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Abstract 

The purpose of this research is to determine the effect of audit committee, 
reputation of KAP and firm size against the audit delay. Independent variables 
used in this research is audit committee, reputation of KAP and firm size. While the 
dependent variable for this research is the audit delay. The selection of the sample 
in this research is using the purposive sampling method. The selected sample in 
this research are 26 conventional bank included in book 3 and 4 the period of 2012 
– 2016. The results showed that audit committee has a significant negative effect 
on audit delay, reputation of KAP has no effect on audit delay and firm size has a 

significant negative effect on audit delay. 
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1. Pendahuluan 

Laporan keuangan mempunyai peran penting bagi perusahaan go public karena 
memberikan informasi kegiatan keuangan perusahaan di setiap periodenya. 
Dalam kondisi ketidakpastian yang tinggi terhadap kegiatan perusahaan, maka 
laporan keuangan menjadi indikator utama untuk memperkirakan dengan lebih 
tepat dan lebih rasional mengenai prospek perusahaan di masa yang akan datang 
(Artaningrum et al., 2017). Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2017) tujuan dari 
laporan keuangan yaitu untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, 
kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan 
pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan – keputusan ekonomi serta 
menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya 
yang dipercayakan kepada mereka.  

Berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor X.K.6, Lampiran Keputusan Ketua 
Bapepam Nomor KEP-431/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan 
Emiten Atau Perusahaan Publik, Bapepam mewajibkan setiap emiten atau 
perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada 
Bapepam paling lambat 120 hari setelah tanggal laporan keuangan tahunan. 

Oleh karena itu, dengan meningkatnya jumlah perusahaan – perusahaan yang go 
public di Indonesia dapat meningkatkan permintaan atas audit laporan keuangan 
(Harahap et al., 2015). 

Menurut Laksono dan Dul (2014) pelaporan keuangan merupakan hasil publikasi 
informasi atas laporan keuangan perusahaan untuk mencapai tujuan guna 
mendukung tujuan ekonomi dari perusahaan. Publikasi laporan keuangan tanpa 
diikuti dengan ketepatwaktuan (timeliness) yang memadai akan mengurangi 
manfaat dan reliabilitas laporan keuangan itu sendiri (Hariza et al., 2012). Maka 
dari itu, laporan keuangan yang disajikan tidak tepat waktu dapat berkurang nilai 
informasinya, karena tidak dapat memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses 
pengambilan keputusan. 

Menurut Verawati dan Wirakusuma (2016) audit delay yang melewati batas waktu 
ketentuan Bapepam-LK, tentu dapat berakibat pada keterlambatan publikasi 
laporan keuangan, keterlambatan publikasi laporan keuangan tersebut dapat 
mengindikasikan adanya masalah dalam laporan keuangan emiten, sehingga 
memerlukan waktu yang lebih lama dalam penyelesaian audit.  

Menurut I Putu dan Ni Luh (2017) sesuai dengan peraturan OJK Nomor 
55/POJK.04/2015 menyatakan bahwa setiap perusahaan publik wajib membentuk 
komite audit dengan anggota minimal tiga orang yang diketuai satu orang 
komisaris independen dan dua orang dari luar perusahaan, semakin banyak 
komite audit dapat lebih cepat dalam menemukan serta menyelesaikan potensi 
masalah yang terjadi dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat 
mempercepat audit delay. 

Reputasi KAP merupakan suatu tingkatan atau ranking dari suatu Kantor Akuntan 
Publik yang ditentukan berdasarkan penilaian masyarakat dalam pencapaiannya 
melakukan proses audit dan menyelesaikan audit sesuai jadwal berdasarkan 
reputasinya, Kantor Akuntan Publik digolongkan menjadi dua yaitu big four dan 
non big four, KAP big four yang cenderung lebih cepat menyelesaikan tugas audit 
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yang mereka terima bila dibandingkan dengan non big four dikarenakan reputasi 
yang harus mereka jaga (Sari et al., 2014). 

Menurut Suparsada dan Putri (2017) ukuran perusahaan diukur berdasarkan 
besar atau kecilnya perusahaan dengan melihat total asset atau total penjualan 
yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan besar diduga akan menyelesaikan 
proses auditnya lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan kecil. Hal ini 
disebabkan karena manajemen perusahaan berskala besar cenderung diberikan 
insentif untuk mengurangi audit delay dikarenakan perusahaan-perusahaan 
tersebut dimonitor secara ketat oleh investor dan pemerintah (Putu Gede dan I 
Made, 2016). 

