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ABSTRACT 
The company listed on the Indonesia Stock Exchange are required to report the 

audited financial statements in a timely. It indicates that the duration of the audit process 
can affect the reporting of financial statements. The objective of this research is to find 
empirical evidence about the factors that affect the time lag of audit report or called audit 
delay. There are three factors used in this research: size of the company, profitability, and 
size of public accounting firm. Size of the company represented by total assets of the 
company, profitability represented by return on asset ratio (ROA), and size of public 
accounting firm represented by dummy variable.  

This research population is the company in the consumer goods industry in 
Indonesia Stock Exchange during the period 2009-2012. These samples were selected by 
using purposive sampling method. The type of data is secondary data and processed 
using multiple linear regression.  

The results of this study indicate that the size of the company, profitability, and size 
of public accounting firm together provide a significant effect (f-test) on audit delay of listed 
companies in the consumer goods industry in Indonesia Stock Exchange during the period 
2009-2012. The result of partial effect in this study (t-test) shows that size of the company 
and size of public accounting firm have significant influence towards audit delay, but 
profitability do not have any influence towards audit delay.  

 

Keywords: audit delay, size of the company, profitability, size of public accounting firm. 

 

 

I. PENDAHULUAN 
Laporan keuangan merupakan salah satu media yang digunakan untuk 

menginformasikan atau mempublikasikan kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. 

Informasi tersebut sangat dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, salah 

satunya investor sebagai dasar pertimbangan awal dalam mengambil keputusan. 

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan dalam Standar Akuntansi 

Keuangan (SAK) 2012 menyatakan bahwa informasi pada laporan keuangan akan hilang 

relevansinya apabila perusahaan tidak dapat menyajikan laporan keuangan tepat waktu. 
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Oleh karena itu perusahaan go public di Bursa Efek Indonesia memiliki kewajiban untuk 

melaporkan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. 

Badan Pengawas Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia menetapkan bahwa 

laporan keuangan tahunan perusahaan go public di Bursa Efek Indonesia harus teraudit 

dalam waktu 90 hari atau 3 bulan, yang kemudian akan dipublikasikan guna memberikan 

informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Melihat pentingnya jangka waktu 

penyelesaian audit atas laporan keuangan yang disebut audit delay sebagai faktor yang 

mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, maka penulis 

beranggapan bahwa audit delay masih perlu diteliti lebih lanjut.  

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk menganalisa faktor ukuran 

perusahaan, profitabilitas, dan ukuran kantor akuntan publik terhadap audit delay pada 

industri barang konsumsi tahun 2009-2012. Oleh karena itu, peneliti memilih judul 

“Analisa Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Ukuran Kantor Akuntan 
Publik Terhadap Audit Delay Pada Industri Barang Konsumsi Di Bursa Efek 
Indonesia Tahun 2009-2012“ dalam pembahasan ini. 

 

II. LANDASAN TEORI 
2.1 Auditing 

Auditing dalam Arens et al (2012) merupakan pengumpulan dan pengevaluasian 

bukti informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi 

yang didapat dengan kriteria yang ditetapkan dan harus dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang yang independen dan berkompeten. Arens et al (2012) juga 

menjelaskan bahwa terdapat tiga jenis audit yang dapat dilakukan oleh kantor akuntan 

publik yang meliputi audit operasional, audit kepatuhan dan audit laporan keuangan. 

Menurut Arens et al (2012) standar auditing merupakan pedoman umum untuk 

membantu auditor memenuhi tanggungjawab profesionalnya dalam audit atas laporan 

keuangan historis. Standar ini mencakup pertimbangan kualitas profesional seperti 

kompetensi dan independensi, persyaratan pelaporan, dan bukti. Standar auditing yang 

berlaku umum, yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia 

dibagi menjadi tiga kategori, yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar 

pelaporan. Menurut SPAP 2011 (PSA No.29, SA Seksi 508) terdapat lima kategori opini 

auditor atas laporan keuangan auditan yang meliputi pendapat wajar tanpa pengecualian, 
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pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas, pendapat wajar dengan 

pengecualian, pendapat tidak wajar dan pernyataan tidak memberikan pendapat. 

