksternal yang mempunyai  

latar belakang dan menguasai akuntansi dan atau keuangan. Dikutip dari Komite Nasional 

Kebijakan Governance (KNKG, 2002) komite audit adalah komite yang mengawasi audit 
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laporan keuangan dan memastikan apakah penyusunannya telah mengikuti prosedur dan 

pedoman yang berlaku serta menilai mengenai mutu pelayanan dan kewajaran biaya yang 

dibuat oleh auditor eksternal. Hasil penelitian Apriyani (2015) menunjukkan bahwa komite 

audit berpengaruh negatif terhadap audit delay. Sedangkan hasil penelitian yang berbeda 

ditunjukan pada penelitian Prabowo dan Marsono (2013) yang menunjukkan bahwa komite 

audit berpengaruh positif signifikan terhadap audit delay. 

Berdasarkan adanya inkonsistensi hasil penelitian dan fenomena yang telah 

disebutkan sebelumnya, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Analisis 

Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Komite Audit Terhadap 

Audit Delay pada Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

Periode 2011-2016”. 

 

II. Tinjauan Pustaka 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Teori Agensi 

Sanjaya dan Wirawati (2016) menjelaskan bahwa teori keagenan mengimplikasikan 

terdapat asimetri informasi antara agent (manajemen usaha) dan principal (pemilik usaha). 

Asimetri informasi merupakan ketidaksetaraan informasi yang dimiliki agent dan principal. 

Hal ini terjadi ketika agent memiliki lebih banayak informasi tentang perusahaan dan  

prospek di masa yang akan datang dibandingkan dengan principal. Untuk meminimalisir 

asimetri informasi dibutuhkan keberadaan pihak ketiga yaitu auditor. Auditor tersebut 

bertugas melakukan pemeriksaan laporan keuangan agar principal percaya bahwa informasi 

yang disajikan bebas dari intervensi pihak agent. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 

asimetri informasi dapat berkurang apabila laporan keuangan disampaikan dengan tepat 

waktu. Febrianty (2011) menyimpulkan bahwa indikasi audit delay bagi pihak perusahaan 

emiten adalah diperlukannya biaya agensi untuk mengembalikan kepercayaaan investor 

seperti biaya untuk pengungkapan informasi tambahan, kaitannya adalah semakin panjang 

audit delay dan semakin sering audit delay terjadi maka akan semakin besar pula biaya 

agensi yang harus dikeluarkan. Biaya agensi yang timbul adalah sebagai biaya pemantauan 

terhadap agent. Biaya yang dikeluarkan oleh principal berupa biaya untuk mengukur, 

mengamati dan mengontrol perilaku agent. Contoh dari biaya tersebut adalah biaya audit, 

biaya untuk penetapan rencana kompensasi manajemen, pembatasan anggaran, dan  

aturan pengoperasian Godfrey et al., (2010). 

2.2. Audit 

2.2.1. Definisi Audit 

Auditing menurut Arens et al.,(2014) adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang 

informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan 
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kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan 

independen. 

2.2.2. Auditor 

Seorang auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteris yang digunakan 

dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan  

guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti itu. Seorang auditor juga 

harus memiliki sikap mental independen (Arens et al., 2014). 

2.2.3. Audit Delay 

Audit delay merupakan lamanya atau rentang waktu penyelesaian audit yang diukur 

dari tanggal penutupan tahun buku sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan audit 

(Kartika, 2009). Ketepatan waktu ini berkaitan dengan manfaat yang terkandung dalam 

laporan keuangan. Suatu manfaat akan sangat membantu apabila dapat diterima tepat pada 

waktunya. Penundaan waktu yang tidak semestinya dalam pelaporan keuangan akan 

mengakibatkan informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya.Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan NOMOR 29/POJK.04/2016 Pasal 7 (1) menyatakan bahwa emiten atau 

perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan 

paling lambat pada akhir bulan keempat atau 120 hari setelah tahun buku berakhir. 

2.3 Profitabilitas 

Menurut Kieso et al., (2013) rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur pendapatan atau 

keberhasilan operasional suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu.Besar kecilnya nilai 

rasio profitabilitas dapat digunakan sebagai pengukuran kinerja manajemen. Profitabilitas 

yang tinggi menggambarkan kinerja manajemen yang baik. Hal ini akan mempengaruhi 

cepat atau lambatnya manajemen melaporkan kinerjanya. Kinerja baik merupakan berita 

baik bagi reputasi perusahaan di mata publik, maka manajemen akan segera melaporkan 

berita baik itu (Junita dan Satwiko, 2012). 

