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ABSTRACT 

 This study aims to determine and analyze the effect of tax avoidance, institutional 
ownership, and managerial ownership on audit delay in companies listed in the LQ 45 index. 
The sample selection uses purposive sampling method and the sample of this study is 25 
companies. Data obtained from secondary data of annual reports of companies listed in the 
LQ 45 index for 2015-2017. The analysis technique used in this study is multiple regression 
analysis with software Eviews 9. The hypothesis in this study is based on previous research 
and various other supporting theories. The results of this study found evidence that tax 
avoidance has no effect on audit delay, institutional ownership has a positive effect on audit 
delay, and managerial ownership has no effect on audit delay. 
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PENDAHULUAN 

 Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja 
keuangan suatu entitas. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) (2017) tujuan 
pelaporan keuangan bertujuan umum adalah untuk menyediakan informasi keuangan tentang 
entitas pelapor yang berguna untuk investor saat ini dan investor potensial, pemberi 
pinjaman, dan kreditor lainnya dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya 
kepada entitas.  

 SAK (2017) di dalam kerangka konseptual pelaporan keuangan menyatakan agar 
informasi keuangan menjadi berguna dalam pengambilan keputusan, informasi tersebut 
harus relevan dan harus merepresentasikan secara tepat apa yang akan dipresentasikan. 
Informasi keuangan yang relevan mampu membuat perbedaan dalam keputusan yang 
diambil oleh pengguna. Informasi keuangan mampu membuat perbedaan dalam keputusan 
jika memiliki nilai prediktif, nilai konfirmatori, atau keduanya. Informasi agar dapat menjadi 
berguna, selain merepresentasikan fenomena yang relevan, informasi keuangan juga harus 
merepresentasikan secara tepat fenomena yang akan dipresentasikan. Agar dapat 
menunjukan representasi tepat dengan sempurna, tiga karakteristik  harus dimiliki yaitu 
lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan. Karakteristik kualitatif yang meningkatkan 
kegunaan informasi yang relevan dan dipresentasikan secara tepat yaitu terbanding 
(comparable), terverifikasi (verifiable), ketepatanwaktu (timely), dan terpaham 
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(understandable). Menurut Owusu-Ansah (2000), kecepatan penyampaian informasi atau 
ketepatan waktu sangat penting, karena dapat mencegah terjadinya insider trading dan 
menjaga relevansi nilai dari informasi tersebut. Janartha dan Suprasto (2016), menyatakan 
bahwa ketepatan waktu perusahaan dalam mempublikasi laporan keuangan kepada publik 
tergantung dari ketepatan waktu auditor dalam menyelesaikan laporan auditnya. 

 Dewan Standar Profesial Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia (DSPAP-
IAPI) sebagai penyusun SPAP yang berlaku di Indonesia, pada tahun 2013 telah menerbitkan 
SPAP 2013 yang berisi 6 standar yang merupakan rangkaian dalam proses adopsi Handbook 
of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services 
Pronouncement tahun 2010 yang diterbitkan oleh International Auditing and Assurance 
Standards Board (IAASB) ke dalam SPAP untuk pemenuhan salah satu kewajiban IAPI 
sebagai anggota International Federation of Accountants (IFAC). Dalam melaksanakan 
standar pelaksanaan audit ditemukan adanya penyimpangan yang terkadang menyebabkan 
lamanya suatu proses pengauditan dilakukan karena adanya unsur verifikasi yang digunakan 
untuk mengusut indikasi penyimpangan yang terjadi. Lamanya waktu penyelesaian audit atas 
laporan keuangan tersebut dinamakan dengan audit delay.  

 Penyampaian laporan keuangan tahunan di Indonesia diatur dalam peraturan yang 
diterbitkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) yang saat ini sudah melebur 
dengan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada tanggal 1 Agustus 2012 telah 
dikeluarkan peraturan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 
Keuangan Nomor: KEP-431/BL/2012 dengan lampiran Nomor X.K.6 namun peraturan ini 
telah diganti dengan Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016, 29 Juli 2016 tentang laporan 
tahunan emiten atau perusahaan publik. Dalam pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa emiten 
atau perusahaan publik wajib menyampaikan  laporan tahunan kepada OJK paling lambat 
pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Dengan tidak mengurangi ketentuan 
pidana di bidang pasar modal, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap 
setiap pihak yang melanggar ketentuan peraturan berupa teguran tertulis maupun denda 
keterlambatan. Meskipun sudah ditetapkan aturan dan sanksi, Bursa Efek Indonesia (BEI) 
mencatat masih tingginya tingkat keterlambatan emiten dalam menyampaikan laporan 
tahunan yang dapat dilihat melalui keterbukaan informasi bursa efek indonesia 

 Berdasarkan fenomena tersebut, masih banyak ditemukan perusahaan yang terdaftar 
di BEI yang masih terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan. Dengan demikian, 
penulis memandang perlu untuk meneliti kembali faktor-faktor yang mempengaruhi audit 
delay. Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang dipertimbangkan mempengaruhi audit delay 
adalah penghindaran pajak, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial. 