 
2.2 Peraturan Pelaporan Keuangan 

Peraturan Bapepam Nomor X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: 

KEP-36/PM/2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala 

menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan harus disertai dengan laporan akuntan 

dengan pendapat lazim dan disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada 

akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Pernyataan 

tersebut menjelaskan bahwa kewajiban untuk melaporkan laporan keuangan yang 

menggambarkan kinerja serta posisi keuangan perusahaan harus disampaikan tepat 

waktu. Hal ini juga mengakibatkan dibutuhkannya penyelesaian audit yang tepat waktu 

agar laporan keuangan dapat disampaikan tepat pada waktunya. Apabila perusahaan 

tidak dapat menyajikan laporan keuangan tepat waktu maka informasi pada laporan 

keuangan akan hilang relevansinya.  

 

2.3 Audit Delay 
Audit delay dalam Hossain dan Taylor (1998) didefinisikan sebagai lamanya waktu 

penyelesaian audit atas laporan keuangan yang diukur sejak tanggal akhir tahun tutup 

buku perusahaan sampai dengan tanggal yang tertera pada laporan auditor independen. 

Sedangkan menurut Ashton et al (1987) audit delay adalah lamanya waktu penyelesaian 

audit dari akhir tahun fiskal perusahaan sampai tanggal laporan audit dikeluarkan. 

Lamanya waktu penyelesaian audit tersebutlah yang biasa disebut sebagai audit delay 

atau audit report lag yang dapat mempengaruhi ketepatan pelaporan keuangan. Berikut ini 

adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi audit delay : 

1. Ukuran Perusahaan 
Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya suatu perusahaan yang umumnya 

diproksikan dengan nilai total aset, total penjualan, dan kapitalisasi pasar. Menurut Kartika 

(2011) perusahaan besar diduga akan menyelesaikan proses auditnya lebih cepat 

dibandingkan perusahaan kecil karena manajemen perusahaan yang berskala besar 

cenderung diberikan insentif untuk mengurangi audit delay karena perusahaan-

perusahaan tersebut dimonitor secara ketat oleh investor dan pengawas permodalan dari 
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pemerintah. Dimana pihak-pihak ini sangat berkepentingan terhadap informasi yang 

termuat dalam laporan keuangan. 

Namun hal tersebut berbeda dengan pernyataan Boynton dan Kell (1996) dalam 

Febrianty (2011) yang menyatakan bahwa audit delay akan semakin lama apabila ukuran 

perusahaan yang di audit semakin besar. Hal ini dikarenakan semakin besar perusahaan 

maka semakin banyak jumlah sampel (anak perusahaan) yang harus diteliti dan semakin 

luas prosedur audit yang harus di tempuh sehingga proses audit yang dilakukan 

membutuhkan waktu yang lebih lama dan audit delay menjadi semakin panjang.  

 

2. Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan. 

(Brigham, 2011). Return On Asset (ROA) merupakan rasio laba bersih terhadap total 

aktiva setelah bunga dan pajak. Rasio ini sering digunakan untuk mengukur profitabilitas 

karena menurut Orchidea (2010) rasio ini dapat mengukur seberapa efektif manajemen 

perusahaan menggunakan aktiva dalam menghasilkan pendapatan. Menurut Dwiyanti 

(2011) apabila rasio profitabilitas semakin besar maka kinerja perusahaan semakin baik 

dan perusahaan akan cenderung lebih cepat untuk memberikan informasi baik tersebut 

pada pihak-pihak yang berkepentingan sehingga audit delay akan semakin pendek. 

Namun jika kita tinjau dari prinsip konservatisme dan dari sisi auditor yang 

melakukan proses audit, auditor akan lebih lama melakukan proses audit terhadap 

perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas lebih tinggi. Hal ini dikarenkan auditor harus 

benar-benar memiliki bukti yang akurat mengenai keuntungan yang diperoleh perusahaan. 

