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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel ukuran perusahaan,
komite audit, profitabilitas, dan kepemilikan publik terhadap audit delay. Pemilihan
sampel menggunakan metode purposive sampling dan sampel dari penelitian ini
adalah sebanyak 10 perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
(BEI). Data diperoleh dari data sekunder laporan tahunan perusahaan asuransi yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2015. Teknik analisis yang
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hipotesis
dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu dan berbagai teori
pendukung lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan
berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Sedangkan komite audit, profitabilitas,
dan kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap audit delay.
Kata Kunci : audit delay, ukuran perusahaan, komite audit, profitabilitas dan
kepemilikan publik
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ABSTRACT
The purpose of this research is to examine and analyze relation between
independent variable of firm size, audit committee, profitability, and public
ownership on audit delay. Sampling determined by using purposive sampling
method which listed on Indonesia Stock Exchange, it consists of 10 insurance
companies. Data obtained as secondary data on annual financial report for fiscal
year 2011-2015. The analysis tools on this research is using multiple linier
regression analysis, the hypothesis is based on prior research with similar topic
and another supporting theory. The results from this research shows that firm size
have significantly effect on audit delay. While the audit committee, profitability,
and public ownership did not significantly effect on audit delay.
Keywords
ownership

: audit delay, firm size, audit committee, profitability, and public
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Perkembangan pasar modal di Indonesia berdampak pada peningkatan
permintaan akan audit laporan keuangan. Setiap perusahaan yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia setiap tahun diwajibkan untuk menyampaikan laporan tahunan
(annual report) kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan para pemodal (Stockholder)
(Kartika, 2011). Ketepatan waktu penyajian laporan keuangan merupakan syarat
utama bagi peningkatan harga pasar saham perusahaan-perusahaan go public. Dengan
demikian, perkembangan pengauditan perusahaan go public menjadi tidak mudah.
Hal ini disebabkan oleh pengauditan yang merupakan aktivitas atau suatu proses
sistematis yang membutuhkan waktu sehingga mengakibatkan terjadinya penundaan
pengumuman laba dan penerbitan laporan keuangan (Nisak, 2009).
Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NOMOR 29/POJK.04/2016 Pasal
7 ayat (1) menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan
laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan
keempat setelah tahun buku berakhir. Apabila perusahaan tersebut melanggar
ketentuan yang ada/terlambat dalam penyampaian laporan keuangan tahunan maka
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Otoritas Jasa Keuangan berwenang dalam mengenakan sanksi administratif
kepada pihak yang melanggar. Salah satu penyebab keterlambatan publikasi
laporan keuangan oleh perusahaan go public disebabkan karena laporan keuangan
harus terlebih dahulu diaudit sebelum dapat dipublikasi (haryani dan wiratmaja,
2014). Jadi, ketepatan waktu dalam mempublikasikan laporan keuangan
tergantung seberapa cepat auditor dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan
dan keterlambatan atas publikasi yang terjadi berhubungan dengan audit delay
pada perusahaan.
Kartika (2011) menyatakan bahwa audit delay merupakan lamanya waktu
penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku sampai dengan
tanggal diterbitkannya laporan audit. Audit delay dapat mempengaruhi ketepatan
informasi yang dipublikasikan, sehingga akan berpengaruh terhadap tingkat
ketidakpastian keputusan berdasarkan informasi yang dipublikasikan. Ketepatan
waktu dalam mempublikasikan laporan keuangan tergantung dari waktu
penyelesaian audit dalam mengaudit laporan keuangan tersebut. Apabila audit
delay terjadi melebihi batas waktu yang telah ditentukan Otoritas Jasa Keuangan,
maka perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi administrasi dan denda sesuai
dengan ketentuan undang-undang yang akan berdampak buruk bagi perusahaan.
Kasus yang terjadi atas keterlambatan penyerahan laporan keuangan
berdasarkan data yang diperoleh dari Idris (2012) yaitu, Pada tahun 2012, tercatat
54 emiten terlambat menyerahkan laporan keuangan tahunan buku tahun 2011.
Sementara pada 2011 tercatat 62 emiten terlambat menyerahkan laporan keuangan
2010, sedangkan pada 2010 tercatat ada sebanyak 68 emiten terlambat
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menyerahkan laporan keuangan 2009. Beberapa pelanggaran emiten terkait
pelanggaran laporan keuangan antara lain keterlambatan penyampaian, komponen
laporan keuangan tidak lengkap, terlambat menyampaikan rencana melakukan
audit atau penelaahan terbatas atas laporan keuangan.
Berdasarkan data yang di diperoleh pada konferensi pers akhir tahun di
gedung BEI (Nurhaida, 2014), hingga 29 Desember 2014 Otoritas Jasa Keuangan
telah menjatuhkan sebanyak 777 sanksi admnistratif kepada pelaku industri pasar
modal. Terdapat 60 sanksi peringatan tertulis, 713 sanksi denda, dua sanksi
pencabutan izin, dan dua sanksi pembekuan izin. Dari 60 sanksi peringatan
tertulis, sebanyak 30 sanksi karena keterlambatan mengumumkan laporan
keuangan dan sisanya 30 sanksi karena pelanggaran terkait kasus di bidang pasar
modal selain kewajiban pengumuman laporan keuangan. Berdasarkan fenomena
yang terjadi sebaiknya perusahaan go public dapat menjadikannya sebagai suatu
pembelajaran kedepan agar tidak terlambat dalam penyampaian laporan keuangan.
Sehingga tidak memperoleh teguran berupa sanksi administratif.
Hossain dan Taylor dalam Puspita dan Nurmala Sari (2012) menyatakan
bahwa perusahaan yang mempunyai total asset yang lebih besar akan
menyelesaikan audit lebih lama dibandingkan dengan perusahaan yang
mempunyai total asset yang lebih kecil, hal ini dikarenakan jumlah sampel yang
harus diambil semakin besar dan semakin banyak prosedur audit yang harus
ditempuh. Berdasarkan penelitian terdahulu Puspita dan Nurmala Sari (2012)
menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap audit delay,
penelitian tersebut didukung oleh Haryani (2015), dan Karang et al. (2015).
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Sedangkan hasil penelitian yang berbeda ditunjukan pada penelitian Ningsih
(2012), Lucyanda (2013), Andini (2015), dan Kamarudin dan Ahmad (2016)
menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap audit
delay.
Mualimah et al. (2015) menyatakan bahwa komite audit adalah komite yang
bertugas untuk memantau perencanaan dan pelaksanaan kemudian mengevaluasi
hasil audit guna menilai kelayakan dan kemampuan pengendalian interen
termasuk mengawasi proses penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NOMOR 55/POJK.04/2015 Pasal 4
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.

Jadi, Semakin banyak anggota dalam komite audit suatu

perusahaan maka semakin singkat audit delay (Mumpuni, 2011). Berdasarkan
penelitian terdahulu Haryani dan Wiratmaja (2014) menyatakan bahwa komite
audit berpengaruh negatif terhadap audit delay, penelitian tersebut didukung oleh
Mualimah et al. (2015). Sedangkan hasil penelitian yang berbeda ditunjukan pada
penelitian Angruningrum dan Wirakusuma (2013) dan Sari (2015) menyatakan
bahwa komite audit tidak berpengaruh negatif terhadap audit delay.
Murti dan Widhiyani (2016) menyatakan bahwa profitabilitas merupakan
kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba. Manajemen akan cenderung
menerbitkan laporan keuangan lebih cepat karena tingkat profitabilitas yang tinggi
merupakan berita baik yang menunjukkan penilaian kinerja perusahaan.
Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi akan memberikan dampak baik
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untuk investor sehingga perusahaan tidak akan segan untuk mempercepat
penyerahan laporan keuangan kepada auditor untuk di audit sebelum laporan
tersebut di publish. Jadi semakin tinggi profitabilitas yang dimiliki perusahaan
maka semakin singkat audit delay. Berdasarkan penelitian terdahulu Murti dan
Widhiyani (2016) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap
audit delay, penelitian tersebut didukung oleh Nisak (2009), Lestari (2010),
Karang et al. (2015), dan Rahmawati (2015). Sedangkan hasil penelitian yang
berbeda ditunjukan pada penelitian Ikhatua et al. (2012), Angruningrum dan
Wirakusuma (2013) dan Pratama (2015) menyatakan bahwa profitabilitas tidak
berpengaruh negatif terhadap audit delay.
Andini et al. (2015) menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh pihak luar
menyebabkan gerak perusahaan dalam melakukan pengelolaan menjadi terbatas
karena adanya tekanan yang diberikan oleh pasar terkait dengan peningkatan
kinerja dari perusahaan tersebut serta ketaatannya pada peraturan yang berlaku.
Semua kegiatan perusahaan akan dipantau dan diawasi sehingga setiap tindakan
yang diambil oleh perusahaan mendapatkan kritik ataupun komentar dari investor.
Berdasarkan penelitian terdahulu Haryani dan Wiratmaja (2014) menyatakan
bahwa kepemilikan publik berpengaruh negatif terhadap audit delay. Sedangkan
hasil penelitian yang berbeda ditunjukan pada penelitian Sukoco (2013), Zamila
(2015), dan Febriani (2015) menyatakan bahwa kepemilikan publik tidak
berpengaruh negatif terhadap audit delay.
Penelitian ini merupakan penggabungan dari penelitian Haryani dan
Wiratmaja (2014) dan Murti dan Widhiyani (2016). Dalam penelitian ini peneliti
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menggunakan periode pengamatan selama 5 tahun (periode 2011-2015).
Kemudian dalam penelitian ini peneliti mengambil populasi pada perusahaan
industri keuangan subsektor asuransi yang terdaftar di bursa efek indonesia.
Berdasarkan pernyataan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian yang berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Komite Audit,
Profitabilitas, dan Kepemilikan Publik Terhadap Audit Delay pada Industri
Keuangan Subsektor Asuransi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
Periode 2011-2015”.

1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut:
1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap audit delay?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap audit delay?
4. Apakah kepemilikan publik berpengaruh terhadap audit delay?

1.3. Pembatasan Masalah
Penelitian ini berfokus pada industri keuangan subsektor asuransi dengan
menggunakan variabel ukuran perusahaan, komite audit, profitabilitas, dan
kepemilikan publik yang memiliki data keuangan, perusahaan yang memiliki
tahun tutup buku 31 desember, dan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek
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Indonesia periode 2011–2015 yang konsisten dalam melakukan pelaporan
keuangan selama tahun penelitian.
1.4. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk :
1. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit delay.
2. Menganalisis pengaruh komite audit terhadap audit delay.
3. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap audit delay.
4. Menganalisis pengaruh kepemilikan publik terhadap audit delay.

1.5. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:
1. Bagi Penulis
Bagi penulis penelitian ini dapat memacu minat dan keinginan untuk
memahami tentang audit delay dan mengetahui apakah ukuran
perusahaan, komite audit, profitabilitas, dan kepemilikan publik
mempunyai pengaruh terhadap audit delay.
2. Bagi Perusahaan
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan bagi
perusahaan- perusahaan untuk lebih dapat mengendalikan faktor-faktor
yang menyebabkan audit delay. Sehingga, perusahan dapat menyajikan
laporan keuangan secara tepat waktu dan penyampaian atas laporan
keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan tidak lebih dari batas akhir yang
ditentukan untuk terhindar dari sanksi administrasi.

Indonesia Banking School
Pengaruh Ukuran Perusahaan..., Dimas Septarian, Ak.-IBS, 2017

8

3. Bagi Otoritas Jasa Keuangan dan BEI
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan bagi Otoritas
Jasa Keuangan dan BEI untuk membuat regulasi baru yang akan
mempengaruhi proses audit delay pada perusahaan keuangan yang
terdaftar di BEI. Sehingga, kepercayaan dari pihak internal dan eksternal
atas laporan keuangan akan meningkat.
4. Bagi Mahasiswa Jurusan Akuntansi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khasanah
ilmu pengetahuan serta referensi yang berguna bagi peneliti selanjutnya
yang berkaitan dengan audit delay.