 Penghindaran pajak merupakan salah satu faktor yang turut mempengaruhi lamanya 
waktu penyelesaian audit. Menurut Desai dan Dharmapala (2006), penghindaran pajak dapat 
mengurangi biaya dan akan meningkatkan nilai dari perusahaan. Namun di sisi lain 
pemegang saham dianggap tidak mendapatkan nilai tambah dari aktivitas penghindaran 
pajak karena terdapat hubungan positif antara penghindaran pajak dan rent diversion 
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sehingga cenderung dipandang negatif. Penghindaran pajak dapat ditutupi dengan struktur 
pajak yang rumit dan kompleks dengan tujuan menghindari otoritas pajak. Hal tersebut 
membuat auditor eksternal lebih teliti dalam melakukan audit karena struktur pajak yang rumit 
dapat menutupi rent diversion.  

 Menurut Beasley (1996) selain dapat meningkatkan kinerja perusahaan, Good 
Corporate Governance terbukti juga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, 
sehingga diharapkan dapat mengurangi audit delay pada perusahaan. Jensen dan Meckling 
(1976) menyatakan kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah dua 
mekanisme corporate governance utama yang membantu mengendalikan masalah 
keagenan. Maka dari itu, dalam penelitian ini Corporate Governance diproksikan dengan 
kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. 

 Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh 
institusi atau lembaga yang mengelola dana atas nama orang lain seperti perusahaan 
asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008). Keberadaan 
investor institusional dapat menunjukkan mekanisme corporate governance yang kuat 
sehingga mampu memberikan pengawasan terhadap manajemen perusahaan (Mahendra 
dan Putra, 2016). Cornet, et al. (2006) menyimpulkan bahwa tindakan pengawasan 
perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajemen untuk lebih 
memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku 
oportunistik atau mementingkan diri sendiri. Maka dari itu pelaksaan audit tidak memakan 
waktu yang lama dan penyampaian laporan keuangan bisa dilakukan tepat waktu. 

 Kepemilikan saham manajerial adalah persentase saham biasa yang dimiliki oleh 
pihak manajemen yang secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan 
(Mulianingsih dan Sukartha, 2018). Ross, et al. (1999) mengatakan semakin besar proporsi 
kepemilikan manajemen pada perusahaan, maka manajemen cenderung berusaha giat untuk 
kepentingan pemegang saham yang tidak lain dirinya sendiri. Respati (2004) menyatakan 
bahwa kepemilikan perusahaan oleh manajer akan mempengaruhi kinerja manajer. Manajer 
akan lebih bertanggung jawab dalam mengelola perusahaan karena adanya rasa memiliki 
perusahaan, sehingga akan mempengaruhi kinerja pihak manajemen yang semakin baik. 
Dengan demikian tingat memanipulasi informasi dalam laporan keuangan akan berkurang 
dan pelaksanaan audit dapat berjalan lebih cepat yang akan mempengaruhi audit delay. 

 Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Crabtree dan 
Kubick (2014) terkait hubungan antara penghindaran pajak dan pengumuman laba tahunan. 
Terdapat beberapa modifikasi yang dilakukan, antara lain, mengubah proksi timelines 
menjadi audit delay yaitu, jumlah hari dari akhir tahun pajak sampai tanggal tanda tangan 
auditor eksternal pada laporan audit. Selanjutnya memasukan variabel kepemilikan 
institusional dan kepemilikan manajerial sebagai variabel independen. Kemudian penelitian 
ini menggunakan uji robustness untuk membandingkan perhitungan penghindaran pajak 
dengan proksi yang berbeda yaitu Book Tax Differences (BTD) dan Effective Tax Rate (ETR), 
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sehingga dapat dilihat apakah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 
tetap konsisten ketika dihitung dengan menggunakan pendekatan yang berbeda. 

 Peneliti menggunakan periode pengamatan terbaru yaitu 2015-2017 agar dapat 
melihat kondisi terkini mengenai permasalah audit delay pada perusahaan. Kemudian dalam 
penelitian ini peneliti mengambil sampel perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ 45. 
Pemilihan sampel perusahaan LQ 45 pada penelitian ini dikarenakan perusahaan yang 
terdaftar dalam indeks LQ 45 di Indonesia rentan terhadap perubahan yang terjadi di bidang 
lainnya seperti bidang sosial, politik, keamanan, baik yang terjadi di dalam negeri. Bursa Efek 
Jakarta merupakan pasar saham terbesar dan paling representatif di Indonesia. Berdasarkan 
populasi tersebut dapat ditentukan sampel yang menjadi objek penelitian ini. 

 

KAJIAN TEORI 

Agency Theory 

 Dalam teori keagenan, hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih 
(principal) mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian 
mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut (Jensen dan 
Meckling, 1976). Oleh karena itu pihak ketiga dibutuhkan dalam memeriksa tanggung jawab 
yang telah dilakukan manajemen. Pihak ketiga yang dimaksud adalah auditor eksternal. 
Auditor bertugas melakukan pemeriksaan laporan atas laporan keuangan agar pihak principal 
percaya bahwa informasi yang disajikan bebas dari intervensi pihak agen. 