2.4 Leverage 

Analisis rasio leverage membuat perusahaan mengetahui beberapa hal berkaitan 

dengan penggunaan jumlah asset yang dibiayai oleh hutang, serta mengetahui rasio 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Setelah diketahui, manajer 

keuangan dapat mengambil kebijakan yang dianggap perlu guna menyeimbangkan 

penggunaan modal (Bustamam dan Kamal, 2010). 

2.5 Ukuran Perusahaan 

Ukuran Perusahaan merupakan fungsi dari kecepatan pelaporan keuangan. Besar 

kecilnya ukuran perusahaan juga dipengaruhi oleh kompleksitas operasional, variabilitas  

dan intensitas transaksi perusahaan tersebut yang tentunya akan berpengaruh terhadap 

kecepatan dalam menyajikan laporan keuangan kepada publik (Janartha dan Suprasto, 

2016). 
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2.6 Komite Audit 

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NOMOR 55/POJK.04/2015 yang 

terdapat pada Pasal 4 dan Pasal 5 menyatakan bahwa komite audit paling sedikit terdiri dari 

3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten 

atau perusahaan publik. Komite audit diketuai oleh komisaris independen yang diharapkan 

mampu dalam menangani masalah pengendalian dan bebas dari intervensi pihak manapun. 

2.7 Perumusan Masalah 

2.7.1.Profitabilitas terhadap Audit Delay 

Kartika (2011) bahwa perusahaan yang profitable memiliki insentif untuk 

menginformasikan ke publik kinerja unggul mereka dengan mengeluarkan laporan tahunan 

secara cepat. Penelitian sebelumnya telah menguji pengaruh profitabilitas terhadap audit 

delay dengan hasil menunjukan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap audit delay 

(Artaningrum et al., 2017). 

Ho1: Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap audit delay 

Ha2: Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap audit delay 

2.7.2.Leverage terhadap Audit Delay 

Angruningrum dan Wirakusuma (2013) menyatakan bahwa apabila perusahaan 

memiliki rasio leverage yang tinggi maka resiko kerugian perusahaan tersbut akan 

bertambah. Oleh sebab itu, untuk memperoleh keyakinan akan laporan keuangan 

perusahaan maka auditor akan meningkatkan kehati-hatiannya sehingga rentang audit  

delay lebih panjang.Penelitian sebelumnya telah menguji pengaruh leverage terhadap audit 

delay dengan hasil menunjukan leverage berpengaruh positif terhadap audit delay 

(Angruningrum dan Wirakusuma, 2013). 

Ho2: Leverage tidak berpengaruh terhadap audit delay 

Ha2: Leverage berpengaruh positif terhadap audit delay 

2.7.3. Ukuran Perusahaan terhadap Audit Delay 

Menurut Azizah dan Ratih (2011) dalam penelitian Artaningrum et al., (2017) ukuran 

perusahaan menjadi pertimbangan bagi para investor, karena banyak perusahaan yang 

telah memiliki ukuran perusahaan yang sangat besar yang dalam arti telah berkembang dan 

memiliki banyak cabang di berbagai daerah. Sehingga dalam menyajikan laporan 

keuangannya sudah memiliki pengalaman danpaham dalam menyajikan laporan keuangan 

tersebut dengan tepat waktu.Penelitian sebelumnya telah menguji pengaruh ukuran 

perusahaan terhadap audit delaydengan hasil menunjukan ukuran perusahaan berpengaruh 

negatif terhadap audit delay (Widhiasari dan Budiartha, 2016). 

Ho3: Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit delay 

Ha3: Ukuran Perusahaan berpengaruh negarif terhadap audit delay 
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2.7.4. Komite Audit terhadap Audit Delay 

Setiap perusahaan diwajibkan untuk membentuk komite audit minimal tiga orang 

untuk satu perusahaan. Hal ini dikarenakan agar perusahaan mampu untuk meminimalisir 

terjadinya keterlambatan dalam pembublikasian pelaporan keuangan ke publik, karena 

anggota komite audit yang bekerja di suatu perusahaan dapat menentukan berapa lama 

audit delay yang akan dihasilkan oleh perusahaan (Ningsih dan Widhiyani, 2015).Penelitian 

sebelumnya telah menguji pengaruh komite audit terhadap audit delay dengan hasil 

menunjukan komite audit berpengaruh negatif terhadap audit delay (Haryani dan Wiratmaja, 

2014). 