1.6. Sistematika Penulisan Penelitian
Penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika sebagai
berikut:
BAB I

: PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah,
pembatasan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, serta sistematika
penulisan dari judul penelitian yaitu Pengaruh Ukuran Perusahaan, Komite
Audit, Profitabilitas, dan Kepemilikan Publik Terhadap Audit Delay.
BAB II

: LANDASAN TEORI

Indonesia Banking School
Pengaruh Ukuran Perusahaan..., Dimas Septarian, Ak.-IBS, 2017

9

Pada bab ini berisi tinjauan pustaka yang digunakan sebagai dasar untuk
membahas masalah dalam penelitian ini. Bab ini juga mencakup teori-teori
dan penelitian terdahulu yang mendukung perumusan hipotesis serta analitis
hasil penelitian lainnya.
BAB III : METODE PENELITIAN
Pada bab ini berisi tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan secara
operasional. Menguraikan definisi variabel, populasi, sampel penelitian, jenis
dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.
BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini berisi tentang pengujian hipotesis dan penyajian hasil dari
pengujian tersebut, serta pembahasan dengan analisis yang dikaitkan dengan
teori yang berlaku.
BAB V

: PENUTUPAN

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan pada bab
sebelumnya, keterbatasan penelitian serta saran bagi peneliti selanjutnya
dengan penelitian sejenis dan juga implikasi penelitian terhadap praktik yang
ada.
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BAB II
LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka
2.1.1. Teori Agensi
Eisenhardt (1989) menyatakan bahwa agency theory berfokus pada dua
penyelesaian masalah yang terjadi pada hubungan agency. Masalah yang pertama
adalah masalah agency yang muncul pada saat masing-masing pihak memiliki
tujuan yang berbeda yang menimbulkan konflik antara principal dan agent.
Selanjutnya tujuan tersebut sulit bagi principal untuk memastikan apa yang
sebenarnya di inginkan dari agensi sehingga principal tidak dapat memastikan
bahwa agen berperilaku dengan seharusnya. Permasalahan yang kedua adalah
Risk sharing muncul ketika principal dan agent mempunyai perbedaan prinsip
terhadap risiko sehingga principal dan agent memiliki perbedaan dari masingmasing tindakan karena perbedaan dari pilihan risiko.
Jensen dan Meckling dalam Godfrey et al. (2010) mendeskripsikan bahwa
hubungan antara pemegang saham (shareholders) sebagai prinsipal dan
manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh
pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Dalam
situasi ini, kedua belah pihak antara prinsipal dan agen mempunyai tujuan untuk
memaksimalkan nilai perusahaan dengan keyakinan agen selalu bertindak sesuai
dengan kepentingan prinsipal.
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Menurut Godfrey et al. (2010:363) menyatakan bahwa masalah keagenan
pada dasarnya menimbulkan biaya agensi. Biaya agensi yang timbul adalah
sebagai biaya pemantauan terhadap agen. Biaya yang dikeluarkan oleh principal
berupa biaya untuk mengukur, mengamati dan mengontrol perilaku agen. Contoh
dari biaya tersebut adalah biaya audit, biaya untuk penetapan rencana kompensasi
manajemen, pembatasan anggaran, dan aturan pengoperasian.
Salah satu masalah yang terjadi antara agen dan principal adalah adanya
ketidakseimbangan informasi yang disebut asimetri informasi. Dalam hal ini harus
ada pihak ketiga sebagai penengah antara pihak manajer dan pihak pemegang
saham, pihak penengah tersebut adalah auditor. Tugasnya adalah melakukan
pemeriksaan laporan keuangan agar principal percaya bahwa informasi yang
disajikan bebas dari intervensi pihak manajemen. Selain itu, ketepatan waktu
antara tanggal laporan keuangan dan laporan audit (audit delay) akan
mempengaruhi kualitas informasi pada saat dibutuhkan (Haryani, 2015). Semakin
cepat laporan keuangan yang diberikan kepada auditor maka semakin rendah
audit delay yang terjadi. Sehingga laporan keuangan yang di publish dapat tersaji
secara tepat waktu dan mengurangi informasi yang asimetris.
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2.1.2. Audit
2.1.2.1. Definisi Audit
Defini auditing menurut Arens et al. (2014:24) adalah pengumpulan dan
evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat
kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus
dilakukan oleh orang yang kompenten dan independen.
Definisi auditing menurut Mulyadi (2014:9) adalah suatu proses sistematik
untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataanpernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk
menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan
kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai
yang berkepentingan.

2.1.2.2. Standar Auditing
Terdapat 3 standar auditing yang diungkapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia
dalam Pernyataan Standar Auditing (PSA) No. 01 (SASeksi 150), yaitu sebagai
berikut:
A. Standar Umum
1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki
keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor.
2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi
dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
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3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib
menggunakan kemahiran profesioanlnya dengan cermat dan seksama.
B. Standar Pekerjaan Lapangan
1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan
asisten harus disupervisi dengan semestinya.
2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk
merencanakan audit dan menentukan sifat saat lingkup pengujian
yang akan dilakukan.
3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi,
pengamatan, permintaan keterangan, dan komfirmasi sebagai dasar
memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang
diaudit.
C. Standar Pelaporan
1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah
disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia.
2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada,
ketidakkonsistenan penerapan prinsi akuntansi dalam penyusunan
laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan
prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang
memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
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4. 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 dilasanakan, jika ada, dan tingkat tanggung
jawab yang dipikul oleh auditor.

2.1.2.3. Jenis-jenis Audit
Terdapat tiga jenis audit yang dikemukan oleh Arens et al. (2014:33)
diantaranya sebagai berikut:
A. Audit Operasional
Audit operasional bertugas untuk mengeavaluasi efisiensi dan efektivitas
setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Dalam audit
operasional, review atau penelaahan yang dilakukan tidak terbatas pada
akuntansi, tetapi dapat mencakup evaluasi atas struktur organisasi, operasi
komputer, metode produksi, pemasaran, dan semua bidang lain dimana
auditor menguasainya. Sebagai contoh: Mengevaluasi apakah pemrosesan
gaji yang terkomputerisasi untuk anak perusahaan telah beroperasi secara
efisisen dan efektif.
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B. Audit Ketaatan
Audit ketaatan dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit
mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh
otoritas yang lebih tinggi. Berikut ini adalah contoh-contoh audit ketaatan
untuk suatu perusahaan tertutup:
1. Menentukan apakah personel akuntansi mengikuti prosedur yang
digariskan oleh kontroler perusahaan.
2. Review tarif upah untuk melihat keataatan dengan ketentuan upah
minimum.
3. Memeriksa perjanjian kontraktual dengan banker dan pemberi
pinjaman lainnya untuk memastikan bahwa perusahaan menaati
persyaratan-persyaratan hukum.
C. Audit Laporan Keuangan
Audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan
keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan
kriteria tertentu. Biasanya, kriteria yang berlaku adalah prinsip-prinsip
akuntansi yang berlaku umum (GAAP), walaupun auditor mungkin saja
melakukan

audit

atas

laporan

keuangan

yang

disusun

dengan

menggunakan akuntansi dasar kas atau beberapa dasar lainnya yang cocok
untuk organisasi itu. Sebagai contoh: Audit tahunan atas laporan
keuangan.
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2.1.2.4. Audit Berbasis ISA
Indonesia mengadopsi ISA dalam audit laporan keuangan periode yang
dimulai pada atau setelah 1 Januari 2013. Tujuan mengadopsi ISA dimaksudkan
untuk mencapai pelaporan keuangan yang berkualitas pada tatanan global.
Menurut Tuanakotta (2013:84) mengatakan dalam mengaudit laporan keuangan,
tujuan menyeluruh auditor adalah:
A. Memperoleh asurans yang layak mengenai apakah laporan keuangan secara
menyeluruh bebas dari salah saji yang material, yang disebabkan oleh
kecurangan atau kesalahan, untuk memungkinkan auditor memberikan
pendapatan mengenai apakah laporan keuangan dibuat, dalam segala hal yang
material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, dan
B. Melaporkan mengenai laporan keuangan, dan mengomunikasikan segala
sesuatunya seperti yang diwajibkan ISAs sesuai dengan temuan auditor.
Risiko audit adalah risiko memberikan opini audit yang tidak tepat
(expressing an inappropriate audit opinion) atas laporan keuangan yang disalah
sajikan secara material. Risko audit terdiri atas tiga unsur utama: inherent risk
(risiko bawaan), control risk (risiko pendeteksian), dan detection risk (risiko
pendeteksian) (Tuanakotta 2013:89). Menurut Tuanakotta (2013:95) ada tiga
langkah audit berbasis risiko:
1. Risk Assesment (menilai risiko)
Melaksanakan prosedur penilaian risiko untuk mengidentifikasi dan menilai
risiko salah sajii yang material dalam laporan keuangan.
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2. Risk Response (menanggapi resiko)
Merancang dan melaksanakan prosedur audit selanjutnya yang menanggapi
risiko (salah saji yang material) yang telah diidentifikasi dan dinilai, pada
tingkat laporan keuangan dan asersi.
3. Reporting (pelaporan)
Tahap pelaporan meliputi: merumuskan pendapat berdasarkan bukti audit
yang diperoleh dan, membuat dan menerbitkan laporan yang tepat, sesuai
kesimpulan yang ditarik.
Menurut Tuanakotta (2013:96), Risk Assesment (menilai risiko) kutipan dari
ISA 315.3 mengenai tujuan auditor dalam proses Audit tahap 1 ialah “tujuan
auditor adalah mengidentifikasi dan menilai salah saji yang material, karena
kecurangan atau kesalahan, pada tingkat laporan keuangan dan asersi, melalui
pemahaman terhadap entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian intern
entitas, yang memberikan dasar untuk merancang dan mengimplementasi
tanggapan terhadap risiko (salah saji yang material) yang dinilai”. Menurut
Tuanakotta (2013:98), Risk Response (menanggapi resiko) kutipan dari ISA 330.3
mengenai tujuan auditor dalam proses Audit tahap 2 ialah “tujuan auditor adalah
memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang risiko (salah saji material)
yang dinilai, dengan merancang dan mengimlementasi tanggapan yang tepat
terhadap risiko tersebut”. Menurut Tuanakotta (2013:100), Reporting (pelaporan)
kutipan dari ISA 700.6 mengenai tujuan auditor dalam proses Audit tahap 3 ialah
“tujuan auditor adalah merumuskan opini mengenai laporan keuangan
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berdasarkan evaluasi atas kesimpulan yang ditarik atas bukti audit yang diperoleh,
memberikan opini dengan jelas melalui laporan tertulis yang menjelaskan dasar
(untuk memberikan) pendapat tersebut.

2.1.3. Audit Delay
Kartika (2011) menyatakan bahwa audit delay merupakan lamanya waktu
penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku sampai dengan
tanggal diterbitkannya laporan audit. Audit delay inilah yang dapat mempengaruhi
ketepatan informasi yang dipublikasikan, sehingga akan berpengaruh terhadap
tingkat ketidakpastian keputusan berdasarkan informasi yang dipublikasikan.
Setiawan (2013), audit delay mengimplikasikan bahwa laporan keuangan
disajikan pada suatu interval waktu, maksudnya untuk menjelaskan perubahan di
dalam perusahaan yang mungkin mempengaruhi pengguna pada waktu membuat
prediksi dan keputusan. Apabila informasi tersebut tidak disampaikan tepat pada
waktunya akan menyebabkan informasi menjadi tidak relevan dalam pengambilan
keputusan.
Dyer dan Mc Hugh dalam Sukoco (2013) menyatakan bahwa terdapat tiga
kriteria keterlambatan untuk melihat ketepatan waktu, yaitu:
A. Preliminary lag: interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai
penerimaan laporan akhir preliminary oleh bursa.
B. Auditor’s report lag: interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan
sampai tanggal laporan auditor ditandatangani.
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C. Total lag: interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal
penerimaan laporan dipublikasikan oleh bursa.
Lestari (2010) menyatakan bahwa audit delay diukur berdasarkan lamanya
waktu penyelesaian audit dari akhir tahun fiskal perusahaan sampai tanggal
laporan audit dikeluarkan, yaitu per 31 Desember sampai tanggal tertera pada
laporan auditor independen. Variabel ini diukur secara kuantitatif dalam jumlah
hari. Sebagai contoh, laporan keuangan perusahaan periode 2013 dengan tanggal
tutup buku 31 Desember 2013 mempunyai laporan auditor dengan tanggal 16
Maret 2014. Dengan demikian audit delay pada perusahaan tersebut sebesar 75
hari.
Audit delay merupakan faktor penting yang mempengaruhi ketepatan waktu
dalam penyampaian informasi laporan keuangan yang terpublish. Apabila
informasi laporan keuangan yang disampaikan mengalami keterlambatan maka
akan mengindikasikan adanya berita buruk yang sedang terjadi diperusahaan
tersebut. Sehingga ketepatan waktu dalam penyampaian informasi laporan
keuangan merupakan hal yang sangat berpengaruh karena akan berdampak pada
pengambilan keputusan oleh investor.

2.1.4. Ukuran Perusahaan
Nisak (2009) menyatakan bahwa ukuran perusahan adalah suatu indikator
yang dapat menunjukkan kondisi atau karakteristik perusahaan dimana terdapat
beberapa parameter yang dapat digunakan untuk menentukan ukuran (besar atau
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kecilnya) suatu perusahaan, seperti banyaknya jumlah karyawan, jumlah aktiva
yang dimiliki dan jumlah saham yang beredar.
Andini et al. (2015) menyatakan bahwa ukuran perusahaan dapat dinilai dari
beberapa segi. Besar kecilnya ukuran perusahan dapat didasarkan pada total nilai
aset, total penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja dan sebagainya.
Semakin besar nilai dari item-tem tersebut maka semakin besar juga ukuran
perusahaan.
Pada penelitian ini peneliti menggunakan pengukuran ukuran perusahaan
menurut Puspita dan Nurmala sari (2012) yaitu berdasarkan total asset perusahaan
dengan rumus LN_total asset.

2.1.5. 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.
Ardianti (2013), komite audit dibentuk oleh dewan komisaris dengan tugas
dan tanggung jawab utama untuk memastikan prinsip-prinsip good corporate
governance terutama transparansi dan disclosure diterapkan secara konsisten dan
memadai oleh para eksekutif dan juga mengawasi proses pelaporan akuntansi dan
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audit atas laporan keuangan perusahaan. Sehingga komite audit mempengaruhi
perusahaan secara internal.
Mualimah et al. (2015) menyatakan bahwa komite audit adalah komite yang
dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan
perusahaan. Keberadaan komite audit sangat penting bagi perusahaan karena
dianggap sebagai penghubung antara pihak pemegang saham dengan pihak
manajemen dalam menangani masalah pengendalian.
Pada penelitian ini peneliti menggunakan pengukuran komite audit menurut
Sulistya (2013) dalam Mualimah et al. (2015) yaitu berdasarkan jumlah komite
audit yang ada di dalam perusahaan.