Compliance Theory 

 Teori kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang 
berlaku, sama halnya dengan tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam 
penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan publik di Indonesia diatur dalam 
Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016, 29 Juni 2016 tentang laporan tahunan emiten atau 
perusahaan publik. Dalam pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa emiten atau perusahaan publik 
wajib menyampaikan  laporan tahunan kepada otoritas jasa keuangan paling lambat pada 
akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. 

Audit Delay 

Audit delay adalah senjang waktu audit, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh auditor untuk 
menghasilkan laporan audit atas kinerja laporan keuangan suatu perusahaan (Puspitasari 
dan Latrini, 2014).  Al-Ajmi (2008) menjelaskan audit delay diukur dengan menghitung jumlah 
hari dari akhir tahun pajak sampai tanggal tanda tangan auditor eksternal pada laporan audit 
yang mengindikasikan tentang lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh 
auditor. 
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Penghindaran Pajak 

 Menurut Pohan (2013), tax avoidance merupakan upaya penghindaran pajak yang 
dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan 
ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan 
kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan 
perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Pengukuran 
penghindaran pajak dapat dengan menggunakan pengukuran Book Tax Differences (BTD) 
yang digunakan untuk mengetahui aktifitas penghindaran pajak terkait pemanfaatan 
perbedaan pajak tetap dan perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal. BTD 
dihitung dengan mencari selisih antara laba akuntansi dan laba pajak lalu dibagi dengan total 
aset tahun sebelumnya. 

Kepemilikan Institusional 

 Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh 
institusi atau lembaga yang mengelola dana atas nama orang lain seperti perusahaan 
asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008). Menurut 
Nabela (2012) kepemilikan institusional merupakan proporsi saham yang dimiliki institusi 
pada akhir tahun yang diukur dengan presentase. Investor institusional umumnya merupakan 
pemegang saham yang cukup besar karena memiliki pendanaan yang besar. Kepemilikan 
institusional diukur dengan menggunakan rasio antara jumlah saham yang dimiliki oleh pihak 
institusi terhadap jumlah saham yang beredar (Jensen dan Meckling, 1976). 

Kepemilikan Manajerial  

 Kepemilikan saham manajerial adalah persentase saham biasa yang dimiliki oleh 
pihak manajemen yang secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan 
(Mulianingsih dan Sukartha, 2018). Kepemilikan manajerial memperlakukan manajer bukan 
hanya sebagai pihak eksternal yang digaji perusahaan namun juga sebagai pemegang 
saham. Kepemilikan manajerial merupakan pemegang saham sebagai pemilik dalam 
perusahaan dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan 
dalam kaitannya dengan pengelolaan perusahaan. Kepemilikan manajerial dapat diukur 
dengan menggunakan rasio antara jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajerial 
terhadap jumlah saham yang beredar (Jensen dan Meckling, 1976).  

Pengembangan Hipotesis 

 Penghindaran pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi lamanya waktu 
pelaksanaan audit (audit delay). Proses penyelesaian rencana penghindaran pajak pada 
waktu tertentu membutuhkan waktu yang tidak singkat. Hal ini dikarenakan bervariasinya 
regulasi perpajakan sehingga merumuskan strategi pajak bukan hal yang sederhana serta 
mengingat penghindaran pajak merupakan isu yang sangat sensitif. Menurut Desai dan 
Dharmapala (2006), penghindaran pajak dapat mengurangi biaya dan akan meningkatkan 
nilai dari perusahaan. Namun di sisi lain pemegang saham dianggap tidak mendapatkan nilai 
tambah dari aktivitas penghindaran pajak karena terdapat hubungan positif antara 
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penghindaran pajak dan rent diversion sehingga cenderung dipandang negatif. Penghindaran 
pajak dapat ditutupi dengan struktur pajak yang rumit dan kompleks dengan tujuan 
menghindari otoritas pajak. Hal tersebut membuat auditor eksternal lebih teliti dalam 
melakukan audit karena struktur pajak yang rumit dapat menutupi rent diversion. Dengan 
demikian terdapat kemungkinan perusahaan yang melakukan penghindaran pajak cenderung 
lebih lama dalam menyampaikan laporan keuangannya. 

H1 : Penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap Audit Delay 

 Cornet, et al. (2006) menyimpulkan bahwa tindakan pengawasan perusahaan oleh 
pihak investor institusional dapat mendorong manajemen untuk lebih memfokuskan 
perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku oportunistik 
atau mementingkan diri sendiri. Maka dari itu pelaksaan audit tidak memakan waktu yang 
lama (audit delay) dan penyampaian laporan keuangan bisa dilakukan tepat waktu. Arumsari 
dan Handayani (2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusional yang bertindak sebagai 
pemegang saham mayoritas diharapkan dapat memberikan monitoring keputusan 
manajemen, sehingga dapat menekan keterlamabatan proses audit atau audit delay. 