Ho4: Komite audit tidak berpengaruh terhadap audit delay 

Ha4: Komite audit berpengaruh negatif terhadap audit delay 
 
 

III. Metodologi Penelitian 

Objek (populasi) pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan di 

Indonesia periode 2011-2016. Sampel pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode yang telah ditentukan. 

Teknik pengambilan sampel dengan cara purposive sampling. Metode purposive sampling 

merupakan metode yang digunakan untuk menentukan sampel yang digunakan sesuai 

dengan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Berikut kriteria penilaian dalam 

pengambilan sampel dalam penelitian ini: 

1. Seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Perbankan yang mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit. 

3. Perbankan yang memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel yang digunakan. 

4. Perbankan yang menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang rupiah. 

3.1. Operasionalisasi Variabel Penelitian 

3.1.1. Variabel Dependen 

Variabel dependen yang diteliti dalam penelitian ini adalah audit delay. Audit delay 

adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal tutup buku hingga waktu 

penerbitan laporan audit. Variabel ini diukur dengan cara kuantitatif dalam jumlah hari yaitu, 

selisih hari antara tanggal ditandatanganinya laporan auditor independen dengan tanggal 

tutup buku laporan keuangan tahunan. 

3.1.2. Variabel Independen 

3.1.2.1. Profitabilitas 

Profitabilitas adalah hasil atau laba bersih dari berbagai kebijakan dan keputusan 

yang diambil oleh manajemen perusahaan, serta dapat memberi jawaban akhir tentang 

tingkat efektifitas pengelolaan perusahaan (Artaningrum et al., 2017). Pada penelitian ini 
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peneliti  menggunakan pengukuran profitabilitas dengan mengukur rasio  return on     assets 

dengan persamaan sebagai berikut: 

𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 =
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

3.1.2.2. Leverage 

Tingkat leverage adalah pengukuran kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban keuangan, baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang 

(Febrianty, 2011). Rasio leverage yang digunakan dalam penelitian ini adalah debt ratio. 

Debt ratio menggambarkan perbandingan hutang dengan total aset, dimana melihat 

kemampuan perusahaan untuk membayar semua hutangnya dari harta yang dimiliki 

perusahaan tersebut. Debt ratio dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

 

3.1.2.3. Ukuran Perusahaan 

Besar kecilnya ukuran perusahaan juga dipengaruhi oleh kompleksitas operasional, 

variabilitas dan intensitas transaksi perusahaan tersebut yang tentunya akan berpengaruh 

terhadap kecepatan dalam menyajikan laporan keuangan kepada publik (Janartha dan 

Suprasto, 2016). Pengukuran perusahaan pada penelitian ini menggunakan nilai logaritma 

natural dengan rumus: 

𝑈𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛 = ln 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 

3.1.2.3. Komite Audit 

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan tujuan 

membantu Komisaris Independen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab 

pengawasan. Komite audit dalam penelitian ini diproksikan dengan menggunakan proporsi 

komite audit, yaitu perbandingan jumlah komite audit dengan jumlah dewan komisaris, 

dengan rumus: 

Proporsi Komite Audit =
Total Komite Audit

Total Dewan Komisaris
 

 

IV. Analisa dan Pembahasan 

4.1. Pengujian Statistik Deskriptif 

 
 
 
 

Tabel 4.1 

Statistik Deskriptif 

 AUDLAY PROF LEV SIZE KOMAU 

Mean 63.17051 0.954970 319.7439 1.13E+14 0.852423 

Median 65.00000 0.011060 0.846539 2.13E+13 0.750000 

Maximum 119.0000 176.6664 68548.38 1.04E+15 2.000000 

Minimum 7.000000 -0.117277 6.95E-07 1.30E+10 0.285714 
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Std. Dev. 22.22347 12.06144 4653.189 1.99E+14 0.287265 

Observations 217 217 217 217 217 

 