Dalam penelitian ini faktor – faktor yang diperkirakan dapat menimbulkan audit 

delay yaitu komite audit, reputasi kantor akuntan publik dan ukuran perusahaan. 

Berdasarkan dari penelitian-penelitian sebelumnya, masih terdapat hasil penelitian 
yang berbeda-beda seperti pada penelitian Hakam (2015) yang menunjukkan hasil 
bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap audit delay, sedangkan 
dalam penelitian Pebi dan Marsono (2013) menunjukkan bahwa komite audit 
memiliki pengaruh terhadap audit delay. 

Begitupun dengan pada penelitian Alwin dan Rosita (2016) hasil penelitian 
menunjukkan bahwa reputasi KAP berpengaruh terhadap audit delay, Sedangkan 
dalam penelitian Silvia dan Made (2013) menunjukkan bahwa reputasi KAP tidak 
berpengaruh terhadap audit delay. 

Penelitian variabel ukuran perusahaan yang di teliti oleh Fendi (2015) 
menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay, 
sedangkan dalam penelitian Fitria dan Indah (2015) menunjukkan bahwa ukuran 
perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit delay. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-
faktor yang mempengaruhi audit delay pada perusahaan perbankan yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik mengambil judul 
“Pengaruh Komite Audit, Reputasi KAP dan Ukuran Perusahaan Terhadap 
Audit Delay”. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Verawati dan 
Wirakusuma (2016) dengan judul “Pengaruh Pergantian Auditor, Reputasi 
KAP, Opini Audit dan Komite Audit Terhadap Audit Delay”. Perbedaan 
penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Verawati dan Wirakusuma (2016) 
yaitu objek penelitian dimana dalam penelitian ini menggunakan Perusahaan 
Perbankan Konvensional sementara penelitian sebelumnya menggunakan 
Perusahaan Manufaktur. Perbedaan kedua adalah peneliti menggunakan Ukuran 
Perusahaan sebagai variabel independen. Perbedaan ketiga yaitu Periode 
pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tahun 2012-2016, 
sedangkan pada penelitian sebelumnya yaitu tahun 2012-2014. 

2. Landasan Teori 

2.1  Agency Theory 

Agency theory dijelaskan secara singkat yaitu merupakan teori yang menjelaskan 
tentang hubungan antara agent dan principal. Jensen dan Meckling dalam Manda 
et al., (2016) menjelaskan bahwa teori keagenan merupakan dasar teori yang 
digunakan untuk menjelaskan hubungan antara pemilik dan pemegang saham 
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(principal) yang mempunyai wewenang dalam pengambilan keputusan dengan 
manajemen (agent) yang mengelola kekayaan perusahaan serta menyusun 
laporan keuangan. 

2.2 Audit Delay 

Menurut Fendi dan Kurnia (2015) Audit Delay adalah lamanya waktu penyelesaian 
audit dari akhir tahun fiskal perusahaan sampai tanggal laporan audit dikeluarkan. 
Sedangkan menurut Wiwik dalam Fitria dan Indah (2015) Audit Delay adalah 
lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku 
sampai tanggal diselesaikannya laporan audit independen. 
 
2.3 Komite Audit 

Keanggotaan komite audit memiliki peran penting untuk memantau pengendalian 
internal dan untuk memahami berbagai masalah keuangan dan operasional yang 
dapat timbul (Zhang et al., dalam Gunarsa dan Putri, 2017). Kontrol internal yang 
lemah adalah salah satu penyebab audit delay yang lama. Berdasarkan peraturan 
bapepam dalam Siti et al., (2015) setiap perusahaan go public diwajibkan 
membentuk komite audit yang beranggotakan minimal 3 orang, semakin banyak 
jumlah komite audit maka audit delay akan semakin singkat. 