2.1.6. Profitabilitas
Setiawan (2013) menyatakan bahwa profitabilitas merupakan suatu indikator
kinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang
ditunjukan oleh laba yang dihasilkan. Secara garis besar laba yang dihasilkan
perusahaan berasal dari penjualan dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan.
Agus Harjito dan Martono (2013:19) menyatakan bahwa Profitabilitas adalah
kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari modal yang digunakan untuk
menghasilkan laba tersebut.
Kieso et al. (2013:699) menyatakan bahwa rasio profitabilitas digunakan
untuk mengukur pendapatan atau keberhasilan operasional suatu perusahaan
untuk jangka waktu tertentu. Pendapatan atau kekurangannya mempengaruhi
kemampuan perusahaan dalam memperoleh hutang dan pendanaan ekuitas. Hal
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tersebut juga mempengaruhi posisi likuiditas perusahaan dan kemampuan
perusahaan untuk berkembang. Sebagai konsekuensinya, baik kreditur dan
investor tertarik dalam mengevaluasi earning power profitability.
Pada penelitian ini peneliti menggunakan pengukuran profitabilitas menurut
Agus Harjito dan Martono (2013:62) yaitu dengan mengukur return on assets
dengan persamaan sebagai berikut:

Keterangan:
Return on Asset (ROA): Rasio Tingkat Profitabilitas
EBIT: Laba usaha atau Laba sebelum bunga dan pajak
Total Asset: Jumlah asset yang dimiliki perusahaan

2.1.7 Kepemilikan Publik
Hilmi dan Ali (2008) menyatakan bahwa kepemilikan publik adalah
kepemilikan masyarakat umum terhadap saham perusahaan publik. Kepemilikan
perusahaan oleh pihak luar mempunyai kekuatan besar dalam perusahaan.
Kepemilikan perusahaan oleh pihak luar dapat mempengaruhi perusahaan melalui
media masa baik berupa kritikan maupun komentar yang semuanya dianggap
sebagai suara publik atau masyarakat.
Sukoco (2013) menyatakan bahwa kepemilikan publik adalah jumlah
presentase kepemilikan perusahaan yang dimiliki oleh publik. Kepemilikan publik
diukur dengan persentase kepemilikan saham perusahaan oleh publik dari total
saham yang beredar.
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Pada penelitian ini peneliti menggunakan pengukuran kepemilikan publik
menurut Hilmi dan Ali (2008) yaitu dengan menggunakan besarnya persentase
kepemilikan saham perusahaan oleh publik dari total saham yang beredar.

Keterangan:
Kepemilikan Publik: Jumlah persentase kepemilikan perusahaan yang dimiliki
oleh publik
Kepemilikan Saham Perusahaan Oleh Publik: Jumlah saham yang dimiliki
oleh publik
Total Saham yang Beredar: Jumlah saham yang beredar yang diterbitkan oleh
perusahaan

2.2. Tinjauan Penelitian Terdahulu
Berikut ini adalah ringkasan tentang penelitian terdahulu tentang faktorfaktor yang mempengaruhi audit delay beserta hasilnya, yaitu sebagai berikut:
1. Penelitian yang dilakukan oleh Haryani dan Wiratmaja (2014) yang
berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Komite Audit, Penerapan
International Financial Reporting Standards dan Kepemilikan Publik Pada
Audit Delay”. Sampel yang digunakan dalam penelitian yaitu perusahaan
manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2008-2011 dan diperoleh sampel
sebanyak 28 perusahaan. Teknik analisis data dan pengujian hipotesis
penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda dengan bantuan
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program SPSS 15. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa komite audit dan
kepemilikan publik berpengaruh negatif terhadap audit delay. Sedangkan
hasil ukuran perusahaan dan penerapan IFRS tidak berpengaruh terhadap
audit delay.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Murthi dan Widhiyani (2016) yang berjudul
“Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Pada Audit Delay dengan
Reputasi KAP Sebagai Variabel Pemoderasi”. Penelitian ini dilakukan pada
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014 dengan
jumlah sampel sebanyak 66 perusahaan. Pengumpulan data dilakukan
dengan metode observasi no participant. Teknik analisis yang digunakan
adalah Moderated Regression Analysis. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh negatif pada audit
delay. Sedangkan reputasi KAP terbukti mampu memoderasi pengaruh
ukuran perusahaan dan profitabilitas pada audit delay.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Karang et al. (2015) yang berjudul
“Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Pada Audit Delay”. Populasi
dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI.
Pengambilan

sampel

dilakukan

secara

random

sampling

dengan

menggunakan rumus slovin, sehingga diperoleh sampel dalam penelitian ini
sebanyak 115 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah
analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran
perusahaan dan solvabilitas berpengaruh positif terhadap audit delay.
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Sedangkan Profitabilitas, kualitas auditor, dan opini auditor berpengaruh
negatif terhadap audit delay.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Mualimah et al. (2015) yang berjudul
“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Komite Audit, Penerapan International
Financial

Reporting

Standards

(IFRS),

Kepemilikan

Publik

dan

Solvabilitas Pada Audit Delay”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan
manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009-2013 dengan jumlah sampel
sebanyak 74 perusahaan. Analisis Data yang digunakan adalah dengan
menggunakan uji asumsi klasik, multiple regression analysis, uji t, uji f,
dan koefisien determinasi (R2). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
Penerapan IFRS dan Solvabilitas berpengaruh positif terhadap audit delay.
Sedangkan komite audit berpengaruh negatif terhadap audit delay. Selain
itu, kepemilikan publik dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap
audit delay.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Haryani (2015) yang berjudul “Pengaruh
Ukuran Perusahaan, Tingkat Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Audit
Delay dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderating”. Penelitian ini
dilakukan pada perusahaan perdagangan yang terdaftar di BEI tahun 20102012 dengan menggunakan purposive sampling sebanyak 21 perusahaan.
Teknik analisis data dan pengujian hipotesis yang digunakan adalah
menggunakan regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
ukuran perusahaan dan tingkat leverage berpengaruh positif terhadap audit
delay. Sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap audit delay.
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Selain itu, kualitas audit mampu memoderasi pengaruh ukuran perusahaan,
tingkat leverage, dan profitabilitas terhadap audit delay.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Puspita dan Nurmala Sari (2012) yang
berjudul “Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Lamanya Waktu
Penyelesaian Audit (Audit Delay)”. Penelitian ini dilakukan pada
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2007-2010 dengan
jumlah sampel sebanyak 69 perusahaan. Teknik analisis data yang
digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan solvabilitas berpengaruh
positif terhadap audit delay. Sedangkan laba/rugi perusahaan dan ukuran
kap berpengaruh negatif terhadap audit delay.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2010) yang berjudul “Analisis
Faktor-Faktor

yang

Mempengaruhi

Audit

Delay”.

Penelitian

ini

memfokuskan pada perusahaan perusahaan yang terkategori high profile
dengan jumlah sampel sebanyak 100 perusahaan yang terdaftar di BEI pada
periode 2004-2008. Analisis Data yang digunakan adalah dengan
menggunakan uji asumsi klasik dan uji regresi berganda. Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap audit
delay. Sedangkan ukuran perusahaan, solvabilitas, kualitas auditor, dan
opini auditor tidak berpengaruh terhadap audit delay.
8. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2015) yang berjudul “Pengaruh
Faktor Internal dan Eksternal Perusahaan Terhadap Audit Delay”.
Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI
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tahun 2011-2013 dengan jumlah sampel sebanyak 96 perusahaan.
Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive
sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan,
profitabilitas, dan kompleksitas operasi berpengaruh negatif terhadap audit
delay. Sedangkan solvabilitas, opini auditor, dan ukuran kap tidak
berpengaruh terhadap audit delay.
9. Penelitian yang dilakukan oleh Nisak (2009) yang berjudul “Pengaruh
Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Solvabilitas, dan Opini Audit Terhadap
Audit Delay”. Penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI
tahun 2008-2012. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan
metode purposive sampling sehingga diperoleh 42 perusahaan sampel.
Metode analisis data yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif
terhadap audit delay dan solvabilitas berpengaruh positif terhadap audit
delay. Sedangkan ukuran perusahaan dan opini audit tidak berpengaruh
terhadap audit delay.
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Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu
No

1

Nama
Penulis

Haryani
dan
Wiratmaja
(2014)

Variabel
Dependen

Audit Delay

Independen

Moderasi

Ukuran
Perusahaan

Tidak
berpengaruh

Komite Audit

Berpengaruh
negatif

Penerapan
International
Financial
Reporting
Standards

-

Kepemilikan
Publik

2

Berpengaruh
negatif

Reputasi
KAP

Audit Delay
Profitabilitas

Ukuran
Perusahaan

3

Karang et
al
(2015)

Solvabilitas
Kualitas
Auditor
Opini Auditor

Berpengaruh
negatif
Reputasi KAP
mampu
memoderasi
pengaruh ukuran
perusahaan dan
pengaruh
profitabilitas
Berpengaruh
positif

Profitabilitas
Audit Delay

Tidak
berpengaruh

Penelitian
dilakukan pada
perusahaan
manufaktur yang
terdaftar di BEI
periode 20082011; total
perusahaan 28

Penelitian
dilakukan pada
industri
keuangan
subsektor
asuransi yang
terdaftar di BEI
periode 20112015

Penelitian
dilakukan pada
perusahaan
manufaktur yang
terdaftar di BEI
periode 20122014; total
perusahaan 66

Penelitian
dilakukan pada
industri
keuangan
subsektor
asuransi yang
terdaftar di BEI
periode 20112015

Penelitian
dilakukan pada
perusahaanperusahaan yang
terdaftar di BEI
periode 20122014; total
perusahaan 66

Penelitian
dilakukan pada
industri
keuangan
subsektor
asuransi yang
terdaftar di BEI
periode 20112015

Berpengaruh
negatif

Ukuran
Perusahaan
Murti dan
Widhiyani
(2016)

Perbedaan
Penelitian
Penelitian
Dahulu
Sekarang

Hasil

-

Berpengaruh
negatif
Berpengaruh
positif
Berpengaruh
negatif
Berpengaruh
negatif
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Tabel 2.1
Lanjutan Penelitian Terdahulu

No

4

Nama
Penulis

Mualimahe
t al (2015)

Variabel
Dependen

Audit
Delay

Independen

Moderasi

Ukuran
Perusahaan

Tidak
berpengaruh

Komite Audit

Berpengaruh
negatif

Penerapan
IFRS

-

Kepemilikan
Publik

5

Tingkat
Leverage

Berpengaruh
positif
Kualitas
Audit

Solvabilitas
Audit
Delay

Laba/Rugi
Perusahaan
Ukuran KAP

Tidak
berpengaruh
Kualitas Audit
memperkuat
ukuran
perusahaan,
tingkat leverage
dan profitabilitas
Berpengaruh
positif
Berpengaruh
positif

Ukuran
Perusahaan

6

Penelitian
dilakukan pada
industri
keuangan
subsektor
asuransi yang
terdaftar di BEI
periode 20112015

Penelitian
dilakukan pada
perusahaan
perdagangan
yang terdaftar di
BEI periode
2010-2012; total
perusahaan 21

Penelitian
dilakukan pada
industri
keuangan
subsektor
asuransi yang
terdaftar di BEI
periode 20112015

Penelitian
dilakukan pada
perusahaan
manufaktur yang
terdaftar di BEI
periode 20072010; total
perusahaan 69

Penelitian
dilakukan pada
industri
keuangan
subsektor
asuransi yang
terdaftar di BEI
periode 20112015

Berpengaruh
positif

Profitabilitas

Puspita dan
Nurmala
Sari (2012)

Penelitian
dilakukan pada
perusahaan
manufaktur yang
terdaftar di BEI
periode 20092013; total
perusahaan 74

Berpengaruh
positif

Ukuran
Perusahaan

Audit
Delay

Berpengaruh
positif
Tidak
berpengaruh

Solvabilitas

Haryani
(2015)

Perbedaan
Penelitian
Penelitian
Dahulu
Sekarang

Hasil

-

Berpengaruh
negatif
Berpengaruh
negatif
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Tabel 2.1
Lanjutan Penelitian Terdahulu
No

7

8

9

Nama
Penulis

Lestari
(2010)

Rahmawati
(2015)

Nisak
(2009)

Variabel
Dependen

Audit
Delay

Audit
Delay

Audit
Delay

Independen

Moderasi

Ukuran
Perusahaaan

Tidak
berpengaruh

Profitabilitas

Berpengaruh
negatif

Solvabilitas

-

Tidak
berpengaruh

Kualitas
Auditor

Tidak
berpengaruh

Opini Auditor

Tidak
berpengaruh

Ukuran
Perusahaan

Berpengaruh
negatif

Profitabilitas

Berpengaruh
negatif

Solvabilitas

Tidak
berpengaruh

Kompleksitas
Operasi

Berpengaruh
negatif

-

Opini Auditor

Tidak
berpengaruh

Ukuran KAP

Tidak
berpengaruh

Ukuran
Perusahaan

Tidak
berpengaruh

Profitabilitas

Berpengaruh
negatif

-

Perbedaan
Penelitian
Penelitian
Dahulu
Sekarang

Hasil

Solvabilitas

Berpengaruh
positif

Opini Audit

Tidak
berpengaruh

Penelitian
dilakukan pada
perusahaan
consumer goods
yang terdaftar di
BEI periode
2004-2008; total
perusahaan 20

Penelitian
dilakukan pada
industri
keuangan
subsektor
asuransi yang
terdaftar di BEI
periode 20112015