Sehingga kemungkinan perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi akan 

mengalami audit delay lebih panjang. Asumsi tersebut juga didukung oleh Subramanyam 

(2008) dalam bukunya yang berjudul Financial Statement Analysis yang menyatakan 

bahwa konservatisme dapat mengurangi tingkat keandalan dan relevansi informasi 

akuntansi karena konservatisme menyebabkan penundaan pengakuan kabar baik pada 

laporan keuangan, namun secepatnya mengakui kabar buruk. 

 

3. Ukuran Kantor Akuntan Publik 
Menurut Keputusan Menkeu No. 423/KMK.06/2002 tertanggal 30 September 2002 

Kantor Akuntan Publik atau disingkat KAP adalah badan usaha yang telah mendapatkan 

izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan 
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jasanya. Menurut Arens et al (2012) terdapat empat kantor akuntan publik terbesar di 

dunia yang memiliki afiliasi dengan kantor akuntan publik lokal di berbagai Negara. 

Julukan untuk ke empat kantor akuntan publik terbesar di dunia itu adalah the big four. 

The big four merupakan kantor akuntan publik yang berukuran besar, dimana ke empat 

kantor akuntan publik tersebut terdiri dari Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young, 

Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG), dan Price Waterhouse Cooper (PWC).  

Menurut Hossain dan Taylor (1998) umumnya perusahaan yang diaudit oleh the 

big four mampu untuk menyampaikan laporan keuangannya lebih cepat. Hal ini 

dikarenakan kualitas dari the big four yang dikenal baik, memiliki inisiatif yang lebih kuat 

untuk menyelesaikan audit tepat waktu demi menjaga reputasi mereka, dan memiliki 

sumber daya yang lebih banyak sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan audit lebih 

cepat.  

 

2.4 Rerangka Pemikiran 
    Variabel Independen                    Variabel Dependen  

          

 

        Sumber: Dikembangkan oleh penulis. 

 

2.5 Hipotesis Penelitian 
Ho1 : Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap audit delay 

pada industri barang konsumsi di BEI tahun 2009-2012. 

Ha1 : Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap audit delay pada 

industri barang konsumsi di BEI tahun 2009-2012. 

Ho2 : Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap audit delay pada 

industri barang konsumsi di BEI tahun 2009-2012. 

Ukuran Perusahaan 

Profitabilitas 

Ukuran Kantor 

 Akuntan Publik 

Audit Delay 

Ha1 

Ha2 

Ha3 

Ha4 
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Ha2 : Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap audit delay pada industri 

barang konsumsi di BEI tahun 2009-2012. 

 Ho3 : Ukuran kantor akuntan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap 

audit delay pada industri barang konsumsi di BEI tahun 2009-2012. 

 Ha3      :  Ukuran kantor akuntan publik berpengaruh signifikan terhadap audit  

   delay pada industri barang konsumsi di BEI tahun 2009-2012. 

Ho4 : Ukuran perusahaan, profitabilitas, dan ukuran kantor akuntan publik 

secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap audit 

delay pada industri barang konsumsi di BEI tahun 2009-2012. 

Ha4 : Ukuran perusahaan, profitabilitas, dan ukuran kantor akuntan publik 

secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap audit delay 

pada industri barang konsumsi di BEI tahun 2009-2012. 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 
3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah perusahaan dalam industri barang konsumsi di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2009-2012. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan 

metode purposive sampling yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria yang telah 

ditentukan (Sekaran, 2006).  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

dipublikasikan, dimana seluruh data bersumber dari laporan keuangan perusahaan dalam 

industri barang konsumsi pada tahun 2009-2012 yang telah dipublikasikan secara lengkap 

di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode analisis kuantitatif dengan menggunakan software pengolahan data 

statistik, yaitu menggunakan program EViews 7. 

   

3.2 Operasionalisasi Variabel 
1. Audit Delay (AUDEL) : lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan auditor, 

diukur dari perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini 

audit dalam laporan keuangan. 
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2. Ukuran Perusahaan (LNASET) : diukur menggunakan nilai total aset yang dimiliki 

perusahaan pada tahun pelaporan dengan mengubah nominal rupiah menjadi 

logaritma natural (ln). 