H2 : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap Audit Delay 

 Mulianingsih dan Sukartha (2018) mengatakan kepemilikan saham manajerial akan 
mendorong manajemen berhati-hati dalam mengambil keputusan dan akan lebih 
bertanggung jawab dalam pengelolaannya karena ada rasa memiliki perusahaan, sehingga 
akan mempengaruhi kinerja pihak manajemen yang semakin baik. Ross, et al. (2009) 
mengatakan semakin besar proporsi kepemilikan manajemen pada perusahaan, maka 
manajemen cenderung berusaha giat untuk kepentingan pemegang saham yang tidak lain 
dirinya sendiri. Respati (2004) menyatakan bahwa kepemilikan perusahaan oleh manajer 
akan mempengaruhi kinerja manajer. Manajer akan lebih bertanggung jawab dalam 
mengelola perusahaan karena adanya rasa memiliki perusahaan, sehingga akan 
mempengaruhi kinerja pihak manajemen yang semakin baik. Dengan demikian tingat 
memanipulasi informasi dalam laporan keuangan akan berkurang dan pelaksanaan audit 
dapat berjalan lebih cepat. 

H3 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap Audit Delay 

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan ingin mengetahui pengaruh hubungan antara 
penghindaran pajak, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial terhadap audit 
delay. Objek yang digunakan dalam penelitian ini pada perusahaan yang terdaftar dalam 
indeks LQ 45 tahun 2015-2017. Penelitian ini menggunakan tipe kuantitatif. Tipe data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Jenis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data panel. Sumber data diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia 
(BEI). Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2015-2017. 
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 Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis statistik deskriptif, 
analisis regresi data panel, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Dalam uji asumsi klasik peneliti 
melakukan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autkoroleasi. 
Sementara untuk uji hipotesis menggunakan uji t (parsial). Populasi yang digunakan yaitu 
perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ 45 tahun 2015-2017. Dari jumlah tersebut, 
diambil beberapa sampel menggunakan metode purposive sampling, yaitu dengan teknik 
penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Melalui purposive sampling tersebut 
didapat 25 perusahaan yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini 

Model Penelitian 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda (multi 
regression) dengan menggunakan aplikasi Eviews 7. 

Model dalam penelitian ini adalah: 

𝐀𝐔𝐃𝐄𝐋𝐀𝐘𝒊𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝐁𝐓𝐃𝒊𝒕 +  𝜷𝟐𝐈𝐍𝐒𝐓𝒊𝒕 + 𝜷𝟑𝐌𝐀𝐍𝒊𝒕 + 𝜷𝟒𝐒𝐈𝐙𝐄𝒊𝒕 + 𝜷𝟓𝐁𝐈𝐆𝟒𝒊𝒕 +  𝜷𝟔𝐋𝐄𝐕𝒊𝒕 +  𝜺𝒊𝒕 

Keterangan : 

AUDELAY!" = lama waktu pelaksanaan audit perusahaan i pada waktu t 

BTD!"   = Book Tax Differences perusahaan i pada periode pengamatan t 

INST!"   = kepemilikan institusional perusahaan i pada periode pengamatan t 

MAN!"  = kepemilikan manajerial perusahaan i pada periode pengamatan t 

SIZE!"  = ukuran perusahaan i pada periode pengamatan t 

BIG4!"   = ukuran KAP Big Four perusahaan i pada periode pengamatan t 

LEV!"   = Debt to Equity Ratio perusahaan i pada perusahaan t 

𝑖𝑡   = waktu periode pengamatan 

𝜀   = error 

Operasional Variabel 

 Variabel dependen dalam penelitian ini adalah lamanya waktu penyelesaian audit 
(audit delay) yang diukur secara kuantitatif dalam jumlah hari, yaitu jangka waktu antara 
tanggal akhir tahun pajak sampai tanggal tanda tangan auditor eksternal pada laporan audit. 
Kemudian variabel independen dalam penelitian ini yaitu (i) Penghindaran Pajak yang diukur 
dengan Book Tax Differences (BTD) dihitung dengan cara mencari selisih antara laba 
akuntansi dan laba pajak dibagi dengan total aset tahun sebelumnya. (ii) Kepemilikan 
Institusional (INST) yang diukur dengan menggunakan rasio antara jumlah saham yang 
dimiliki oleh pihak institusi terhadap jumlah saham yang beredar. (iii) Kepemilikan Manajerial 
(MAN) yang diukur dengan menggunakan rasio antara jumlah saham yang dimiliki oleh pihak 
institusi terhadap jumlah saham yang beredar. Lalu untuk variabel control dalam penelitian ini 
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yaitu (i) ukuran perusahaan, diukur dengan melihat logaritma natural dari total aset 
perusahaan. (ii) Ukuran KAP (BIG4), diberi angka 1 jika laporan keuangan tahunan 
perusahaan diaudit oleh kantor akuntan publik big four, 0 lainnya. (iii) Leverage (LEV), diukur 
dengan Debt to Equity Ratio yaitu membagi total kewajiban dengan total ekuitas perusahaan. 