Penelitian
dilakukan pada
perusahaan
manufaktur yang
terdaftar di BEI
periode 20112013; total
perusahaan 96

Penelitian
dilakukan pada
industri
keuangan
subsektor
asuransi yang
terdaftar di BEI
periode 20112015

Penelitian
dilakukan pada
perusahaan
manufaktur yang
terdaftar di BEI
periode 20082012; total
perusahaan 42

Penelitian
dilakukan pada
industri
keuangan
subsektor
asuransi yang
terdaftar di BEI
periode 20112015
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2.3. Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah tentang ukuran perusahaan,
komite audit, profitabilitas, dan kepemilikan publik terhadap audit delay.
Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam gambar 2.1.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Ukuran Perusahaan

(X1)

Komite Audit

(X2)

Profitabilitas

(X3)

Audit Delay (Y)

Kepemilikan Publik (X4)

2.4. Pengembangan Hipotesis
2.4.1. Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Delay
Ukuran perusahaan adalah suatu indikator yang dapat menunjukkan kondisi
atau karakteristik perusahaan dimana terdapat beberapa parameter yang dapat
digunakan untuk menentukan ukuran (besar atau kecilnya) suatu perusahaan,
seperti banyaknya jumlah karyawan, jumlah aktiva yang dimiliki dan jumlah
saham yang beredar (Nisak, 2009).
Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar juga tanggung jawab
perusahaan pada pihak investor dimana tanggung jawab yang dijalani perusahaan
tersebut berkaitan dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Berdasarkan teori
agensi, permasalahan yang terjadi adalah karena agen memiliki informasi lebih
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dibanding dengan principal. Sehingga principal menginginkan agar laporan
keuangannya disajikan secara tepat waktu karena akan mengurangi informasi
asimetris. Hossain dan Taylor dalam Puspita dan Nurmala Sari (2012)
menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai total asset yang lebih besar akan
menyelesaikan audit lebih lama dibandingkan dengan perusahaan yang
mempunyai total asset yang lebih kecil, hal ini dikarenakan jumlah sampel yang
harus diambil semakin besar dan semakin banyak prosedur audit yang harus
ditempuh. Jadi, semakin besar perusahaan akan menyebabkan audit delay yang
lebih lama, sehingga principal terlambat menerima informasi mengenai kondisi
perusahaan. Hasil Penelitian Puspita dan Nurmala Sari (2012) menyatakan bahwa
ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap audit delay, penelitian tersebut
didukung oleh Haryani (2015), dan Karang et al. (2015).
Berdasarkan pernyataan diatas, bahwa semakin besar nilai aktiva perusahaan
maka semakin panjang audit delay yang terjadi. Jadi, dapat ditarik hipotesis yang
pertama sebagai berikut:
H1 = Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap audit
delay.
2.4.2. Komite Audit Terhadap Audit Delay
Berdasarkan pada teori agensi, masalah yang timbul antara pihak principal
dan agen adalah karena adanya ketidakseimbangan informasi yang disebut
asimetri informasi, dimana manajer lebih mengetahui informasi dibandingkan
dengan pihak pemegang saham sehingga manajer bisa bertindak diluar dari
kepentingan para pemegang saham. Pembentukan komite audit bertujuan agar
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manajer lebih terawasi dalam melakukan proses pelaporan akuntansi sehingga
proses audit akan berjalan lebih baik dan tepat waktu (Ardianti, 2013). Setiap
perusahaan diwajibkan untuk membentuk komite audit minimal 3 orang untuk
satu perusahaan. Hal ini dikarenakan agar perusahaan mampu untuk
meminimalisir terjadinya keterlambatan dalam pempublikasian pelaporan
keuangan ke publik, karena anggota komite audit yang bekerja di suatu
perusahaan dapat menentukan seberapa lama audit delay yang akan dihasilkan
oleh perusahaan. Semakin banyak anggota komite audit yang berpartisipasi dalam
proses penyusunan laporan audit, maka akan semakin singkat audit delay yang
terjadi (Sari, 2015). Hasil penelitian Haryani dan Wiratmaja (2014) menyatakan
bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap audit delay, penelitian tersebut
didukung oleh Mualimah et al. (2015).
Berdasarkan pernyataan diatas, bahwa semakin banyak jumlah anggota
komite audit yang ada di dalam perusahaan maka semakin singkat audit delay
yang terjadi. Jadi, dapat ditarik hipotesis yang kedua sebagai berikut:
H2 = Komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap audit delay.
2.4.3. Profitabilitas Terhadap Audit Delay
Berdasarkan pada teori agensi, masalah yang terjadi antara pihak principal
dan agen adalah karena agen cenderung menginginkan insentif lebih sesuai
dengan kinerja yang telah dilakukannya. Dalam hal ini kinerja yang telah
dilakukan oleh agen adalah dilihat berdasarkan laba yang dihasilkan oleh
perusahaan. Rahmawati (2015) menyatakan bahwa profitabilitas adalah suatu
indikator kinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelola kekayaan
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perusahaan yang dapat dilihat dari laba yang dihasilkan oleh perusahaan.
Perusahaan mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan
(profitabilitas) baik dari tingkat penjualan, asset, modal maupun saham tertentu.
Profitabilitas

menggambarkan

keberhasilan

suatu

perusahaan

dalam

memperoleh keuntungan, maka tingkat profitabilitas yang rendah ditenggarai
berpengaruh terhadap audit delay (Nisak, 2009). Perusahaan yang memiliki
profitabilitas tinggi akan memberikan dampak baik, karena manajemen tidak perlu
melakukan rekayasa angka laba dalam laporan keuangan untuk menarik minat
investor dalam berinvestasi atau menanamkan modalnya kepada perusahaan.
Sehingga, profitabilitas yang tinggi atau telah memenuhi target dianggap akan
mempersingkat audit delay. Hasil penelitian Murti dan Widhiyani (2016)
menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap audit delay,
penelitian tersebut didukung oleh Nisak (2009), Lestari (2010), Karang et al.
(2015), dan Rahmawati (2015).
Berdasarkan pernyataan diatas, bahwa semakin besar profitabilitas pada suatu
perusahaan maka semakin singkat audit delay yang terjadi. Jadi, dapat ditarik
hipotesis yang ketiga sebagai berikut:
H3 = Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap audit delay.
2.4.4. Kepemilikan Publik Terhadap Audit Delay
Hilmi dan Ali (2008) menyatakan bahwa kepemilikan publik adalah
kepemilikan masyarakat umum terhadap saham perusahaan publik. Kepemilikan
perusahaan oleh pihak luar mempunyai kekuatan besar dalam perusahaan.
Kepemilikan perusahaan oleh pihak luar dapat mempengaruhi perusahaan melalui
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media massa baik berupa kritikan maupun komentar yang semuanya dianggap
sebagai suara publik atau masyarakat.
Berdasarkan pada teori agensi, masalah yang timbul antara pihak principal
dan agen adalah karena adanya ketidakseimbangan informasi yang disebut
asimetri informasi, dimana manajer lebih mengetahui informasi dibandingkan
dengan pihak pemegang saham sehingga manajer bisa bertindak diluar dari
kepentingan para pemegang saham. Para pemilik investasi akan mengindikasikan
adanya bad news jika perusahaan terlambat mempublikasi laporan keuangannya
yang akan berdampak kepada keputusan investasi yang akan datang. Pada
Perusahaan yang memiliki proporsi kepemilikan publik besar, manajemen
cenderung akan mempercepat proses pelaporan keuangannya agar auditor dapat
menyelesaikan tugasnya dengan segera, sehingga akan mempersingkat terjadinya
audit delay (Haryani dan Wiratmaja, 2014). Hasil penelitian Haryani dan
Wiratmaja (2014) menyatakan bahwa kepemilikan publik berpengaruh negatif
terhadap audit delay.
Berdasarkan pernyataan diatas, bahwa semakin besar kepemilikan saham
publik pada suatu perusahaan maka semakin singkat audit delay yang terjadi. Jadi,
dapat ditarik hipotesis yang keempat sebagai berikut:
H4 = Kepemilikan publik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap audit
delay.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, komite
audit, profitabilitas, dan kepemilikan publik terhadap audit delay. Objek yang
digunakan dalam penelitian ini adalah industri keuangan subsektor asuransi
dengan periode 2011-2015 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

3.2. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Data panel
adalah jenis data gabungan yang merupakan gabungan antara data crosssection
dan data timeseries (runtut waktu). Pada penelitian ini peneliti menggunakan
pendekatan kuantitatif dan data yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan data sekunder. Sumber data diperoleh dari website Bursa Efek
Indonesia (BEI) (http://www.idx.co.id).

3.3. Metode Pengambilan Sampel
Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu purposive sampling.
Metode ini digunakan agar sampel yang diambil relevan dengan model penelitian.
Metode purposive sampling merupakan metode yang digunakan untuk
menentukan sampel yang digunakan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan
oleh peneliti.
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Berikut kriteria penilaian dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini:
1.

Perusahaan pada industri keuangan subsektor asuransi yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015.

2.

Perusahaan mempublikasikan laporan keuangannya setiap tahun dan selalu
listing.

3.

Perusahaan pada industri keuangan subsektor asuransi yang menerbitkan
laporan keuangan dalam mata uang rupiah.

4.

Perusahaan memiliki semua data yang lengkap terkait dengan variabel
yang digunakan.

3.4. Model Penelitian
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linear
berganda (multiple regression) dengan menggunakan alat statistik Eviews 9.
Model dalam penelitian ini adalah:
AUDELAYi,t = β0 + β1 SIZEi,t + β2 KAi,t + β3 PROFi,t + β4 KEPPUBi,t + εi,t
Keterangan:
AUDELAYi,t : Audit Delay (Interval waktu penyelesaian audit dari tanggal tutup
buku perusahaan sampai tanggal ditandatanganinya laporan
auditan).
SIZEi,t

: Ukuran Perusahaan (log natural total asset).

KAi,t

: Komite Audit (Jumlah Komite Audit).

PROFi,t

: Profitabilitas (EBIT to Total Asset).

Indonesia Banking School
Pengaruh Ukuran Perusahaan..., Dimas Septarian, Ak.-IBS, 2017

38

KEPPUBi,t
oleh
εi,t

: Kepemilikan Publik (Persentase kepemilikan saham perusahaan
masyarakat umum).
: Error Term

3.5. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
3.5.1. Variabel Dependen (Audit Delay)
Audit delay diukur berdasarkan lamanya waktu penyelesaian audit dari akhir
tahun fiskal perusahaan sampai tanggal laporan audit dikeluarkan, yaitu per 31
Desember sampai tanggal tertera pada laporan auditor independen. Variabel ini
diukur secara kuantitatif dalam jumlah hari. Sebagai contoh, laporan keuangan
perusahaan periode 2013 dengan tanggal tutup buku 31 Desember 2013
mempunyai laporan auditor dengan tanggal 16 Maret 2014. Dengan demikian
audit delay pada perusahaan tersebut sebesar 75 hari (Lestari, 2010).
3.5.2. Variabel Independen
A. Ukuran Perusahaan
Andini et al. (2015) menyatakan bahwa ukuran perusahaan dapat dinilai dari
beberapa segi. Besar kecilnya ukuran perusahan dapat didasarkan pada total nilai
aset, total penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja dan sebagainya.
Semakin besar nilai dari item-tem tersebut maka semakin besar juga ukuran
perusahaan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pengukuran ukuran
perusahaan menurut Puspita dan Nurmala sari (2012) yaitu berdasarkan total asset
perusahaan dengan rumus LN_total asset.
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B. Komite Audit
Ardianti (2013), komite audit dibentuk oleh dewan komisaris dengan tugas
dan tanggung jawab utama untuk memastikan prinsip-prinsip good corporate
governance terutama transparansi dan disclosure diterapkan secara konsisten dan
memadai oleh para eksekutif dan juga mengawasi proses pelaporan akuntansi dan
audit atas laporan keuangan perusahaan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan
pengukuran komite audit menurut Sulistya (2013) dalam Mualimah et al. (2015)
yaitu berdasarkan jumlah komite audit yang ada di dalam perusahaan.
C. Profitabilitas
Agus Harjito dan Martono (2013:19) menyatakan bahwa Profitabilitas adalah
kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari modal yang digunakan untuk
menghasilkan laba tersebut. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pengukuran
profitabilitas menurut Agus Harjito dan Martono (2013:62) yaitu dengan
mengukur return on assets dengan persamaan sebagai berikut:

Keterangan:
Return on Asset (ROA): Rasio Tingkat Profitabilitas
EBIT: Laba usaha atau Laba sebelum bunga dan pajak
Total Asset: Jumlah asset yang dimiliki perusahaan
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D. Kepemilikan Publik
Sukoco (2013) menyatakan bahwa kepemilikan publik adalah jumlah
persentase kepemilikan perusahaan yang dimiliki oleh publik. Pada penelitian ini
peneliti menggunakan pengukuran kepemilikan publik menurut Hilmi dan Ali
(2008) yaitu dengan menggunakan besarnya persentase kepemilikan saham
perusahaan oleh publik dari total saham yang beredar.