3. Profitabilitas (ROA) : diukur dengan menggunakan rasio Return On Assets (ROA) yaitu 

dengan membandingkan laba bersih perusahaan dengan total aset yang dimiliki. 

Return On Assets (ROA)   =    ௦
்௧ ௦௧

 x  100% 

4. Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) : diukur dengan menggunakan varibel dummy 

dimana perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan 

the big four (Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young, Klynveld Peat Marwick 

Goerdeler, dan Price Waterhouse Cooper) diberikan kode 1 dan perusahaan yang 

diaudit oleh selain kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan the big four diberikan 

kode 0. 

  

3.3 Model Penelitian 
Penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda (multiple linear 

regression) yang dikembangkan melalui pengujian hipotesis. Model ini dipilih karena 

bertujuan untuk mengetahui apakah variabel dependen dipengaruhi oleh dua atau lebih 

variabel independen. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

  = ࢻ + () ࢼ  () ࢼ + + () ࢼ +  ࢿ

Dimana:  
AUDEL  : Audit delay (dalam hari)  

ln ASET : Ukuran perusahaan, diukur dengan total aset (dirubah dari  

      rupiah menjadi ln)  

ROA   : Profitabilitas, diukur dengan ROA (  ௦
்௧  ௦௧

 x  100% ) 

KAP  : Ukuran kantor akuntan publik, diukur berdasarkan KAP yang melakukan  

  proses audit (1 untuk KAP afiliasi dengan the big four dan 0 untuk KAP  

  afiliasi dengan non the big four)  

β1, β2,β3 : Koefisien variabel independen  

α  : Konstanta  

ε  : Koefisien error 

i  : Perusahaan 
t   : Periode 
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3.4 Metode Analisis Data 
3.4.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan sebagai alat dalam suatu analisis dengan 

menggambarkan sampel yang ada, tanpa mempunyai tujuan membuat kesimpulan yang 

berlaku umum. (Sekaran, 2006). Statistik deskriptif yang disajikan pada penelitian ini 

meliputi mean, median, standar deviasi, nilai maksimal dan minimal. Dengan Statistika 

deskriptif, kumpulan data yang diperoleh akan tersaji dengan ringkas dan rapi serta dapat 

memberikan informasi inti dari kumpulan data yang ada.  

 

3.4.2 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah variabel dependen dan 

independen dalam model regresi memiliki residual data yang terdistribusi normal atau 

tidak. Umumnya model regresi yang baik adalah model yang memiliki residual data 

terdistribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas data pada penelitian ini akan 

menggunakan Uji Jarque-Bera dan hipotesis yang dapat digunakan adalah :  

Ho : Residual data terdistribusi normal 

Ha : Residual data tidak terdistribusi normal 

Jika probabilitas J-B ≤ 0,05 maka Ho ditolak (residual data tidak terdistribusi normal), 

sedangkan jika probabilitas J-B > 0,05 maka Ho tidak dapat ditolak (residual data 

terdistribusi normal). Selain itu residual data yang terdistribusi normal juga memiliki nilai 

Jarque-Bera yang tidak signifikan. (Winarno, 2011). 

 

3.4.3 Penentuan Model Regresi Data Panel 
Pada penelitian ini akan dibahas tiga pendekatan untuk mengestimasi model 

regresi data panel, yaitu Common Effect, Fixed Effect, dan Random Effect. Menurut 

Widarjono (2009) untuk menentukan metode yang cocok, maka dapat dilakukan beberapa 

pengujian berikut: 

1. Uji Signifikansi Fixed Effect 
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah metode common effect atau 

metode fixed effect yang tepat untuk digunakan. Uji Signifikansi fixed effect ini dilakukan 

dengan menggunakan Uji Chow dan hipotesis yang dapat digunakan adalah :   

Ho : Metode common effect 

Ha : Metode fixed effect 
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Jika nilai statistik F statistik > F tabel, maka Ho ditolak (metode yang tepat digunakan 

adalah fixed effect, dan pengujian berlanjut ke uji signifikansi random effect). Jika nilai F 

statistik ≤ F tabel, maka Ho tidak dapat ditolak (metode yang tepat digunakan adalah 

common effect, dan pengujian berhenti di uji signifikansi fixed effect). (Widarjono, 2009). 