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan software 

Eviews 9, variabel audit delay memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 63.17051. Kemudian, 

median untuk variabel audit delay adalah sebesar 65.00000. Hasil ini menunjukkan bahwa 

nilai rata-rata (mean) lebih rendah daripada nilai median yang berarti bahwa rata-rata audit 

delay bank masih di bawah 120 hari kalender atau empat bulan setelah tanggal tahun buku 

berakhir yang merupakan batas yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam 

penyampaian laporan keuangan atau tanggal 30 April pada tiap tahunnya.Nilai maksimum 

sebesar 119.0000 dimiliki oleh Bank Pundi Indonesia Tbk tahun 2015, sedangkan nilai 

minimum sebesar 7.000000 dimiliki oleh Bank Pembangunan Daerah  Jawa  Timur Tbk 

tahun 2015 dan 2016.Sementara itu, nilai standar deviasi untuk AUDLAY adalah sebesar 

22.22347. 

Variabel profitabilitas memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0.954970. Kemudian, 

median untuk variabel profitabilitas adalah sebesar 0.011060. Hasil ini menunjukkan bahwa 

nilai rata-rata (mean) lebih tinggi daripada nilai median yang berarti bahwa rata-rata bank 

memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi.Nilai maksimum sebesar 176.6664 dimiliki oleh  

Bank Dinar Indonesia Tbk tahun 2016, sedangkan nilai minimum sebesar -0.117277 dimiliki 

oleh Bank of India Indonesia Tbk tahun 2016. Sementara itu, nilai standar deviasi untuk 

PROF adalah sebesar 12.06144. 

Variabel leverage memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 319.7439. Kemudian, 

median untuk variabel leverage adalah sebesar 0.846539. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai 

rata-rata (mean) lebih tinggi daripada nilai median yang berarti bahwa rata-rata bank 

memiliki tingkat leverage yang cenderung tinggi. Nilai maksimum sebesar 68548.38 dimiliki 

oleh Bank of India Indonesia Tbk tahun 2016, sedangkan nilai minimum sebesar 

0.000000695 dimiliki oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk tahun 2011. Sementara 

itu, nilai standar deviasi untuk LEV adalah sebesar 4653.189. 

Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar Rp 

113,000,000,000,000. Kemudian, median untuk variabel ukuran perusahaan adalah sebesar 

Rp 21,300,000,000,000. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) lebih rendah 

daripada nilai median yang berarti bahwa rata-rata bank memiliki tingkat ukuran perusahaan 

yang cenderung rendah berdasarkan total assetnya.Nilai maksimum sebesar Rp 

1,040,000,000,000,000 berdasarkan total asetnya dimiliki oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk 

tahun 2016, sedangkan nilai minimum sebesar Rp 13,000,000,000 berdasarkan total 

asetnya dimiliki oleh Bank Mayapada Internasional Tbk tahun 2011.Sementara itu, nilai 

standar deviasi untuk SIZE adalah sebesar Rp 199,000,000,000,000. 
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Variabel komite audit memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0.852423. Kemudian, 

median untuk variabel komite audit adalah sebesar 0.750000. Hasil ini menunjukkan bahwa 

nilai rata-rata (mean) lebih besar daripada nilai median yang berarti bahwa rata-rata bank 

memiliki jumlah komite audit yang cenderung banyak.Nilai maksimum sebesar 2.000000 

dimiliki oleh Bank Sinar Mas Tbk tahun 2011, sedangkan nilai minimum sebesar 0.285714 

dimiliki oleh Bank Negara Indonesia Tbk tahun 2013.Sementara itu, nilai standar deviasi 

untuk KOMAU adalah sebesar 0.287265. 

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi 

syarat uji normalitas dan asumsi klasik (multikolonieritas, autokorelasi, dan 

heteroskedastisitas). Sehingga model tersebut dapat digunakan untuk memprediksi 

pengaruh profitabiltas, leverage, ukuran perusahaan, dan komite audit terhadap audit delay. 

Berikut ini hasil regresi data panel yang menggambarkan pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen dalam tabel 4.2: 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Regresi Data Panel 
 

AUDLAY = 102.3560 -0.246725*PROF + 0.000161*LEV -1.491490*SIZE + 

8.212161*KOMAU + 𝜀 
Variable Coefficient t-Statistic Prob. 