Keterangan:
Kepemilikan Publik: Jumlah persentase kepemilikan perusahaan yang dimiliki
oleh public
Kepemilikan Saham Perusahaan Oleh Publik: Jumlah saham yang dimiliki
oleh publik
Total Saham yang Beredar: Jumlah saham yang beredar yang diterbitkan oleh
perusahaan
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Tabel 3.1
Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel Faktor-faktor yang
Mempengaruhi Audit delay

No

Variabel
Dependen

1

Audit Delay
Independen

2
3
4
5

Ukuran
Perusahaan
Komite
Audit
Profitabilitas
Kepemilikan
Publik

Rumus

Skala Pengukuran

Jumlah hari antara tanggal
penutupan tahun buku s.d.
diterbitkannya laporan audit

Rasio

Log natural total asset yang
dimiliki perusahaan pada
laporan keuangan
Jumlah komite audit yang
dimiliki perusahaan
EBIT to Total Asset
Persentase kepemilikan
saham perusahaan oleh
publik dari total saham yang
beredar

Rasio
Rasio
Rasio
Rasio

3.6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
3.6.1. Statistik Deskriptif
Menurut Ghozali (2016:19), statistik deskriptif memberikan gambaran atau
deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi,
varian, maksimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi).
3.6.2. Analisis Regresi Data Panel
Analisis regresi ini menyangkut hubungan antara variabel dependen dengan
variabel independen. Dalam analisis model data panel dikenal tiga macam
pendekatan, yaitu pendekatan Ordinary Least Square/OLS (Common Effect),
pendekatan efek tetap (Fixed Effect), dan pendekatan efek acak (Random Effect)
(Gujarati, 2006).
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Metode Ordinary Least Square/OLS (Common Effect) merupakan metode
analisis data panel yang sering digunakan (Gujarati, 2007). Metode pendekatan
efek tetap (Fixed Effect) merupakan metode yang mampu menunjukkan perbedaan
konstanta antar objek (Winarno, 2011). Sedangkan menurut Widarjono (2009)
pendekatan efek acak (Random Effect) digunakan untuk mengatasi permasalahan
apabila terdapat kelemahan dalam pendekatan efek tetap (Fixed Effect). Berikut
ini terdapat langkah pengujian yang harus dilakukan untuk menentukan model
estimasi yang tepat, yaitu:
1. Uji Chow
Uji Chow adalah alat untuk menguji test for equality of coefficients atau
uji kesamaan koefisien (Ghozali, 2016:175). Menurut Widarjono (2009),
dalam melakukan pengambilan keputusan atas hipotesis dalam uji chow ini
dilakukan melalui uji statistik F dan uji statistic log likelihood ratio (uji LR).
Berikut hipotesis yang digunakan (Widarjono, 2009):
Ho = Menggunakan model Common Effect
Ha = Menggunakan model Fixed Effect
Dengan kriteria pengujian, Ho diterima apabila nilai probabilitas pada cross
section Chi Square > 0,05 dan Ha diterima apabila nilai probabilitas pada
cross section Chi Square < 0,05.
2. Uji Hausman
Uji Hausman dilakukan untuk mengetahui perubahan struktural dalam
pendekatan jenis apa model regresi peneliti, yaitu diantara pendekatan jenis
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fixed effect atau random effect (Widarjono, 2009). Hipotesis yang digunakan
oleh Widarjono (2009) dalam uji Hausman adalah sebagai berikut:
Ho = Menggunakan model Random Effect
Ha = Menggunakan model Fixed Effect
Dengan kriteria pengujian, Ho diterima apabila nilai probabilitas pada Cross
Section Random > 0,05 dan Ha diterima apabila nilai probabilitas pada
Cross Section Random < 0,05.
3.6.3. Uji Asumsi Klasik
Untuk memperoleh model regresi yang memberikan hasil Best Linear
Unbiased Estimator (BLUE), model tersebut perlu diuji asumsi klasik dengan
metode Ordinary Least Square (OLS) atau pangkat kuadrat terkecil biasa. Model
regresi dikatakan BLUE apabila tidak terdapat Autokorelasi, Multikolinearitas,
Heteroskedastisitas, dan Normalitas. Berikut ini penjelasan mengenai uji asumsi
klasik yang akan dilakukan.
3.6.3.1. Uji Normalitas
Winarno (2011) menyatakan bahwa salah satu asumsi dalsm analisis
statistika adalah data berdistribusi normal. Dalam analisis multivariat, para
peneliti menggunakan pedoman kalau tiap variabel terdiri atas 30 data, maka
data sudah berdistribusi normal. Namun, untuk memperoleh hasil uji yang lebih
akurat, maka diperlukan alat analisis dengan menggunakan metode uji JarqueBera. Jarque-Bera adalah uji statistik untuk mengetahui data berdistribusi
normal. Uji ini mengukur perbedaan skewness dan kurtosis data dan
dibandingkan dengan apabila datanya bersifat normal. Dengan H0 pada data
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terdistribusi normal, uji Jarque-Bera didistribusi dengan χ2 dengan derajat bebas
(degree of freedom) sebesar 2.

Probability menunjukkan kemungkinan nilai

Jarque-Bera melebihi (dalam nilai absolut) nilai terobservasi di bawah hipotesis
nol. Pada angka Jarque-Bera lebih besar dari 5%, H0 tidak dapat ditolak, atau
bahwa data berdistribusi normal.
3.6.3.2. Uji Multikolinearitas
Multikolinearitas adalah kondisi adanya hubungan linier antarvariabel
independen.

Karena

melibatkan

beberapa

variabel

independen,

maka

multikolinearitas tidak akan terjadi pada persamaan regresi sederhana (Winarno,
2011). Indikasi multikolinearitas dapat ditunjukkan dengan hal-hal berikut ini:
1. Nilai R2 tinggi, tetapi variabel independen banyak yang tidak signifikan.
2. Dengan menghitung koefisien korelasi antarvariabel independen.
3. Dengan melakukan regresi auxiliary. Regresi jenis ini dapat digunakan untuk
mengetahui hubungan antara dua (atau lebih) variabel independen yang secara
bersama-sama mempengaruhi variabel independen yang lain. Jika nilai Fhitung
> Fkritis pada α dan derajat kebebasan tertentu, maka model mengandung unsur
multikolinearitas. Pada pengujian ini F kritis pada yang ditetapkan adalah
sebesar 0.8 (Gujarati, 2007).
3.6.3.3. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi (autocorrelation) adalah hubungan antara residual satu
ovservasi dengan residual observasi lainnya (Winarno, 2011). Autokorelasi dapat
diidentifikasi dengan melakukan uji Durbin-Watson. Hipotesis yang akan diuji
yaitu:
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Ho: tidak terdapat masalah autokorelasi di dalam model
Ha: terdapat masalah autokorelasi di dalam model.
Kriteria pengujian dalam membangun hipotesis diatas menurut Winarno
(2011) dapat digambarkan melalui tabel berikut:
Tabel 3.2
Tabel untuk menentukan ada tidaknya autokorekasi dengan
uji Durbin-Watson
Tolak Ho (ada
Tidak dapat
Tidak
Tidak dapat
Tolak Ho (ada
autokorelasi
diputuskan
menolak Ho,
diputuskan
autokorelasi
4-du
0 positif)
2
dL
du
4-dLnegatif) 4 4
2,46
1,10
1,54
2,90
Apabila d berada di antara 1,54 dan 2,46, maka tidak ada autokorelasi, dan
bila nilai d ada di antara 0 hingga 1,10, dapat disimpulkan bahwa data
mengandung autokorelasi positif, dan seterusnya.
3.6.3.4. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain
atau disebut sebagai varians tak sama atau nonkonstan, jika varians dari residual
satu pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda
disebut heteroskedastisitas (Gujarati, 2007). Ada beberapa uji yang dapat
dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya heterokedastisitas, salah satunya
dengan menggunakan Uji Park dengan melihat probabilitas koefisien masingmasing variabel independen. Hipotesis yang akan diuji yaitu:
Ho: Tidak terdapat masalah heterokedastisitas di dalam model
Ha: Terdapat masalah heterokedastisitas di dalam model
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Ketentuan dalam pengambilan keputusan tersebut yaitu jika nilai probabilitas
lebih besar dari α = 5% maka Ho diterima dan jika nilai probabilitas lebih kecil
dari α = 5% maka Ha diterima.
3.6.4. Teknik Pengujian Hipotesis
3.6.4.1. Uji Hipotesis Analisis Parsial (Uji t)
Pengujian hipotesis untuk masing-masing variabel ukuran perusahaan,
komite audit, profitabilitas, dan kepemilikan publik, secara individu terhadap
Audit Delay menggunakan uji signifikansi parameter individual (uji t). Uji regresi
parsial merupakan pengujian yang dilakukan terhadap variabel dependen atau
variabel terikat (Ghozali, 2016:97). Adapun mengenai hipotesis-hipotesis yang
dilakukan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:
1. Jika probabilitas <0.05 atau t hitung > t tabel maka variabel X secara individu
(Parsial) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y.
2. Jika probabilitas >0.05 atau t hitung < t tabel maka variabel X secara individu
(Parsial) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y.
Rumusan hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:
a. Ho1 : β1 = 0
Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap audit delay.
Ha1 : β1 ≠ 0
Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap audit delay.
b. Ho2 : β2 = 0
Komite Audit tidak berpengaruh negatif terhadap audit delay.
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Ha2 : β2 ≠ 0
Komite Audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap audit delay.
c. Ho3 : β3 = 0
Profitabilitas tidak berpengaruh negatif terhadap audit delay.
Ha3 : β3 ≠ 0
Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap audit delay.
d. Ho4 : β4 = 0
Kepemilikan Publik tidak berpengaruh negatif terhadap audit delay.
Ha4 : β4 ≠ 0
Kepemilikan Publik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap audit delay.

3.6.4.2. Koefisien Determinasi (R2)
Uji Koefisien Determinasi atau yang biasa disebut Adjusted R Square
menunjukkan kemampuan model untuk menjelaskan hubungan antara variabel
independen dan variabel dependen. Ujian Koefisien Determinasi digunakan untuk
mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel
independen (Winarno, 2011). Nilai koefisien determinasi berkisar antara nol (0)
sampai dengan satu (1). Apabila nilai R square semakin mendekati satu, maka
variabel independen memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk
memprediksi variabel-variabel dependen. Sebaliknya, semakin kecil nilai
Rsquare, maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi
variabel dependen semakin terbatas. Nilai Rsquare mempunyai kelemahan yaitu
nilai Rsquare akan meningkat setiap pada penambahan satu variabel independen
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meskipun variabel independen tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap
variabel dependen. Oleh karena itu itu banyak peneliti menganjurkan untuk
menggunakan nilai Adjusted R2 pada saat mengevaluasi mana model regresi
terbaik. Tidak seperti R2, nilai Adjusted R2 dapat naik atau turun apabila satu
variabel independen ditambahkan kedalam model. Dalam kenyataan nilai
Adjusted R2 dapat bernilai negatif, walaupun yang dikehendaki harus bernilai
positif (Ghozali, 2016:95). Menurut Gujarati (2007) jika dalam uji empiris didapat
nilai adjusted R2 negatif, maka nilai adjusted R2 dianggap bernilai nol. Secara
matematis jika nilai R2 = 1, maka Adjusted R2 = R2 = 1 sedangkan jika nilai R2 =
0, maka adjusted R2 = (1-k)/(n-k). Jika k > 1, maka adjusted R2 akan bernilai
negatif.
Dengan demikian Adjusted R Square digunakan untuk dapat dievaluasi model
regresi mana yang terbaik.
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BAB IV
ANALISA DAN PEMBAHASAN
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian
Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan industri keuangan subsektor
asuransi yang selalu listing atau terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2011 s.d
2015. Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan
metode purposive sampling. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka
diperoleh 10 perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini, sehingga
didapatkan total observasi pada penelitian ini adalah sebanyak 50. Berikut ini
merupakan rincian pada pengambilan sampel setelah di outlier, yaitu:
Tabel 4.1
Kriteria Pemilihan Sampel
Kriteria
Subsektor Asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode
2011-2015

Jumlah

Periode

5

Jumlah Pengamatan Awal

50

Outliers

(18)

Jumlah Pengamatan Setelah Outliers

32

10

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2017

Berikut ini merupakan daftar nama-nama perusahaan yang menjadi sampel
dalam penelitian yaitu sebagai berikut:
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Tabel 4.2
Daftar Sampel Penelitian

No

Kode

Nama Perusahaan Asuransi

1

ABDA

Asuransi Bina Dana Arta

2

AHAP

Asuransi Harta Aman Pratama

3

AMAG

Asuransi Multi Artha Guna

4

ASBI

Asuransi Bintang

5

ASDM

Asuransi Dayin Mitra

6

ASJT

Asuransi Jaya Tania

7

ASRM

Asuransi Ramayana

8

LPGI

Lippo General Insurance

9

MREI

Maskapai Reasuransi Indonesia

10

PNIN

Panin Insurance

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2017

4.2. Analisis Data Penelitian
Pada bab ini akan diinterpretasikan hasil penelitian berdasarkan pengolahan
data yang digunakan pada bab 3, dengan hasil yang telah diperoleh berdasarkan
data yang telah diolah dengan menggunakan Eviews 9 yang telah memenuhi
kriteria dalam penelitian yang telah dilakukan.
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4.2.1. Statistik Deskriptif
Tabel 4.3
Statistik Deskriptif
AUDELAY

SIZE

KA

PROF

KEPPUB

Mean

85.28125

27.77162

2.843750

0.062197

0.261042

Median

86.00000

27.75648

3.000000

0.056647

0.204157

Maximum

91.00000

30.77075

3.000000

0.142087

0.588683

Minimum

81.00000

26.03199

2.000000

-0.00819

0.018988

Std. Dev.

2.399387

1.302116

0.368902

0.033345

0.158365

Skewness

0.060989

0.916356

-1.89346

0.564174

0.878689

Kurtosis

2.719835

3.376139

4.585185

3.074967

3.132111

Jarque-Bera

0.124495

4.667087

22.47140

1.705051

4.141108

Probability

0.939650

0.096952

0.000013

0.426337

0.126116

Sum

2729.000

888.6920

91.00000

1.990300

8.353331

Sum Sq. Dev.