Selain itu apabila probabilitas cross section F > tingkat signifikansi α = 5%, maka Ho tidak 

dapat ditolak dan pengujian berhenti sampai disini, sedangkan apabila probabilitas cross 

section F < tingkat signifikansi α = 5% maka Ho ditolak dan pengujian berlanjut ke uji 

signifikansi random effect. 

 

2. Uji Signifikansi Random Effect 
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah metode fixed effect atau metode 

random effect yang tepat untuk digunakan. Uji signifikansi random effect ini dilakukan 

dengan menggunakan uji hausman dan hipotesis yang dapat digunakan adalah:   

Ho : Metode random effect 

Ha : Metode fixed effect 

Jika nilai chi-squares statistik > nilai chi-squares tabel, maka Ho ditolak (metode yang 

tepat digunakan adalah fixed effect). Sedangkan jika nilai chi-squares statistik ≤ nilai chi-

squares tabel, maka Ho tidak dapat ditolak (metode yang tepat digunakan adalah random 

effect). (Widarjono, 2009). Selain itu apabila probabilitas cross section random > tingkat 

signifikansi α = 5%, maka Ho tidak dapat ditolak (metode yang tepat digunakan adalah 

random effect), sedangkan apabila probabilitas cross section F < tingkat signifikansi α = 

5% maka Ho ditolak (metode yang tepat digunakan adalah fixed effect). 

 

3.4.4 Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Multikoliniearitas 

Model regresi yang baik adalah model yang antar variabel independennya tidak 

terdapat multikolinieritas. Menurut Widarjono (2009) untuk mendeteksi multikolinieritas 

dapat menggunakan uji multikolinieritas dengan menghitung koefisien korelasi parsial 

antar variabel independen. Apabila koefisien korelasi > 0,8 maka dapat disimpulkan 

terdapat multikolinieritas yang kuat antar variabel independen. Sebaliknya jika koefisien 

korelasi relatif rendah ≤ 0,8 maka dapat disimpulkan model tidak mengandung unsur 

multikolinieritas.  
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2. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Pada penelitian uji heteroskedastisitas akan dilakukan dengan menggunakan uji white dan 

hipotesis yang dapat digunakan adalah :  

Ho : Tidak terdapat heteroskedastisitas 

Ha : Terdapat heteroskedastisitas 

Jika nilai probabilitas chi-squares dari nilai Obs*R – Squared > tingkat signifikansi α = 5% 

maka Ho tidak dapat ditolak atau tidak terdapat heteroskedastisitas. Sedangkan jika nilai 

probabilitas chi-squares dari nilai Obs*R – Squared ≤ tingkat signifikansi α = 5% maka Ho 

ditolak atau terdapat heteroskedastisitas. (Widarjono, 2009). 

 
3. Uji Autokorelasi 

Secara harfiah autokorelasi berarti adanya korelasi antara anggota observasi satu 

dengan observasi lain yang berlainan waktu. Pada penelitian ini uji autokorelasi akan 

dilakukan dengan menggunakan uji Lagrange Multiplier (LM) yang dikembangkan oleh  

Breusch dan Godfrey. Adapun hipotesis dari uji Lagrange Multiplier (LM) ini adalah 

sebagai berikut :   

Ho : Tidak terdapat autokorelasi  

Ha : Terdapat autokorelasi 

Jika nilai probabilitas chi-squares dari nilai Obs*R – Squared > tingkat signifikansi α = 5% 

maka Ho tidak dapat ditolak atau tidak terdapat autokorelasi. Sedangkan jika nilai 

probabilitas chi-squares dari nilai Obs*R – Squared ≤ tingkat signifikansi α = 5% maka Ho 

ditolak atau terdapat autokorelasi. (Widarjono, 2009). 