 

HASIL PENELITIAN 

Statistik Deskriptif 

a. Audit Delay 
Variabel audit delay memiliki nilai rata-rata (mean) pada AUDELAY sebesar 58.73333. 
Kemudian nilai standar deviasi dari variabel AUDELAY adalah 19.14337. Hal ini 
menunjukan bahwa nilai raat-rata (mean) lebih tinggi dibandingkan nilai standar deviasi 
yang membuktikan bahwa data di dalam variabel ini terdistribusi dengan baik. Nilai 
maksimum sebesar 94.00000 dimiliki oleh Lippo Karawaci Tbk tahun 2017, sedangkan 
nilai minimum 15.00000 dimiliki oleh Bank Negara Indonesia Tbk tahun 2017.  

b. Penghindaran Pajak 
Variabel penghindaran pajak (BTD) memiliki nilai rata-rata (mean) pada 
sebesar 0.047356 dengan nilai median sebesar  0.020191. Hasil ini menunjukan bahwa 
nilai rata-rata (mean) lebih tinggi dari nilai median yang berarti bahwa rata-rata 
perusahaan memiliki tingkat penghindaran pajak yang cenderung tinggi. Kemudian nilai 
standar deviasi dari variabel BTD sebesar 0.087318. Hal ini menunjukan bahwa nilai raat-
rata (mean) lebih rendah dibandingkan nilai standar deviasi yang membuktikan bahwa 
data di dalam variabel ini tidak terdistribusi dengan baik. Nilai maksimum penghindaran 
pajak yang paling tinggi sebesar  0.438226 dimiliki oleh Surya Citra Media Tbk tahun 
2016, sedangkan nilai minimum penghindaran pajak paling rendah -0.026847 dimiliki oleh  
perusahaan PP London Sumatera Indonesia Tbk tahun 2016.  

c. Kepemilikan Institusional 
Variabel kepemilikan institusional (INST) memiliki nilai rata-rata (mean) pada 
sebesar 0.401912 dengan nilai median sebesar 0.501148. Hasil ini menunjukan bahwa 
nilai rata-rata (mean) lebih rendah dari nilai median yang berarti bahwa rata-rata 
perusahaan memiliki tingkat kepemilikan institusional yang cenderung rendah. Kemudian 
nilai standar deviasi  dari variabel INST sebesar 0.299253. Hal ini menunjukan bahwa 
nilai raat-rata (mean) lebih tinggi dibandingkan nilai standar deviasi yang membuktikan 
bahwa data di dalam variabel ini terdistribusi dengan baik. Nilai maksimum kepemilikan 
institusional perusahaan yang paling tinggi sebesar  0.849918 dimiliki oleh Unilever 
Indonesia Tbk tahun 2015-2017, sedangkan nilai minimum kepemilikan institusional 
paling rendah 0.000000  dimiliki oleh perusahaan Bank Negara Indonesia Tbk tahun 
2014-2017, Bank Rakyat Indonesia Tbk tahun 2014-2017, Bank Tabungan Negara Tbk 
tahun 2014-2017, Bank Mandiri Tbk tahun 2014-2017, Jasa Marga Tbk 2014-2017, 
Semen Indonesia Tbk tahun 2014-2017, dan Waskita Karya Tbk tahun 2014-2017.  
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d. Kepemilikan Manajerial 
Variabel kepemilikan manajerial (MAN) memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0.017487 
dengan nilai median sebesar 0.000400. Hasil ini menunjukan bahwa nilai rata-rata 
(mean) lebih tinggi dari nilai median yang berarti bahwa rata-rata perusahaan memiliki 
tingkat kepemilikan manajerial yang cenderung tinggi. Kemudian nilai standar deviasi dari 
variabel MAN sebesar 0.078132. Hal ini menunjukan bahwa nilai raat-rata (mean) lebih 
rendah dibandingkan nilai standar deviasi yang membuktikan bahwa data di dalam 
variabel ini tidak terdistribusi dengan baik. Nilai maksimum kepemilikan manajerial 
perusahaan yang paling tinggi sebesar  0.464000 dimiliki oleh Waskita Karya (Persero) 
Tbk tahun 2015, sedangkan nilai minimum kepemilikan manajerial paling rendah 
0.000000  dimiliki oleh perusahaan Astra Agro Lestari Tbk tahun 2014-2017, Bumi 
Serpong Damai Tbk tahun 2014-2017, Gudang Garam Tbk tahun 2014-2017, Indofood 
CBP Sukses Makmur Tbk tahun 2014-2017, Indocement Tunggal Prakasa Tbk tahun 
2014-2017, Lippo Karawaci Tbk tahun 2014-2017, dan PP London Sumatera Indonesia 
Tbk tahun 2014-2017. 