178.4688

52.56069

4.218750

0.034469

0.777467

Observations

32

32

32

32

32

Sumber: Output Eviews diolah, 2017

Berdasarkan hasil pengujian di atas yang digambarkan pada Tabel 4.3 dapat
diuraikan dari setiap variabel penelitian, yaitu sebagai berikut:
1. Audit Delay
Variabel audit delay yang di proksikan dengan AUDELAY
merupakan variabel dependen dalam penelitian ini, dalam Tabel 4.3 yaitu
variabel audit delay menunjukkan bahwa nilai audit delay yang terjadi
adalah antara 81 hari hingga 91 hari dengan rata-rata sebesar 85,281 hari
dan standar deviasi sebesar 2,399. Tampak bahwa rata-rata audit delay
perusahaan sampel masih di bawah 120 hari kalender atau empat bulan
setelah tanggal tahun buku berakhir yang merupakan batas yang telah
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ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam penyampaian laporan
keuangan atau tanggal 30 April pada tiap tahunnya. Jadi dapat
disimpulkan bahwa tidak terdapat perusahaan yang terlambat dalam
menyampaikan laporan keuangan dengan jumlah audit delay di atas 120
hari.
Dilihat dari rata-rata audit delay dalam penelitian ini yaitu pada
subsektor asuransi bahwa audit delay yang terjadi dengan rata-rata
sebesar 85,281 hari. Apabila dibandingkan dengan penelitian yang telah
dilakukan oleh Lestari (2010) pada perusahaan consumer goods yaitu
dengan rata-rata sebesar 71,80 hari, Kartika (2011) pada perusahaan
manufaktur yaitu dengan rata-rata sebesar 71,91 hari, Setiawan (2013)
pada perusahaan keuangan yaitu dengan rata-rata sebesar 72 hari, dan
Cahyanti (2016) pada perusahaan lq 45 subssektor bank serta property
dan real estate yaitu dengan rata-rata sebesar 61,65 hari, maka dapat
disimpulkan bahwa audit delay yang paling panjang terjadi pada
perusahaan asuransi.
2. Ukuran Perusahaan
Variabel ukuran perusahaan yang di proksikan dengan SIZE
merupakan variabel independen dalam penelitian ini, dalam Tabel 4.3
yaitu variabel ukuran perusahaan mempunyai rentang nilai antara
26.03199 sampai dengan 30.77075 dengan rata-rata 27.77162 dan standar
deviasi 1.302116. Dalam hal ini perusahaan yang memiliki ukuran
perusahaan besar diukur berdasarkan total aktiva perusahaan. Total aktiva
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perusahaan yang besar dimiliki oleh Perusahaan Panin Insurance pada
tahun 2015, sedangkan total aktiva rendah dimiliki oleh Perusahaan
Asuransi Jaya Tania 2013.
3. Komite Audit
Variabel komite audit yang di proksikan dengan KA merupakan
variabel independen dalam penelitian ini, dalam Tabel 4.3 yaitu variabel
komite audit mempunyai rentang nilai antara 2 sampai dengan 3 dengan
rata-rata 2.843750 dan standar deviasi 0.368902. Dalam hal ini
disimpulkan bahwa perusahaan asuransi relatif memiliki jumlah komite
audit antara 2 sampai dengan 3 orang atau dapat dikatakan tidak lebih 3
orang.
4. Profitabilitas
Variabel profitabilitas yang di proksikan dengan PROF merupakan
variabel independen dalam penelitian ini, dalam Tabel 4.3 yaitu variabel
profitabilitas mempunyai rentang nilai antara -0.00819 sampai dengan
0.142087 dengan rata-rata 0.062197 dan standar deviasi 0.033345. Dalam
hal ini profitabilitas maksimum dimiliki oleh Perusahaan Maskapai
Reasuransi Indonesia pada tahun 2012, sedangkan profitabilitas minimum
dimiliki oleh Perusahaan Asuransi Bintang pada tahun 2011 yang dapat
dikatakan bahwa perusahaan tersebut sedang mengalami kerugian pada
tahun tersebut.
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5. Kepemilikan Publik
Variabel kepemilikan publik yang di proksikan dengan KEPPUB
merupakan variabel independen dalam penelitian ini, dalam Tabel 4.3
yaitu variabel kepemilikan publik mempunyai rentang nilai antara
0.018988 sampai dengan 0.588683 dengan rata-rata 0.261042 dan standar
deviasi 0.158365. Dalam hal ini kepemilikan saham yang beredar di
publik terbesar dimiliki oleh Perusahaan Lippo General Insurance pada
tahun 2012 sampai dengan 2015, sedangkan kepemilikan saham yang
beredar di publik terendah dimiliki oleh Perusahaan Asuransi Jaya Tania
2015.
4.2.2. Uji Asumsi Klasik
4.2.2.1. Uji Normalitas
Uji normalitas data dipergunakan untuk menentukan apakah data
terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan adalah uji
Jarque-Bera. Penentuan normal atau tidaknya suatu distribusi data ditentukan
berdasarkan taraf signifikansi hasil hitung. Jika Probability Jarque-Bera di atas
5% atau 0,05 maka data diinterpretasikan terdistribusi secara normal dan
sebaliknya apabila Probability Jarque-Bera di bawah 5% atau 0,05 maka data
tidak terdistribusi secara normal (Winarno, 2011). Berikut ini merupakan hasil
uji normalitas yang terdapat pada Gambar 4.1, yaitu sebagai berikut:
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Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas
8

Series: Standardized Residuals
Sample 2011 2015
Observations 32

7
6
5
4
3
2
1

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

-0.062342
-0.287751
2.992423
-3.091395
1.726145
0.166966
2.243167

Jarque-Bera
Probability

0.912407
0.633685

0
-3

-2

-1

0

1

2

Sumber: Output Eviews diolah, 2017

3

Berdasarkan pada Gambar 4.1 yang tertera di atas adalah bahwa nilai
probabilitas yang di dapat sebesar 0,633685 yang menunjukkan nilai ini lebih
besar dari 5% atau 0,05. Dapat disimpulkan bahwa data tersebut menunjukkan
terdistribusi secara normal dengan jumlah observasi sebesar 32, sehingga model
penelitian ini dinyatakan telah memenuhi asumsi normalitas.
4.2.2.2. Uji Multikoliniearitas
Uji multikolinearitas adalah kondisi adanya hubungan linier antarvariabel
independen. Karena melibatkan beberapa variabel independen. Ketentuan yang
menentukan adanya multikolinieritas apabila terdapat variabel yang bernilai lebih
dari 0,8 (Gujarati, 2007). Berikut ini merupakan hasil uji multikoliniearitas yang
terdapat pada Tabel 4.4, yaitu sebagai berikut:
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Tabel 4.4
Hasil Uji Multikoliniearitas

SIZE

KA

PROF

KEPPUB

SIZE

1

0.000698

0.176422

0.414749

KA

0.000698

1

0.25168

0.194742

PROF

0.176422

0.25168

1

0.119347

KEPPUB

0.414749

0.194742

0.119347

1

Sumber: Output Eviews diolah, 2017

Berdasarkan pada Tabel 4.4 yang tertera di atas adalah bahwa nilai dari
masing-masing variabel independen yang diproksikan dengan Size, Ka, Prof,
Keppub tidak ada yang melebihi dari 0,8. Dapat disimpulkan bahwa masingmasing variabel independen tidak ditemukan adanya gejala multikolinearitas
sehingga telah memenuhi uji asumsi klasik yang ada.
4.2.2.3. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi (autocorrelation) adalah hubungan antara residual satu
ovservasi dengan residual observasi lainnya. Autokorelasi dapat diidentifikasi
dengan melakukan uji Durbin-Watson. Ketentuan yang menentukan adanya
autokorelasi Apabila d berada di antara 1,54 dan 2,46 maka tidak ada autokorelasi
(Winarno, 2011). Berikut ini merupakan hasil uji autokorelasi yang terdapat pada
Tabel 4.5, yaitu sebagai berikut:
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Tabel 4.5
Hasil Uji Autokorelasi

Weighted Statistics
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.413627
0.326757
1.689960
4.761452
0.004885

Mean dependent var
S.D. dependent var
Sum squared resid
Durbin-Watson stat

55.99642
4.601972
77.11104
1.814216

Sumber: Output Eviews diolah, 2017

Berdasarkan pada Tabel 4.5 yang tertera di atas adalah bahwa nilai dari
Durbin-Watson (DW) dari model penelitian yang digunakan adalah sebesar
1,814216. Ketentuan yang menentukan adanya autokorelasi Apabila d berada di
antara 1,54 dan 2,46 maka tidak ada autokorelasi. Dapat disimpulkan bahwa nilai
DW yang ada di dalam penelitian ini diantara 1,54 dan 2,46 sehingga tidak
terdapat autokorelasi dalam penelitian ini dan telah memenuhi uji asumsi klasik
yang ada.
4.2.2.4. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain
atau disebut sebagai varians tak sama atau nonkonstan, jika varians dari residual
satu pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda
disebut heteroskedastisitas. Ketentuan dalam pengambilan keputusan tersebut
yaitu jika nilai probabilitas lebih besar dari α = 5% atau 0,05 maka dapat
dikatakan tidak adanya heteroskedastisitas pada data. Apabila probabilitas lebih
kecil dari α = 5% atau 0,05 maka dapat dikatakan adanya heteroskedastisitas pada
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data (Gujarati, 2007). Berikut ini merupakan hasil uji heteroskedastisitas yang
terdapat pada Tabel 4.6, yaitu sebagai berikut:
Tabel 4.6
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

SIZE

0.327575

0.498726

0.656825

0.5169

KA

3.272502

1.663289

1.967489

0.0595

PROF

-15.10565

18.28691

-0.826036

0.4160

KEPPUB

-3.601809

4.122099

-0.873780

0.3899

C

-13.63338

14.53221

-0.938149

0.3565

Sumber: Output Eviews diolah, 2017

Berdasarkan pada Tabel 4.6 yang tertera di atas adalah bahwa nilai dari
masing-masing variabel independen yang nilainya dibawah 0,05. Nilai
signifikansi ketiga variabel independen tersebut adalah 0,5169 untuk SIZE,
0,0595 untuk KA, 0,4160 untuk PROF, dan 0,3899 untuk KEPPUB. Hasil output
eviews menunjukan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang terkena
gejala heteroskedastisitas yang berarti bahwa penelitian ini telah memenuhi uji
asumsi klasik yang ada.
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4.2.3. Analis Regresi Data Panel
4.2.3.1. Penentuan Model Regresi Data Panel
Analisis regresi ini menyangkut hubungan antara variabel dependen dengan
variabel independen. Dalam analisis model data panel dikenal tiga macam
pendekatan, yaitu pendekatan Ordinary Least Square/OLS (Common Effect),
pendekatan efek tetap (Fixed Effect), dan pendekatan efek acak (Random Effect)
(Gujarati, 2007). Tahap awal dalam mengestimasi model yaitu dengan melakukan
Uji Chow. Uji Chow dilakukan untuk mengetahui apakah pendekatan yang
digunakan adalah common effect atau fixed effect. Jika nilai probabilitas Chi
Square > 0,05 maka pendekatan yang dilakukan adalah dengan model common
effect. Tetapi, apabila nilai probabilitas Chi Square < 0,05 maka pendekatan yang
dilakukan adalah dengan model fixed effect. Jika tidak ditemukan nilai
probabilitas sesusai ketentuan tersebut maka selanjutnya akan dilakukan Uji
Hausman untuk menentukan apakah pendekatan yang digunakan adalah random
effect atau fixed effect. Jika nilai probabilitas Cross Section Random > 0,05 maka
pendekatan yang dilakukan adalah dengan model random effect. Tetapi, apabila
nilai probabilitas Cross Section Random < 0,05 maka pendekatan yang dilakukan
adalah dengan model fixed effect (Widarjono, 2009) Berikut ini merupakan hasil
uji chow yang terdapat pada Tabel 4.7, yaitu sebagai berikut:
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Tabel 4.7
Hasil Uji Chow Pada Model Penelitian
Test cross-section fixed effects
Effects Test

Statistic

Cross-section F
Cross-section Chi-square

2.261836
15.951782

d.f.

Prob.

(6,21)
6

0.0769
0.0140

Sumber: Output Eviews diolah, 2017

Berdasarkan pada Tabel 4.7 yang tertera di atas adalah bahwa nilai dari
probabilitas dari Chi Square adalah sebesar 0,0140. Hasil tersebut menunjukan
bahwa nilai Chi Square < 0,05 atau 0,0140 < 0,05 yang berarti model yang
terbaik untuk digunakan dalam penelitian adalah model fixed effect. Sehingga
penelitian ini dilanjutkan ke Uji Hausman. Berikut ini merupakan hasil uji
hausman yang terdapat pada Tabel 4.8, yaitu sebagai berikut:
Tabel 4.8
Hasil Uji Hausman Pada Model Penelitian

Test cross-section random effects

Test Summary
Cross-section random

Chi-Sq.
Statistic

Chi-Sq. d.f.

Prob.