𝑯𝟏 : Komite audit berpengaruh terhadap audit delay 

 
2.4 Reputasi KAP 

Reputasi Kantor Akuntan Publik menggambarkan citra perusahaan yang dibangun 
dari waktu ke waktu oleh perusahaan akibat dari kualitas audit yang dirasakan oleh 
perusahaan dan tidak ada litigasi setelah audit selesai dan fee yang dikenakan 
sudah sesuai dengan jasa yang dilakukannya (Aronmwan dalam Alwin dan Rosita, 
2016). Perusahaan yang diaudit oleh KAP yang memiliki reputasi baik akan 
cenderung memiliki audit report lag yang lebih pendek karena KAP besar memiliki 
staf auditor dalam jumlah yang besar dan lebih kompeten (Darwin dalam Sari et 
al., 2014). KAP yang besar (Big Four) cenderung untuk menyelesaikan proses 
audit klien lebih cepat karena adanya insentif yang lebih besar dan struktur kerja 
yang baik dalam KAP tersebut, KAP yang besar (Big Four) akan mempertahankan 
kualitas kerjanya terhadap klien untuk menjaga reputasinya (Jessica dan Prima, 
2017). 
 
𝑯𝟐 : Reputasi KAP berpengaruh terhadap audit delay 

2.5 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan menggambarkan fungsi dari kecepatan pelaporan keuangan, 
semakin besar suatu perusahaan maka perusahaan akan melaporkan hasil 
laporan keuangan auditan semakin cepat karena perusahaan memiliki banyak 
sumber informasi dan memiliki sistem pengendalian internal yang baik sehingga 
mampu mengurangi tingkat kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan 
(Manda et al., 2016). Perusahaan besar akan menyelesaikan proses auditnya 
lebih cepat dibandingkan perusahaan kecil, hal ini disebabkan oleh beberapa 
faktor yaitu manajemen perusahaan yang berskala besar cenderung diberikan 
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intensif untuk mengurangi audit delay sedangkan semakin kecil suatu perusahaan 
akan memperpanjang suatu audit delay (Sarah dan Basuki, 2017). 

𝑯𝟑 : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap audit delay 

3. Metodologi Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sekunder yaitu sumber 
data yang didapat peneliti tidak secara langsung melainkan dari sumber-sumber 
yang sudah ada atau yang sudah terpublikasi. Data dalam penelitian ini diperoleh 
dari www.idx.co.id. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode pengambilan sampel dalam penelitian 
ini adalah purposive sampling. 

Kriteria dalam sampel penelitian ini yang ditetapkan adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan perbankan konvensional yang termasuk kedalam buku 3 dan 
     4 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016 (tidak harus 
      berturut-turut). 
2. Perusahaan telah mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit 
     dari tahun 2012 sampai tahun 2016. 
3. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang 
      rupiah. 
4. Perusahaan yang memiliki kelengkapan data sesuai dengan penelitian 
     selama periode tahun 2012 sampai 2016 (tidak harus berturut-turut). 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu audit delay. Menurut 
Linda dan Sugeng (2017) audit delay merupakan faktor yang penting untuk 
ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan keungan ke publik, dapat dilihat 
dari lamanya waktu auditor menyelesaikan pekerjaan auditnya, jika auditor lama 
menyelesaikan pekerjaan auditnya maka semakin lama pula audit delaynya. 

Dalam penelitian ini audit delay diukur dengan jumlah hari antara tanggal tutup 
buku laporan keuangan tahunan sampai tanggal ditandatanganinya laporan audit. 

Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah  komite audit 
adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan 
komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris.  
Dalam penelitian ini komite audit diukur dari menghitung jumlah komite audit yang 
ada dalam laporan keuangan tahunan perusahaan. 

Reputasi Kantor Akuntan Publik adalah citra perusahaan yang dibangun dari 
waktu ke waktu oleh perusahaan akibat dari kualitas audit yang dirasakan oleh 
perusahaan dan tidak ada litigasi setelah audit selesai dan fee yang dikenakan 
sudah sesuai dengan jasa yang dilakukannya.  
Dalam penelitian ini reputasi KAP diukur menggunakan variabel dummy dengan 
digolongkan menjadi dua kategori yaitu KAP Big Four dan KAP Non Big Four. Pada 
perusahaan yang diaudit oleh KAP Big Four akan diberi kode 1 dan pada 
perusahaan yang diaudit oleh KAP Non Big Four akan diberi kode 0. 