e. Ukuran Perusahaan 
Variabel ukuran perusahaan (SIZE) memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar  24.70065 
dengan nilai median sebesar 24.36851. Hasil ini menunjukan bahwa nilai rata-rata 
(mean) lebih rendah dari nilai median yang berarti bahwa rata-rata perusahaan memiliki 
tingkat ukuran perusahaan yang cenderung rendah berdasarkan total asetnya. Kemudian 
nilai standar deviasi dari variabel SIZE sebesar 1.526605. Hal ini menunjukan bahwa nilai 
raat-rata (mean) lebih tinggi dibandingkan nilai standar deviasi yang membuktikan bahwa 
data di dalam variabel ini terdistribusi dengan baik. Nilai maksimum ukuran perusahaan 
yang paling tinggi sebesar 27.74991 dimiliki oleh Bank Rakyat Indonesia tahun 2017, 
sedangkan nilai minimum ukuran perusahaan paling rendah 22.08150  dimiliki oleh  
perusahaan Matahari Department Store Tbk tahun 2017.  

f. Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) 
Variabel ukuran kantor akuntan publik (KAP) yang diproksikan dengan BIG4 merupakan 
variabel kontrol dalam penelitian ini, diukur dengan menggunakan dummy yang diberi 
angka 1 jika laporan keuangan tahunan perusahaan diaudit oleh kantor akuntan publik 
big four, 0 lainnya. Berdasarkan tabel 4.3 diatas, diketahui bahwa variabel BIG4 memiliki 
nilai rata-rata (mean) pada sebesar  0.893333 atau 89,33%. Hal ini menunjukan dari 25 
perusahaan sebanyak 22 perusahaan  menggunakan KAP Big Four, sedangkan 
perusahaan KAP non Big Four ialah yaitu sebanyak 3 perusahaan.  

g. Leverage 
Variabel leverage (LEV) memiliki nilai rata-rata (mean) pada sebesar  2.112448 dengan 
nilai median sebesar  0.891178. Hasil ini menunjukan bahwa nilai rata-rata (mean) lebih 
tinggi dari nilai median yang berarti bahwa rata-rata perusahaan  memiliki tingkat 
leverage yang cenderung tinggi. Kemudian nilai standar deviasi dari variabel LEV 
sebesar  2.528440. Hal ini menunjukan bahwa nilai raat-rata (mean) lebih rendah 
dibandingkan nilai standar deviasi yang membuktikan bahwa data di dalam variabel ini 
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tidak terdistribusi dengan baik. Nilai maksimum leverage dimiliki oleh Bank Tabungan 
Negara Tbk tahun 2015 sebesar 11.39583 dan nilai minimum leverage dimiliki oleh 
Indocement Tunggal Prakasa Tbk tahun 2016 sebesar 0.153487.  

Pengujian Model 

Hasil Persamaan Regresi 

Variable Expected Sign Coefficient t-Statistic Prob.   

BTD + 14.34287 0.445323 0.6575 

INST - 25.09107 2.537997 0.0134* 

MAN - 5.959356 0.162304 0.8715 

SIZE - -4.708741 -1.946171 0.0558 

BIG4 - 15.48184 2.058729 0.0434* 

LEV + 0.598606 0.384406 0.7019 

C  149.0795 2.521507 0.014 
R-squared 0.252234 

   Adjusted R-
squared 0.186255 

 
  

F-statistic 3.822923 

   Prob(F-statistic) 0.002422 

   Number of Obs 75 
 

   

Keterangan Tabel : Tabel ini mempresentasikan hasil regresi dari model penelitian. 
Estimasi dilakukan dengan menggunakan data panel. Jumlah observasi adalah 75. 
Variabel dependen dalam model penelitian adalah AUDELAY. Variabel independen 
dalam penelitian adalah BTD, INST dan MAN. Variabel kontrol dalam penelitian adalah 
SIZE,  BIG4 dan LEV. Definisi operasional variabel dependen dan independen adalah 
sebagai berikut: (i) DELAY = jangka waktu antara tanggal akhir tahun pajak sampai 
tanggal tanda tangan auditor eksternal pada laporan audit; (ii) BTD = selisih antara laba 
akuntansi dengan laba fiskal dibagi dengan total aset tahun sebelumnya; (iii) INST = 
rasio jumlah saham yang dimiliki oleh pihak institusi terhadap jumlah saham yang 
beredar; (iv) MAN = rasio jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajerial terhadap 
jumlah saham yang beredar. 

*) signifikansi alpha pada 5% 
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 Berikut ini adalah hasil dari pengujian dimana dalam penelitian ini menggunakan 
model random effect setelah melalui uji chow dan uji haussman . Kemudian data dalam 
penelitian ini telah terdistribusi dengan normal serta terbebas dari masalah multikolinieritas, 
autokorelasi, dan heteroskedastitas setelah melewati uji asumsi klasik. 

Koefisien Determinasi 

 Berdasarkan hasil regresi berganda di atas, koefisien determinasi (Adjusted R- 
Squared) adalah sebesar 0,186255 atau 18,6255%. Hal ini menunjukan bahwa penghindaran 
pajak (BTD), kepemilikan institusional (INST), kepemilikan manajerial (MAN), ukuran 
perusahaan (SIZE), ukuran KAP (BIG4) dan leverage (LEV) mampu menjelaskan pengaruh 
audit delay (AUDELAY) hanya sebesar 18,6255%. Sisanya yaitu 81,3745 dijelaskan oleh 
variabel lain yang tidak digunakan dalam model penelitian ini.  