6.661108

4

0.1549

Sumber: Output Eviews diolah, 2017

Berdasarkan pada Tabel 4.8 yang tertera di atas adalah bahwa nilai dari
probabilitas dari Cross Section Random adalah sebesar 0,1549. Hasil tersebut
menunjukan bahwa nilai Cross Section Random > 0,05 atau 0,1549 > 0,05 yang
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berarti model yang terbaik untuk digunakan dalam penelitian adalah model
random effect.
4.2.4. Hasil Regresi Data Panel
Berikut ini adalah hasil dari regresi data panel dengan menggunakan alat
statistik eviews 9 yang menunjukan pengaruh masing-masing variabel independen
terhadap variabel dependen, yaitu sebagai berikut:
Tabel 4.9
Hasil Uji Regresi Data Panel
Dependent Variable: AUDELAY
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 02/08/17 Time: 23:47
Sample: 2011 2015
Periods included: 5
Cross-sections included: 7
Total panel (unbalanced) observations: 32
Swamy and Arora estimator of component variances
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

SIZE
KA
PROF
KEPPUB
C

1.026153
-2.073220
11.09878
-0.120763
62.08259

0.293754
1.029726
10.66265
2.552065
8.716248

3.493239
-2.013370
1.040902
-0.047320
7.122628

0.0017
0.0541
0.3072
0.9626
0.0000

Effects Specification
S.D.
Cross-section random
Idiosyncratic random

0.852245
1.614416

Rho
0.2179
0.7821

Weighted Statistics
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.413627
0.326757
1.689960
4.761452
0.004885

Mean dependent var
S.D. dependent var
Sum squared resid
Durbin-Watson stat

55.99642
4.601972
77.11104
1.814216

Sumber: Output Eviews diolah, 2017

Berdasarkan pada Tabel 4.9 yang tertera di atas adalah bahwa dari hasil
regresi data panel model penelitian yang di dapat adalah sebagai berikut:
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AUDELAY = 62.08259+ 1.026153*SIZE - 2.073220*KA +11.09878*PROF0.120763*KEPPUB
Keterangan:
AUDELAY

: Audit Delay (Interval waktu penyelesaian audit dari tanggal tutup
buku perusahaan sampai tanggal ditandatanganinya laporan

auditan).
SIZE

: Ukuran Perusahaan (log natural total asset).

KA

: Komite Audit (Jumlah Komite Audit).

PROF

: Profitabilitas (EBIT to Total Asset).

KEPPUB

: Kepemilikan Publik (Persentase kepemilikan saham perusahaan

oleh

masyarakat umum).

Sehingga, dengan persamaan tersebut dapat diperoleh interpretasi sebagai berikut:
1. Rata-rata audit delay yang terjadi tanpa ada variabel-variabel lain yang
mempengaruhi adalah selama 62 hari.
2. Nilai koefisien SIZE sebesar 1.026153 menunjukan setiap terjadi kenaikan
satu satuan dalam SIZE pada periode t dan variabel lain dianggap tetap, maka
akan mengakibatkan audit delay pada periode t mengalami peningkatan
sebesar 1.026153.
3. Nilai koefisien KA sebesar -2.073220 menunjukan setiap terjadi kenaikan satu
satuan dalam KA pada periode t dan variabel lain dianggap tetap, maka akan
mengakibatkan audit delay pada periode t mengalami penurunan sebesar
2.073220.
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4. Nilai koefisien PROF sebesar 11.09878 menunjukan setiap terjadi kenaikan
satu satuan dalam PROF pada periode t dan variabel lain dianggap tetap, maka
akan mengakibatkan audit delay pada periode t mengalami peningkatan
sebesar 11.09878.
5. Nilai koefisien KEPPUB sebesar -0.120763 menunjukan setiap terjadi
kenaikan satu satuan dalam KEPPUB pada periode t dan variabel lain
dianggap tetap, maka akan mengakibatkan audit delay pada periode t
mengalami penurunan sebesar 0.120763.
4.2.5. Pengujian Hipotesis
4.2.5.1. Uji Parsial (Uji t)
Uji parsial atau uji t pada sebuah penelitian merupakan pengujian yang
dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen
terhadap variabel dependen pada suatu model regresi. Pengujian hipotesis ini
untuk variabel ukuran perusahaan, komite audit, profitabilitas, dan kepemilikan
publik, secara individu terhadap audit delay dengan menggunakan uji signifikansi
parameter individual (uji t). Uji regresi parsial merupakan pengujian yang
dilakukan terhadap variabel dependen atau variabel terikat (Ghozali, 2016:97).
Selain itu, ketentuan mengenai pengambilan keputusan atas uji statistik t, yaitu
jika p-value < 0,05 dan koefisien regresi sesuai dengan arah maka Ho ditolak dan
Ha diterima yang berarti terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel
dependen secara individu/parsial. Berikut ini merupakan hasil uji parsial t yang
terdapat pada Tabel 4.9 yaitu sebagai berikut:
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1. Hipotesis 1: Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Audit Delay
Pada Tabel 4.9 diketahui bahwa variabel ukuran perusahaan
berpengaruh positif terhadap audit delay. Hal ini ditunjukan oleh nilai
probabilitas signifikansi SIZE sebesar (0.0017 < 0,05) dengan nilai
koefisien regresi sebesar 1.026153. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa
hipotesis Ha1 dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa “ukuran
perusahaan berpengaruh positif terhadap audit delay” diterima.
2. Hipotesis 2: Pengaruh Komite Audit terhadap Audit Delay
Pada Tabel 4.9 diketahui bahwa variabel komite audit tidak
berpengaruh negatif terhadap audit delay. Hal ini ditunjukan oleh nilai
probabilitas signifikansi KA sebesar (0.0541 > 0,05) dengan nilai
koefisien regresi sebesar -2.073220. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa
hipotesis Ha2 dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa “komite audit
berpengaruh negatif terhadap audit delay” ditolak.
3. Hipotesis 3: Pengaruh Profitabilitas terhadap Audit Delay
Pada Tabel 4.9 diketahui bahwa variabel profitabilitas tidak
berpengaruh positif terhadap audit delay. Hal ini ditunjukan oleh nilai
probabilitas signifikansi PROF sebesar (0.3072 > 0,05) dengan nilai
koefisien regresi sebesar 11.09878. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa
hipotesis Ha3 dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa “profitabilitas
berpengaruh negatif terhadap audit delay” ditolak.

Indonesia Banking School
Pengaruh Ukuran Perusahaan..., Dimas Septarian, Ak.-IBS, 2017

65

4. Hipotesis 4: Pengaruh Kepemilikan Publik terhadap Audit Delay
Pada Tabel 4.9 diketahui bahwa variabel kepemilikan publik tidak
berpengaruh negatif terhadap audit delay. Hal ini ditunjukan oleh nilai
probabilitas signifikansi KEPPUB sebesar (0.9626 > 0,05) dengan nilai
koefisien regresi sebesar -0.120763. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa
hipotesis Ha4 dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa “kepemilikan
publik berpengaruh negatif terhadap audit delay” ditolak.

4.2.5.2. Koefisien Determinasi (R2)
Uji Koefisien Determinasi atau yang biasa disebut Adjusted R Square
menunjukkan kemampuan model untuk menjelaskan hubungan antara variabel
independen dan variabel dependen. Ujian Koefisien Determinasi digunakan untuk
mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel
independen (Winarno, 2011). Apabila nilai adjusted r square semakin mendekati
1 maka variabel independen memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk
memprediksi variabel-variabel dependen. Sebaliknya, semakin kecil nilai adjusted
r square, maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi
variabel dependen semakin terbatas. Berikut ini merupakan hasil uji koefisien
determinasi (R2) yang terdapat pada Tabel 4.9 yaitu nilai dari Adjuster R-squared
sebesar 0,326757. Hasil tersebut menunjukan bahwa sebesar 32,6757% ukuran
perusahaan, komite audit, profitabilitas, dan kepemilikan publik mampu
mempengaruhi dan menjelaskan audit delay. Sedangkan sisanya 67,3243%
dipengaruhi oleh faktor lain di luar dari model penelitian ini.
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4.3. Pembahasan Hasil Penelitian
4.3.1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Audit Delay
Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, bahwa variabel SIZE
memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0017 atau dibawah dari tingkat signifikansi
sebesar 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar 1.026153. Hasil ini
menunjukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap audit delay,
sehingga hipotesis pertama yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh
positif dan signifikan pada audit delay dapat diterima. Hasil ini sejalan dengan
penelitian yang telah dilakukan oleh Setiawan (2013), Haryani (2015), dan
Karang et al. (2015) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh
positif terhadap audit delay. Hal ini berarti semakin besar ukuran perusahaan,
maka semakin panjang audit delay yang terjadi dikarenakan jumlah sampel yang
diambil oleh auditor semakin besar dan semakin banyak juga prosedur audit yang
harus ditempuh. Selain itu, ada beberapa faktor juga yang menyebabkan ukuran
perusahaan besar berpengaruh terhadap audit delay, yaitu perusahaan besar yang
memiliki perusahaan anak sangat mempengaruhi hal tersebut karena laporan
keuangan dari tiap masing-masing anak perusahaan akan dikonsolidasikan ke
dalam laporan keuangan perusahaan induk dan juga masing-masing auditor pada
perusahaan induk dan anak berbeda-beda sehingga terdapat perbedaan dari setiap
auditor. Hal inilah yang memakan waktu lama dalam menyerahkan laporan
keuangan ke pihak auditor sehingga auditor dalam melakukan audit jadi tertunda
karena proses tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan ukuran perusahaan
merupakan faktor yang mempengaruhi audit delay.
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4.3.2. Pengaruh Komite Audit terhadap Audit Delay
Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, bahwa variabel KA
memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0541 atau diatas dari tingkat signifikansi
sebesar 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar -2.073220. Hasil ini
menunjukan bahwa komite audit tidak berpengaruh negatif terhadap audit delay,
sehingga hipotesis kedua yang menyatakan komite audit berpengaruh negatif dan
signifikan pada audit delay ditolak. Hasil ini bertentangan dengan penelitian yang
telah dilakukan oleh Haryani dan Wiratmaja (2014) dan Mualimah et al. (2015)
yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap audit delay.
Hal ini disebabkan karena peran dari komite audit hanya sebagai pengawasan
pengelolaan perusahaan dan menangani masalah pengendalian yang tidak
berperan secara langsung di dalam penyusunan laporan audit. Komite audit hanya
dapat memutuskan KAP yang layak dalam mengaudit laporan keuangan atas
persetujuan perusahaan dan juga berperan sebagai penghubung antara pihak
manajemen atau direksi terhadap pihak KAP atas laporan keuangan perusahaan.
Sehinga wewenang dalam penerbitan laporan audit suatu perusahaan tidak
ditentukan oleh seorang komite audit melainkan pihak auditor eksternal yang
mengaudit laporan keuangan perusahaan tersebut. Sehingga dapat dikatakan
bahwa semakin banyak jumlah komite audit di dalam suatu perusahaan tidak
mempengaruhi panjang atau pendeknya penerbitan laporan audit suatu
perusahaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa komite audit tidak
mempengaruhi audit delay.
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4.3.3. Pengaruh Profitabilitas terhadap Audit Delay
Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, bahwa variabel PROF
memiliki nilai probabilitas sebesar 0.3072 atau diatas dari tingkat signifikansi
sebesar 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar 11.09878. Hasil ini
menunjukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh positif terhadap audit delay,
sehingga hipotesis ketiga yang menyatakan profitabilitas berpengaruh negatif dan
signifikan pada audit delay ditolak. Hasil ini bertentangan dengan penelitian yang
telah dilakukan oleh Nisak (2009), Lestari (2010), Karang et al. (2015),
Rahmawati (2015), dan Murthi dan Widhiyani (2016) yang menyatakan bahwa
profitabilitas berpengaruh negatif terhadap audit delay. Hal ini disebabkan
banyaknya perusahaan asuransi yang mengalami kenaikan profit tetapi tidak
terlalu signifikan dan terdapat juga perusahaan asuransi yang mengalami
kerugian, sehingga tidak adanya tuntutan yang terlalu besar dari pihak-pihak yang
berkepentingan untuk mendorong laporan keuangan yang diaudit lebih cepat
karena tidak terdapat profit yang naik secara signifikan. Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa profitabilitas tidak mempengaruhi audit delay.
4.3.4. Pengaruh Kepemilikan Publik terhadap Audit Delay
Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, bahwa variabel
KEPPUB memiliki nilai probabilitas sebesar 0.9626 atau diatas dari tingkat
signifikansi sebesar 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar -0.120763. Hasil
ini menunjukan bahwa kepemilikan publik tidak berpengaruh negatif terhadap
audit delay, sehingga hipotesis keempat yang menyatakan kepemilikan publik
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berpengaruh negatif dan signifikan pada audit delay ditolak. Hasil ini
bertentangan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Haryani dan Wiratmaja
(2014)) yang menyatakan bahwa kepemilikan publik berpengaruh negatif
terhadap audit delay. Hal ini disebabkan karena pada perusahaan asuransi hanya
terdapat beberapa kepemilikan publik yang mempunyai persentase besar dan
sisanya adalah rendah. Sehingga dalam penelitian ini tidak terdapat pengaruh yang
signifikan antara persentase kepemilikan publik kecil dan besar. Oleh karena itu,
baik perusahaan yang memiliki kepemilikan publik besar maupun kecil
menginginkan laporan keuangannya segera dipublikasikan karena ingin
mengetahui perkembangan binis perusahaan untuk melakukan pengambilan
keputusan segera.
4.4. Implikasi Manajerial
Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan, komite
audit, profitabilitas, dan kepemilikan publik terhadap audit delay. Terdapat
beberapa hal yang bisa dijadikan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan
untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi audit delay pada perusahaan
asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2015. Melihat
hasil di atas bahwa pada penelitian ini yang mempengaruhi audit delay adalah
pada ukuran perusahaan dengan proksi SIZE yang hasilnya “ukuran perusahaan
berpengaruh positif terhadap audit delay”. Hal ini mengindikasikan bahwa apabila
ukuran perusahaan semakin besar maka akan memperpanjang audit delay,
dikarenakan jumlah sampel yang diambil oleh auditor semakin besar dan semakin
banyak juga prosedur audit yang harus ditempuh. Selain itu, perusahaan besar
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yang memiliki perusahaan anak sangat mempengaruhi hal tersebut karena laporan
keuangan dari tiap masing-masing anak perusahaan akan dikonsolidasikan ke
dalam laporan keuangan perusahaan induk dan membutuhkan waktu yang tidak
sebentar. Hal inilah yang memakan waktu lama dalam menyerahkan laporan
keuangan ke pihak auditor sehingga auditor dalam melakukan audit jadi tertunda
karena proses tersebut. Sebaiknya pada perusahaan asuransi lebih memperhatikan
sistem pengendalian internal perusahaan karena sistem pengendalian perusahaan
dibuat untuk mencapai keandalan informasi keuangan, kepatuhan terhadap
peraturan yang berlaku, dan lain-lainnya. Jadi, hal inilah yang harus difokuskan
oleh perusahaan untuk mencapai pelaporan keuangan yang bisa dapat
dihandalkan, sehingga investor dapat tepat waktu dalam melakukan pengambilan
keputusan.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
5.1. Simpulan
Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh ukuran
perusahaan, komite audit, profitabilitas, dan kepemilikan publik terhadap audit
delay pada industri keuangan subsektor asuransi yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI) periode 2011-2015. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang
telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap audit delay pada
industri keuangan subsektor asuransi yang terdaftar di BEI pada tahun 20112015. Hal ini ditunjukan oleh nilai probabilitas signifikansi SIZE sebesar
(0.0017 < 0,05) dengan nilai koefisien regresi sebesar 1.026153. Dengan
hasil tersebut, maka ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap audit
delay.
2. Variabel komite audit tidak berpengaruh negatif terhadap audit delay pada
industri keuangan subsektor asuransi yang terdaftar di BEI pada tahun 20112015. Hal ini ditunjukan oleh nilai probabilitas signifikansi KA sebesar
(0.0541 > 0,05) dengan nilai koefisien regresi sebesar -2.073220. Dengan
hasil tersebut, maka komite audit tidak berpengaruh negatif terhadap audit
delay.
3. Variabel profitabilitas tidak berpengaruh positif terhadap audit delay pada
industri keuangan subsektor asuransi yang terdaftar di BEI pada tahun 20112015. Hal ini ditunjukan oleh nilai probabilitas signifikansi PROF sebesar
71
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(0.3072 > 0,05) dengan nilai koefisien regresi sebesar 11.09878. Dengan
hasil tersebut, maka profitabilitas tidak berpengaruh positif terhadap audit
delay.
4. Variabel kepemilikan publik tidak berpengaruh negatif terhadap audit delay.
Hal ini ditunjukan oleh nilai probabilitas signifikansi KEPPUB sebesar
(0.9626 > 0,05) dengan nilai koefisien regresi sebesar -0.120763. Dengan
hasil tersebut, maka kepemilikan publik tidak berpengaruh negatif terhadap
audit delay.