Ukuran perusahaan adalah ukuran yang menentukan besar kecilnya suatu 
perusahaan yang dapat diukur dengan menggunakan nilai total asset, total 
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penjualan, dan kapitalisasi pasar. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diukur 
dengan menggunakan logaritma natural yang dapat dirumuskan dengan: 
 

Size = Ln Total Assets 
 

Metode analisis dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis regresi 
linier berganda. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 
statistik deskriptif, uji asumsi klasik, hasil analisis data dan uji hipotesis. 

Adapun rumus persamaan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai 
berikut: 

                AUDi,t = α + β1KOMi,t + β2KAPi,t + β3UKPERi,t + еi,t 

Keterangan: 

AUDi,t                 = audit delay pada perusahaan i periode t 

α                         = Intercept atau konstanta 

β1, β2 , dan β3       = Koefisien variabel independen 

KOMi,t               = Komite audit pada perusahaan i periode t 

KAPi,t                = Reputasi KAP pada perusahaan i periode t 

UKPERi,t           = Ukuran perusahaan pada perusahaan i periode t 

еi,t                       = Error pada perusahaan i periode t 
 

4. Analisis dan Pembahasan 

4.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif menunjukkan informasi terkait dengan nilai rata-rata (mean), 
nilai tengah (median), nilai maksimum (max), nilai minimum (min) dan nilai standar 
deviasi dari masing-masing variabel. 

Nilai rata-rata (mean) pada variabel Audit Delay adalah 60.32283 hari dengan 
standar deviasi sebesar 20.83529. Bank yang menghasilkan laporan audit tercepat 
adalah Bank Rakyat Indonesia pada tahun 2013, 2014 dan Bank Danamon 
Indonesia pada tahun 2014 sebesar 16.00000 sedangkan Bank yang 
menghasilkan laporan audit terlama adalah Bank J Trust Indonesia pada tahun 
2012 sebesar 105.0000. Hasil dari statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai 
standar deviasi lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata (mean) hal ini menunjukkan 
bahwa data terdistribusi dengan baik. Median dari variabel Audit Delay 
menunjukkan nilai sebesar 59.00000. 

Nilai rata-rata (mean) pada variabel Komite Audit adalah 4.149606 dengan standar 
deviasi sebesar 1.228489. Dari keseluruhan sampel yang digunakan dalam 
penelitian jumlah komite audit terbanyak yaitu berjumlah 8 orang sedangkan 
jumlah komite audit paling sedikit yaitu berjumlah 3 orang. Hasil dari statistik 
deskriptif menunjukkan bahwa  nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan nilai 
rata-rata (mean) hal ini menunjukkan bahwa data terdistribusi dengan baik. Median 
dari variabel Komite Audit menunjukkan nilai sebesar 4.000000. 
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Nilai rata-rata (mean) pada variabel Reputasi KAP adalah  0.732283 dengan 
standar deviasi sebesar 0.444523. Dari sampel yang digunakan dalam penelitian 
terdapat 19 Bank yang menggunakan jasa KAP Big Four sedangkan 7 Bank 
lainnya menggunakan jasa KAP Non Big Four. Hasil dari statistik deskriptif 
menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata 
(mean) hal ini menunjukkan bahwa data terdistribusi dengan baik. Median dari 
variabel Reputasi KAP menunjukkan nilai sebesar 1.000000. 

Nilai rata-rata (mean) pada variabel Ukuran Perusahaan adalah 13.81097 dengan 
standar deviasi sebesar 0.652462. Bank yang mempunyai log total asset terbesar 
adalah Bank Mandiri pada tahun 2016 sebesar 15.01650 sedangkan Bank 
mempunyai log total asset terendah adalah Bank J Trust Indonesia pada tahun 
2014 sebesar 11.85950. Hasil dari statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai 
standar deviasi lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata (mean) hal ini menunjukkan 
bahwa data terdistribusi dengan baik. Median dari variabel Ukuran Perusahaan 
menunjukkan nilai sebesar 13.87510. 

4.2 Uji Chow 

Uji Chow dilakukan untuk mengetahui apakah model penelitian menggunakan 
Common Effect atau Fixed Effect. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai 
probabilitas Cross section Chi – square adalah sebesar 0.0000. Nilai tersebut lebih 
rendah dari tingkat signifikansi Chi – square 0.05. oleh karena itu, Ha dinyatakan 
diterima sehingga dapat dikatakan hasil regresi model dalam penelitian ini 
menggunakan fixed effect model dan dilanjutkan ke uji Hausman. 