Hasil Analisis Pembahasan 

Pengaruh Penghindaran pajak terhadap Audit Delay 

 Hasil menunjukan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh positif signifikan 
terhadap audit delay. Artinya, perusahaan yang melakukan penghindaran pajak maupun tidak 
melakukan penghindaran pajak tidak akan berpengaruh terhadap lamanya waktu 
pelaksanaan audit (audit delay). Hal ini kerena perusahaan yang melakukan penghindaran 
pajak dan tidak melakukan penghindaran pajak memiliki tujuan yang sama yaitu untuk 
memberikan informasi yang sesuai dengan keinginan publik. Berdasarkan teori bahwa 
perusahaan yang melakukan penghindaran pajak memerlukan waktu yang lebih lama dalam 
pelaksaan audit, sebaliknya perusahaan yang tidak melakukan penghindaran pajak 
cenderung lebih cepat dalam pelaksanaan auditnya.  

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Audit Delay 

 Hasil menunjukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap audit 
delay. Pengaruh positif antara kepemilikan institusional terhadap audit delay dapat terjadi 
karena persentase INST yang tinggi membuat perilaku oportunistik yang dilakukan oleh pihak 
institusi semakin besar sehingga informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan semakin 
tidak transparan karena kepemilikan publik yang rendah. Ketika tingkat kepemilikan 
institusional tinggi diprediksi terjadi pembatasan ruang lingkup pelaksanaan audit yang 
disebabkan oleh klien yang diakibatkan karena terdapat perilaku oportunisik. Pembatasan ini 
dilakukan oleh klien karena klien ingin menutupi sesuatu yang akan diperiksa oleh auditor 
sehingga auditor tidak mendapatkan izin dari klien untuk memeriksa atau memperoleh bukti 
audit.  

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Audit Delay 

 Hasil menunjukan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh positif terhadap 
audit delay. Tidak berpengaruhnya kepemilikan manajerial terhadap audit delay ini 
menjelaskan bahwa walaupun manajer memiliki saham di perusahaan tersebut, manajer 
tetap bertindak sesuai kepentingan pribadinya (entrenchment) bukan pada upaya 
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menyelaraskan kepentingannya dengan pemilik perusahaan karena kepemilikan saham oleh 
pihak manajer cukup sedikit. Persentase kepemilikan manajerial pada perusahaan LQ 45 
yang menjadi sampel masih cukup sedikit sehingga belum mampu menyelesaikan persoalan 
keagenan antara pemilik dan prinsipal sehingga kemungkinan pihak manajerial untuk 
melakukan tindakan mementingkan kepentingan pribadinya masih sangat rendah. 

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Audit Delay 

 Hasil menunjukan ukuran perusahaan tidak berpengaruh negatif terhadap audit delay. 
Perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan yang besar maupun perusahaan yang kecil 
memiliki komitmen yang sama terhadap waktu penyampaian laporan keuangannya. Hal 
tersebut membuktikan rentang waktu pelaksanaan audit (audit delay) antara perusahaan 
yang besar dan kecil tidak jauh berbeda. Tidak hanya perusahaan yang besar saja, namun 
perusahaan yang kecil cenderung mendapatkan tekanan untuk menyampaikan laporan 
keuangan tepat waktu. Tekanan itu dapat berasal dari investor sendiri ataupun dari Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK) yang menetapkan peraturan penyampaian laporan keuangan tepat 
waktu. Sehingga waktu pelaksanaan audit yang dilakukan oleh auditor ekternal cenderung 
dilakukan lebih cepat.  

Pengaruh Ukuran KAP terhadap Audit Delay 

 Hasil menunjukan bahwa ukuran KAP berpengaruh positif terhadap audit delay. 
Pengaruh positif antara ukuran KAP terhadap audit delay dapat terjadi karena kantor akuntan 
publik sebagai penyedia jasa audit dihadapkan pada suatu resiko dalam mendeteksi 
kesalahan dan ketidakberesan. Guna menjamin mutu pekerjaan dan melindungi klien serta 
pihak ketiga, KAP BIG4 cenderung melakukan peer review sebelum hasil audit keluar. Peer 
review merupakan suatu kegiatan pengujian dan review yang dilaksanakan oleh rekan 
sejawat yang setara guna mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa audit yang di 
review telah patuh terhadap sistem pengendalian mutu dan pelaksanaan kegiatan audit telah 
sesuai dengan standar audit yang berlaku. Pelaksanaan peer review tersebut yang membuat 
waktu pelaksanaan audit akan lebih panjang. 