5.2. Keterbatasan Penelitian
Beberapa keterbatasan yang dihadapi penulis dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Penelitian ini hanya berfokus pada industri keuangan subsektor asuransi
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2015. Sedangkan
masih banyak industri keuangan seperti bank, lembaga pembiayaan,
perusahaan efek, reksa dana, dan lain-lainya.
2. Penelitian ini hanya mampu menunjukan sebesar 32,6757 % pengaruh
variabel independen terhadap audit delay, sedangkan sisanya yaitu
67,3243% dipengaruhi oleh faktor lain diluar dari model penelitian ini. Hal
ini mengidentifikasi masih banyak variabel yang tidak diteliti, seperti
reputasi auditor, opini audit, solvabilitas, penerapan IFRS, ukuran KAP,
leverage, dan lain-lainnya. Sehingga kurang dapat menggambarkan faktorfaktor yang mempengaruhi audit delay.
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3. Pada penelitian ini dari total observasi sebanyak 50, jumlah yang di outlier
sebesar 18 karena ditemukan data yang tidak normal pada saat melakukan
uji normalitas sehingga harus di outlier sejumlah 18.
5.3. Saran
Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran
sebagai berikut:
1. Menggunakan sampel seluruh perusahaan industri keuangan yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Menggunakan pengukuran lain untuk proksi PROF, yaitu dengan laba bersih
dibagi dengan total asset, dan menggunakan pengukuran lain untuk proksi
KA yaitu misalnya dengan jumlah rapat komite audit.
3. Menggunakan variabel lain seperti reputasi auditor, opini audit, solvabilitas,
penerapan IFRS, ukuran KAP, dan leverage.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I. Daftar Sampel Penelitian

No

Kode

Nama Perusahaan Asuransi

1

ABDA

Asuransi Bina Dana Arta

2

AHAP

Asuransi Harta Aman Pratama

3

AMAG

Asuransi Multi Artha Guna

4

ASBI

Asuransi Bintang

5

ASDM

Asuransi Dayin Mitra

6

ASJT

Asuransi Jaya Tania

7

ASRM

Asuransi Ramayana

8

LPGI

Lippo General Insurance

9

MREI

Maskapai Reasuransi Indonesia

10

PNIN

Panin Insurance
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LAMPIRAN II. Data Variabel Setiap Perusahaan

Kode

ABDA

Nama Perusahaan
Asuransi Bina Dana
Arta

AHAP

Asuransi Harta
Aman Pratama

AMAG

Asuransi Multi
Artha Guna

ASBI

Asuransi Bintang

ASDM

Asuransi Dayin
Mitra

ASJT

Asuransi Jaya Tania

Tahun
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015

Audit
Delay
74
74
73
72
60
81
84
84
149
84
72
86
80
83
111
81
84
83
75
78
59
84
84
82
88
86
93
85
76
81

Ukuran
Perusahaan
27.94300366
28.18006705
28.39885683
28.61796664
28.67720254
26.07140226
26.25419401
26.41499798
26.62492693
26.87299621
27.70857437
27.93072369
28.02220364
28.54345965
28.59717259
26.40752357
26.63598244
26.71209666
26.80977306
26.92584791
27.58467427
27.62719249
27.72643428
27.93489525
28.0125555
26.21137175
25.96574083
26.03198997
26.47708123
26.68962573

Jumlah
Komite
Audit
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Profitabilitas

Kepemilikan
Publik

0.072203763
0.063653689
0.082026439
0.070340877
0.09799773
0.072390378
0.069841976
0.080576775
0.068327993
0.023714035
0.101231432
0.127860649
0.119002961
0.089363448
0.080656101
-0.008193674
0.088248955
0.058881418
0.032033436
0.061679946
0.03184488
0.034929082
0.033791826
0.032962928
0.038024605
0.056674107
0.081930087
0.029069577
0.057349066
0.056619525
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0.496669321
0.401891199
0.369053883
0.411298032
0.006096626
0.25337957
0.26337957
0.19680114
0.234635734
0.137301881
0.400762597
0.342510906
0.356883478
0.441510239
0.064757606
0.184386161
0.184386161
0.184386161
0.184386161
0.184386161
0.17659098
0.257474103
0.266682813
0.186719271
0.186719271
0.018988333
0.018991667
0.018991667
0.035569667
0.0357

79

ASRM

Asuransi Ramayana

LPGI

Lippo General
Insurance

MREI

Maskapai
Reasuransi
Indonesia

PNIN

Panin Insurance

2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015

86
86
86
86
88
55
86
84
86
88
87
84
73
64
88
94
87
87
89
91

27.42061449
27.69954467
27.78652006
27.95789108
27.9831516
27.58671095
28.0009297
28.17059397
28.41457819
28.43245314
27.14681384
27.38225184
27.70930006
27.8562054
27.99475101
30.0854634
30.20050579
30.50685809
30.74632052
30.77075074

2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

0.033736564
0.037647736
0.038388922
0.049348151
0.055888889
0.055627401
0.036572071
0.059541948
0.065337336
0.042537166
0.121995479
0.142086924
0.114061329
0.111625923
0.113640964
0.090129245
0.097855265
0.075819889
0.079425682
0.055721323

LAMPIRAN III. Statistik Deskriptif
AUDELAY

SIZE

KA

PROF

KEPPUB

Mean

85.28125

27.77162

2.843750

0.062197

0.261042

Median

86.00000

27.75648

3.000000

0.056647

0.204157

Maximum

91.00000

30.77075

3.000000

0.142087

0.588683

Minimum

81.00000

26.03199

2.000000

-0.00819

0.018988

Std. Dev.

2.399387

1.302116

0.368902

0.033345

0.158365
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0.21151314
0.188209129
0.188209129
0.185885955
0.178700999
0.588683333
0.588683333
0.588683333
0.588683333
0.588683333
0.156580476
0.142403323
0.199428202
0.442762365
0.462436079
0.281335556
0.281335556
0.281335556
0.281335556
0.281335556
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LAMPIRAN IV. Uji Asumsi Klasik
1. Hasil Uji Normalitas
8

Series: Standardized Residuals
Sample 2011 2015
Observations 32

7
6
5
4
3
2
1

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

-0.062342
-0.287751
2.992423
-3.091395
1.726145
0.166966
2.243167

Jarque-Bera
Probability

0.912407
0.633685

0
-3

-2

-1

0

2. Hasil Uji Multikoliniearitas

1

2

3

SIZE

KA

PROF

KEPPUB

SIZE

1

0.000698

0.176422

0.414749

KA

0.000698

1

0.25168

0.194742

PROF

0.176422

0.25168

1

0.119347

KEPPUB

0.414749

0.194742

0.119347

1

3. Hasil Uji Autokorelasi
Weighted Statistics
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.413627
0.326757
1.689960
4.761452
0.004885

Mean dependent var
S.D. dependent var
Sum squared resid
Durbin-Watson stat

55.99642
4.601972
77.11104
1.814216
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4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

SIZE

0.327575

0.498726

0.656825

0.5169

KA

3.272502

1.663289

1.967489

0.0595

PROF

-15.10565

18.28691

-0.826036

0.4160

KEPPUB

-3.601809

4.122099

-0.873780

0.3899

C

-13.63338

14.53221

-0.938149

0.3565

LAMPIRAN V. Hasil Uji Regresi Model Penelitian
1. Uji Chow
Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test

Statistic

Cross-section F
Cross-section Chi-square

d.f.

Prob.

2.261836

(6,21)

0.0769

15.951782

6

0.0140

2. Uji Hausman
Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary

Chi-Sq. Statistic

Cross-section random

Chi-Sq. d.f.

6.661108

Prob.

4 0.1549
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3. Uji Regresi Model Penelitian
Dependent Variable: AUDELAY
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 02/19/17 Time: 02:31
Sample: 2011 2015
Periods included: 5
Cross-sections included: 7
Total panel (unbalanced) observations: 32
Swamy and Arora estimator of component variances
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

SIZE
KA
PROF
KEPPUB
C

1.026153
-2.073220
11.09878
-0.120763
62.08259

0.293754
1.029726
10.66265
2.552065
8.716248

3.493239
-2.013370
1.040902
-0.047320
7.122628

0.0017
0.0541
0.3072
0.9626
0.0000

Effects Specification
S.D.
Cross-section random
Idiosyncratic random

0.852245
1.614416

Rho
0.2179
0.7821

Weighted Statistics
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.413627
0.326757
1.689960
4.761452
0.004885

Mean dependent var
S.D. dependent var
Sum squared resid
Durbin-Watson stat

55.99642
4.601972
77.11104
1.814216
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RIWAYAT HIDUP PENYUSUN SKRIPSI

PERSONAL DETAILS
Full Name

: Dimas Septarian

Sex

: Male

Place, Date of Birth

: Jayapura, September 6th 1995

Nationality

: Indonesia

Religion

: Moslem

Marital Status

: Single

Height, Weight

: 175 cm, 62 kg

Phone, Mobile

: 081904183532

Email

: Dimassptrn@gmail.com
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PERSONALITIES
Honest, discipline, smart worker, good willingness to learn, able to work in groups, principal and
good interpersonal.
EDUCATIONAL BACKGROUND
2013 - Present

STIE Indonesia Banking School, Jakarta (Majoring Accounting)

2010 - 2013

SMAN 60, Jakarta

2007 - 2010

SMP Yasporbi 2, Jakarta

2001 - 2007

SD Yasporbi 3, Jakarta

COURSE AND TRAINING
2016 Preparation for TOEFL Test, International Language Programs
2016 Training Credit Analyst
2016 Training Basic Treasury
2016 Training Trade Financing
2016 Training Effective Selling Skill
2015 Training Mini Banking
2014 Training Rindam Jaya Military
2013 - 2014 English for Business and Banking, George Manson University
2013 Basic Activist Training Program (BATPRO) STIE Indonesia Banking School
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ORGANIZATION EXPERIENCES
2015 Committee of Senior High School Accounting Competition (SHISHA.COM) 2015
2013 As Participant of Competition Business and Marketing
WORKING EXPERIENCE
2016 Internship at KPw Bank Indonesia Jawa Timur
2016 Internship at Bank Rakyat Indonesia Cabang Pasar Minggu
SKILLS
1. Banking Operation Skills
2. Computer Literate (MS. Word, MS. Excel, and MS. Power Point)
3. Econometric Views (EViews)
4. Internet Literate
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