PROF -0.246725 -2.603439 0.0100 

LEV 0.000161 0.682600 0.4958 

SIZE -1.491490 -2.171630 0.0312 

KOMAU 8.212161 1.481338 0.1403 

C 102.3560 4.461412 0.0000 

R-squared 0.283843 

Adjusted R-squared 0.270331 

Prob(F-Statistic) 0.000000 

 

4.2.1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Audit Delay 

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa probabilitas PROF lebih kecil dari tingkat 

signifikansi sebesar (0.0100 < 0,05) dengan nilai koefisien regresi sebesar -0.246725 dan 

nilai t statistik sebesar -2.603439 dengan nilat t tabel sebesar 1.6520. Sehingga, dapat 

disimpulkan bahwa Ha1 diterima yang berarti bahwa profitabilitas berpengaruh negatif 

signifikan terhadap audit delay. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Artaningrum et al (2017) yang 

menunjukan bahwa adanya peningkatan profitabilitas dalam laporan keuangan dapat 

mempersingkat terjadinya audit delay. Hasil ini mengindikasikan bahwa bank yang memiliki 

profitabilitas tinggi cenderung ingin segera mempublikasikan laporan keuangannya kepada 

publik,  terkait  hasil  kinerja  yang  dilakukan  selama  periode  tersebut.  Sehingga       bank 
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membutuhkan proses audit yang cepat untuk mendorong tersedianya laporan keuangan 

audit yang dapat diakses oleh publik dengan cepat. 

4.2.2. Pengaruh Leverage terhadap Audit Delay 

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa probabilitas LEV lebih besar dari tingkat 

signifikansi sebesar (0.4958 > 0,05) dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.000161 dan nilai 

t statistik sebesar 0.682600 dengan nilat t tabel sebesar 1.6520. Sehingga, dapat 

disimpulkan bahwa leverage tidak berpengaruh positif signifikan terhadap audit delay, maka 

Ha2 ditolak yang berarti bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap audit delay. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Angruningrum dan Wirakusuma 

(2013) yang menunjukan bahwa tingkat kewajiban eksternal bank tidak memiliki pengaruh 

terhadap lamanya waktu penyelesaian audit laporan keuangan. Sehingga hal tersebut tidak 

mempengaruhi bank untuk melakukan keterlambatan pelaporan keuangan. Selain itu, 

kewajiban bank banyak terdapat pada dana pihak ketiga yang terdapat dari nasabah, 

sehingga karena nasabah tidak memperhatikan kondisi keuangan bank maka bank juga 

tidak menjadikan leverage sebagai faktor yang mempengaruhi audit delay pada bank. 

4.2.3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Audit Delay 

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa probabilitas SIZE lebih kecil dari tingkat 

signifikansi sebesar (0.0312 < 0,05) dengan nilai koefisien regresi sebesar -1.491490 dan 

nilai t statistik sebesar -2.171630 dengan nilat t tabel sebesar 1.6520. Sehingga, dapat 

disimpulkan bahwa Ha3 diterima yang berarti bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

negatif signifikan terhadap audit delay. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Widhiasari dan Budiartha (2016) 

yang menunjukan bahwa skala perusahaan yang besar cendrung memiliki audit delay yang 

rendah. Hal ini dikarenakan bank yang berskala besar memiliki sumber daya yang besar, 

tenaga kerja yang berkompeten, peralatan teknologi yang mendukung sistem informasi 

akuntansi yang canggih sehingga dapat menghasilkan data yang akurat dan lebih cepat. 

4.2.4. Pengaruh Komite Audit terhadap Audit Delay 

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa probabilitas KOMAU lebih kecil dari 

tingkat signifikansi sebesar (0.1403 > 0,05) dengan nilai koefisien regresi sebesar 8.212161 

dan nilai t statistik sebesar 1.481338 dengan nilat t tabel sebesar 1.6520. Sehingga, dapat 

disimpulkan bahwa Ha4 ditolak yang berarti bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan 

terhadap audit delay. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Wirakusumah dan Toding (2013) 

yang menunjukan bahwa komite audit tidak memiliki peran secara langsung dalam kegiatan 

penyusunan laporan audit. Hal ini dikarenakan komite audit hanya berperan sebagai 

pengawas independen dalam kegiatan penyusunan laporan auditor independen, karena 

wewenang  dalam melakukan publikasi laporan audit  suatu  bank  ditentukan auditor   yang 
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melakukan audit laporan keuangan tersebut. Sehingga lamanya publikasi laporan audit 

ditentukan oleh auditor independen yang melakukan kegiatan tersebut. 