Pengaruh Leverage terhadap Audit Delay 

 Hasil menunjukan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap audit delay. Leverage 
tidak selalu berdampak negatif terhadap perusahaan. Apabila perusahaan berhasil mengelola 
utangnya dengan baik, efisien dan tepat sasaran, profit perusahaan akan meningkat secara 
signifikan dan tidak akan ada masalah tehadap kesulitan keuangan. Disamping itu, tidak perlu 
adanya negosiasi dengan pihak auditor dalam proses audit sehingga tidak akan terjadi audit 
delay.  

Uji Robustness 

 Uji robustness dilakukan untuk melihat konsistensi dan menguatkan hasil penelitian 
(Brian dan Martani, 2014). Robustness dalam penelitian ini dilakukan dengan mengganti 
proksi variabel independen yaitu pengukuran penghindaran pajak dengan menggunakan 
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pengukuran Book Tax Differences (BTD) kemudian menggantinya dengan pengukuran 
Effective Tax Rate (ETR), sehingga dapat dilihat apakah pengaruh variabel independen 
terhadap variabel dependen tetap konsisten ketika dihitung dengan menggunakan 
pendekatan yang berbeda. 

1. Effective Tax Rate (ETR) 
ETR dihitung dengan cara membagi beban pajak penghasilan dengan laba sebelum 
pajak. Untuk memudahkan komparasi hasil regresi ETR dengan proksi penghindaran 
pajak lainnya, maka digunakan rumus 1-ETR. Semakin besar nilai dari 1-ETR 
menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang semakin besar. 

 Hasil regresi model penelitian dengan menggunakan ETR sebagai proksi 
penghindaran pajak menunjukkan nilai Adj R-square 18,42%. Hasil regresi juga menunjukkan 
probabilitas sebesar 0.7382 atau 73.82% sehingga ETR tidak memiliki pengaruh terhadap 
AUDELAY. Artinya semakin besar atau tidak penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan 
tidak mempunyai pengaruh terhadap waktu pelaksanaan auditnya (audit delay). Hasil 
tersebut konsisten proksi penghindaran pajak lainnya, yaitu BTD.  

Implikasi Manajerial 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa variabel kepemilikan institusional 
yang diproksikan dengan INST yang hasilnya terdapat hubungan positif terhadap kepemilikan 
institusional dengan audit delay. Hal ini mengidentifikasi bahwa semakin besar persentase 
kepemilikan institusional, waktu pelaksanaan audit akan lebih berjalan lebih panjang yang 
diperkirakan terjadi karena pembatasan ruang lingkup yang disebabkan oleh klien. Hasil 
tersebut dapat dijadikan acuan untuk perusahaan khususnya yang terdaftar dalam indeks LQ 
45 untuk tetap transparan walaupun tingkat kepemilikan institusional yang tinggi sehingga 
tidak ada pembatasan ruang lingkup dan pelaksanaan audit dapat berjalan lebih cepat. 

 Hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi kantor akuntan publik khususnya 
KAP Big4, karena mempunyai standar internasional dan mempunyai reputasi yang baik 
sebaiknya dapat melaksanakan peer review lebih cepat agar waktu pelaksanaan audit tidak 
lebih panjang. Kemudian untuk pelaksanaan audit di lapangan, sebaiknya KAP mengirimkan 
auditor-auditor senior yang lebih berpengalaman, tidak hanya mengirimkan auditor junior 
yang belum banyak memiliki pengalaman jam kerja sehingga pelaksanaan audit juga dapat 
lebih singkat. Kemudian penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan baru 
khususnya untuk perhitungan penghindran pajak bahwa dari hasil uji robustness yang 
menunjukkan bahwa Book Tax Differences (BTD) dan Effective Tax Rate (ETR) yang 
merupakan proksi penghindaran pajak memberikan hasil yang konsisten dan dapat saling 
melengkapi. 
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Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa variabel penghindaran pajak 
yang diproksikan dengan Book Tax Differences (BTD) tidak memiliki pengaruh terhadap audit 
delay pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ 45 periode 2015-2017. Selanjutnya 
variabel kepemilikan institusional yang diproksikan dengan INST memiliki pengaruh positif 
terhadap audit delay pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ 45 periode 2015-
2017. Kemudian variabel kepemilikan manajerial yang diproksikan dengan MAN tidak 
memiliki pengaruh terhadap audit delay pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ 45 
periode 2015-2017. 

Keterbatasan dan Saran 

 Beberapa keterbatasan yang dihadapi penulis dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 

1. Dari 45 perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ 45 hanya 25 perusahaan yang 
memiliki informasi laporan keuangan yang lengkap sesuai dengan kriteria penelitian 
penulis. 

2. Berdasarkan koefisien determinasi yang dilihat dari nilai Adjusted R-squared yaitu 
sebesar 0,186255 atau 18,6255%, hal ini menunjukan bahwa penghindaran pajak 
(BTD), kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, ukuran 
KAP dan leverage hanya mampu menjelaskan pengaruh audit delay sebesar 
18,6255%. Sisanya yaitu 81,3745 dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan 
dalam model penelitian ini. Variabel tersebut bisa seperti kepemilikan publik, 
kepemilikan keluarga, ataupun mekanisme corporate governance lain seperti komite 
audit dan komisaris independen. 
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