4.3 Uji Hausman 

Uji Hausman dilakukan untuk mengetahui apakah model penelitian menggunakan 
Fixed Effect atau Random Effect.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai 
probabilitas Cross-section random adalah 0.4997. nilai tersebut lebih besar dari 
tingkat signifikansi 0.05. Oleh karena itu, Ho dinyatakan diterima sehingga dapat 
dikatakan bahwa hasil regresi model dalam penelitian ini menggunakan random 

effect model. 

4.4 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah residual data yang diperoleh pada 
penelitian ini terdistribusi normal atau tidak normal. Data yang menunjukkan 
terdistribusi normal apabila memiliki nilai probabilitas > 5%. Berdasarkan hasil 
pengolahan data menggunakan EViews 9 dapat diketahui bahwa nilai probabilitas 
sbesar 0.078756 yang artinya bahwa nilai ini lebih besar dari 5% sehingga dapat 
disimpulkan bahwa Ho dapat diterima yang berarti data terdistribusi secara normal 
dengan jumlah observasi sebanyak 127. 

4.5 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi linier antar 
variabel independen. Salah satu syarat di dalam uji asumsi klasik yaitu data yang 
diperoleh tidak boleh ada unsur multikolinieritas. Jika nilai setiap variabel < 0.85 
maka dapat disimpulakan tidak adanya masalah multikolinieritas dalam model 
penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil uji multikolinieritas tidak 
ada yang melebihi 0.85 sehingga dapat disimpulkan bahwa antar variabel 
independen di dalam penelitian ini tidak ada unsur multikolinieritas. 
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4.6 Uji Heteroskedastisitas 

Penelitian ini menggunakan uji Park untuk mengetahui ada atau tidaknya 
heteroskedastisitas dalam hasil persamaan model regresi. Hasil uji Park pada 
penelitian ini menunjukkan bahwa probabilitas masing-masing variabel 
independen yaitu lebih besar dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa penelitian 
ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas. 

4.7 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan 
autokorelasi. Dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson untuk 
mengetahui ada tidaknya autokorelasi. Hasil regresi persamaan dinyatakan lolos 
uji autokorelasi apabila nilai Durbin-Watson stat berada pada kondisi 1.54-2.46. 
Dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya masalah autokorelasi. 

4.8  Hasil Persamaan Regresi Berganda 

Tabel 4.10 

     
Hasil Regresi Penelitian Data Panel 

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

KOM -2.909415 1.197538 -2.429497 0.0166 
KAP -2.057641 4.897014 -0.420183 0.6751 

UKPER -19.70422 3.733258 -5.278024 0.0000 
C 345.9023 49.39865 7.002261 0.0000 

R-squared 0.310156    
Adjusted R-squared 0.293330    
S.E. of regression 10.05435    
F-statistic 18.43372    
Prob(F-statistic) 0.000000       

 
Apabila komite audit (KOM), reputasi KAP (KAP), dan ukuran perusahaan 
(UKPER) diasumsikan konstan pada perusahaan sampel periode 2012-2016, 
maka rata-rata audit delay (AUD) sebesar 345.9023. 

Koefisien regresi komite audit (KOM) sebesar -2.909415 menunjukkan bahwa 
audit delay pada perusahaan sampel periode 2012-2016 akan mengalami 
penurunan sebesar 2.909415 untuk setiap kenaikan 1 satuan pada komite audit 
(KOM) dengan asumsi varibel lainnya konstan. 

Koefisien regresi reputasi KAP (KAP) sebesar -2.057641 menunjukkan bahwa 
audit delay pada perusahaan sampel periode 2012-2016 akan mengalami 
penurunan sebesar 2.057641 untuk setiap kenaikan 1 satuan pada reputasi KAP 
(KAP) dengan asumsi varibel lainnya konstan. 

Koefisien regresi ukuran perusahaan (UKPER) sebesar -19.70422 menunjukkan 
bahwa audit delay pada perusahaan sampel periode 2012-2016 akan mengalami 
penurunan sebesar 19.70422 untuk setiap kenaikan 1 satuan pada ukuran 
perusahaan (UKPER) dengan asumsi varibel lainnya konstan. 
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4.9 Uji Hipotesis 

Menurut Ghozali (2013) uji parsial (t test) dilakukan untuk menguji signifikansi 
pengaruh variabel-variabel independen secara individual terhadap variabel 
dependen.  