4.3. Implikasi Manajerial 

Dapat diketahui bahwa variabel profitabilitas dengan proksi PROF berpengaruh 

negatif terhadap audit delay. Hal ini mengindikasikan bahwa bank yang memiliki profitabilitas 

lebih tinggi berharap laporan keuangan yang telah diaudit agar diselesaikan secepatnya 

sehingga good news tersebut dapat segera disampaikan kepada para investor dan pihak- 

pihak yang berkepentingan lainnya. Hal ini mengakibatkan waktu audit delay yang lebih 

singkat, karena bank cenderung ingin segera mempublikasikan hasil laporan keuangannya 

kepada publik.Sehingga, stakeholders dapat memperoleh informasi terkait profitabilitas bank 

dengan cepat dan menggunakannya sebagai alat pengambilan keputusan. 

Pada variabel ukuran perusahaan dengan proksi SIZE dalam penelitian ini terbukti 

memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap audit delay yang diproksikan dengan 

AUDLAY. Hal ini menunjukan bahwa bank dengan skala perusahaan yang ditunjukkan dari 

total aset yang besar, cendrung memiliki audit delay yang rendah. Hal ini dikarenakan bank 

yang berskala besar memiliki sumber daya yang besar, tenaga kerja yang berkompeten, 

peralatan teknologi yang mendukung sistem informasi akuntansi yang canggih sehingga 

dapat menghasilkan data yang akurat dan lebih cepat. 

 

V. Penutup 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari analisis diatas maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap audit delay. 

2. Leverage tidak berpengaruh terhadap audit delay. 

3. Ukuran perusahaa berpengaruh negatif terhadap audit delay. 

4. Komite audit tidak berpengaruh terhadap audit delay. 

5.2. Keterbatasan dan Saran 

Adapun dalam menyusun penelitian ini masih sangat banyak keterbatasan yang dialami 

peneliti. Oleh karena keterbatasan itu, sehingga diharapkan untuk peneliti selanjutnya 

memperhatikan hal-hal berikut yang menjadi saran bagi peneliti selanjutnya: 

1. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI), penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel seluruh perbankan 

yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) 

2. Penelitian ini hanya fokus pada pengaruh variabel profitabilitas, leverage, ukuran 

perusahaan, dan komite audit, penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel 

kepemilikan publik, opini audit, jenis perusahaan, dan sebagainya.
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3. Penelitian ini hanya menggunakan jumlah anggota komite audit dalam mengukur 

variabel komite audit, penelitian selanjutnya dapat menggunakan pengukuran lain 

misalnya dengan jumlah rapat komite audit untuk melihat efektivitas komite audit dalam 

pengambilan keputusan. 
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LAMPIRAN 
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Uji Multikoliniearitas 
 

 PROF LEV SIZE KOMAU 

 

PROF 
 

1.000000 
 

-0.006126 
 

-0.272924 
 

0.104949 

LEV -0.006126 1.000000 -0.054297 -0.024960 

SIZE -0.272924 -0.054297 1.000000 -0.316335 

KOMAU 0.104949 -0.024960 -0.316335 1.000000 

Uji Autokorelasi 
 

Cross-section fixed (dummy variables) 

 

R-squared 0.643229 Mean dependent var 63.17051 

Adjusted R-squared 0.562144 S.D. dependent var 22.22347 

S.E. of regression 14.70542 Akaike info criterion 8.382777 

Sum squared resid 38059.91 Schwarz criterion 9.021375 

Log likelihood -868.5313 Hannan-Quinn criter. 8.640744 

F-statistic 7.932827 Durbin-Watson stat 1.610696 

Prob(F-statistic) 0.000000   
 

Uji Heterokedasitas 
 
 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

 

PROF 
 

-3.516766 
 

2.043646 
 

-1.720830 
 

0.0870 

LEV -0.000701 0.005074 -0.138111 0.8903 

SIZE -4.220109 14.81063 -0.284938 0.7760 

KOMAU 227.9385 119.5481 1.906668 0.0582 

C 114.8331 494.7438 0.232106 0.8167 

 

Series: Standardized Residuals 

Sample 2011 2016 

Observations  217 

 
Mean 1.03e-14 

Median 1.602497 

Maximum 70.95298 

Minimum -52.94560 

Std. Dev. 18.80685 

Skewness -0.042976 

Kurtosis 3.806550 

 
Jarque-Bera      5.948604 

Probability 0.051083 
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