Hipotesis 1 (H1) dalam penelitian ini yaitu komite audit berpengaruh terhadap audit 
delay. Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.10 nilai probabilitas komite audit 
sebesar 0.0166 atau lebih kecil dari nilai signifikansi 0.05 dan koefisien regresi dari 
variabel komite audit menunjukkan nilai -2.909415. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap audit delay, sehingga dapat 
dinyatakan bahwa H1 dalam penelitian ini terbukti. 

Hipotesis 2 (H2) dalam penelitian ini yaitu reputasi KAP berpengaruh terhadap 
audit delay. Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.10 nilai probabilitas reputasi 
KAP sebesar 0.6751 atau lebih besar dari nilai signifikansi 0.05 dan koefisien 
regresi dari variabel reputasi KAP menunjukkan nilai -2.057641. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap audit delay, 
sehingga dapat dinyatakan bahwa H2 dalam penelitian ini tidak terbukti. 

Hipotesis 3 (H3) dalam penelitian ini yaitu ukuran perusahaan berpengaruh 
terhadap audit delay. Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.10 nilai probabilitas 
ukuran perusahaan sebesar 0.0000 atau lebih kecil dari nilai signifikansi 0.05 dan 
koefisien regresi dari variabel ukuran perusahaan menunjukkan nilai -19.70422. 
Hal tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif 
terhadap audit delay, sehingga dapat dinyatakan bahwa H3 dalam penelitian ini 
terbukti. 

Menurut Winarno (2011) uji F atau uji simultan dilakukan untuk menunjukkan 
apakah semua variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh 
terhadap variabel dependen. 
Dalam penelitian ini komite audit, reputasi KAP dan ukuran perusahaan 
berpengaruh terhadap audit delay. Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.10 nilai 
probabilitas F-statistic sebesar 0.000000 atau lebih kecil dari nilai signifikansi 0.05. 
Hal tersebut menunjukkan bahwa secara simultan variabel komite audit, reputasi 
KAP dan ukuran perusahaan mempengaruhi audit delay, sehingga dapat 
dinyatakan terbukti dalam penelitian. 

5. Simpulan dan Saran 

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang dibahas pada bab 
sebelumnya adalah: 

1. Komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap audit delay. Hal 
      ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah komite audit maka 
      akan semakin memperpendek audit delay suatu perusahaan. 

2. Reputasi KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Hal 
       ini menunjukkan bahwa KAP Big Four maupun KAP Non Big Four 

       tidak mempengaruhi cepat atau lambatnya penyampaian laporan 
       keuangan karena setiap KAP akan menjaga reputasi serta kualitasnya. 
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3. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap audit 
       delay. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan yang lebih 
       besar mempunyai banyak investor dibanding perusahaan kecil 
       sehingga perusahaan yang lebih besar mempunyai tanggung jawab 
       menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. 

4. Secara simultan variabel komite audit, reputasi KAP dan ukuran 
       perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap audit delay. 

Adapun keterbatasan yang dialami peneliti dalam menyusun penelitian ini. 
Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:  

1. Sampel yang digunakan didalam penelitian ini hanya berfokus pada 
      perusahaan perbankan konvensional yang termasuk kedalam buku 3 
      dan 4 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan total sampel 
      sebanyak 26 perusahaan. 

2. Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan tiga variabel 
       independen yaitu variabel komite audit, reputasi KAP dan ukuran 
       perusahaan. 

3. Periode pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini hanya 5 
       tahun yaitu dari tahun 2012 sampai  dengan 2016. 

Dari kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitain ini, maka saran yang diberikan 
kepada penelitian selanjutnya adalah: 

1. Penulis menyarankan untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat 
       menggunakan seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di 
       Bursa Efek Indonesia sebagai sampel. 

2. Penulis menyarankan untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat 
       mengembangkan variabel independen selain variabel independen yang 
       sudah diteliti dalam penelitian ini, seperti variabel profitabilitas, umur 
       peusahaan dan solvabilitas. 

3. Penulis menyarankan untuk penelitian selanjutnya dapat menambah 
      periode waktu penelitian sehingga hasil yang dicapai dapat lebih baik. 
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