 

3.4.5 Pengujian Hipotesis 
1. Uji t (Koefisien Regresi Parsial) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individu atau 

parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis yang dapat 

digunakan untuk uji t adalah sebagai berikut :  

Ho : Variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen 

Ha : Variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen 
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Apabila nilai probabilitas ≤ tingkat signifikansi α = 5% maka Ho ditolak atau dapat 

disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. Sedangkan apabila nilai probabilitas > tingkat signifikansi α = 5% maka Ho 

tidak dapat ditolak atau dapat disimpulkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 

 
2. Uji f (Koefisien Regresi Menyeluruh) 

Tujuan dilakukannya uji f adalah untuk mengetahui apakah variabel-variabel 

independen secara keseluruhan mempengaruhi variabel dependen. Hipotesis yang dapat 

digunakan untuk uji f adalah sebagai berikut :  

Ho : Variabel-variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel  

              dependen  

Ha : Variabel-variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel  

               dependen 

Apabila probabilitas F statistic ≤ tingkat signifikansi α = 5% maka Ho ditolak atau dapat 

disimpulkan bahwa variabel-variabel independen secara bersama-sama atau secara 

menyeluruh berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan apabila probabilitas F 

statistic > tingkat signifikansi α = 5% maka Ho tidak dapat ditolak atau dapat disimpulkan 

bahwa variabel-variabel independen secara bersama-sama atau secara menyeluruh tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

 
3. Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien determinasi (R²) ini dilakukan untuk mengukur seberapa besar proporsi 

variasi variabel dependen dijelaskan oleh seluruh variabel independen. Nilai R² berada 

antar 0 hingga 1, jika nilai R² yang semakin besar atau semakin mendekati 1 maka model 

regresi tersebut semakin baik yang berarti variabel independen secara keseluruhan dapat 

menjelaskan variasi dari variabel dependen. Dikarenakan penelitian ini menggunakan 

lebih dari dua variabel independen, maka untuk mengitung koefisien determinasi akan 

menggunakan alternatif lain yaitu dengan menggunakan nilai adjusted R². 
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IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
4.1 Statistik Deskriptif 

Hasil statistik deskriptif pada Tabel 4.1 berikut menunjukan informasi jumlah 

sempel yang diteliti, nilai rata-rata, median, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar 

deviasi dari masing-masing variabel yang dihitung berdasarkan data secara keseluruhan.  
Tabel 4.1 

Statistik Deskriptif 

 AUDEL LNASET ROA KAP 

Mean 73.55056 1.50774E+12 0.123768 0.539326 

Median 75.00000 9.94623E+11 0.091287 1.000000 

Maximum 103.0000 5.93243E+13 0.416200 1.000000 

Minimum 46.00000 84276592975 -0.061874 0.000000 

Std. Dev. 11.91257 5.6041646 0.120173 0.501275 

Observations 89 89 89 89 

      Sumber : Hasil olah data Eviews. 

Hasil statistik deskriptif secara keseluruhan dengan total observasi sebanyak 89 sampel 

yang dijelaskan pada Tabel 4.1 diketahui bahwa rata-rata audit delay dari seluruh 

perusahaan sampel adalah 73,55 hari dengan standar deviasi 11,91 hari. Rata-rata audit 

delay pada industri barang konsumsi tersebut masih berada pada kondisi yang wajar, 

sesuai dengan peraturan Bapepam yang mengharuskan perusahaan atau emiten yang 

aktif di Bursa Efek Indonesia untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan disertai 

dengan laporan akuntan publik paling lamabat 90 hari atau akhir bulan ketiga setelah 

tanggal laporan keuangan.  

Data tersebut menunjukan bahwa audit delay terpanjang pada seluruh perusahaan 

sampel adalah 103 hari, sedangkan audit delay terpendek pada seluruh perusahaan 

sampel adalah 46 hari. Berdasarkan analisa tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 

perusahaan yang masih memerlukan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan proses 

audit. Hal ini ditunjukan dengan adanya audit delay yang lebih dari 90 hari.  

 

4.2 Uji Normalitas 
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah residual data terdistribusi 

normal atau tidak. Dimana model estimasi yang baik memiliki residual data yang 

ANALISA PENGARUH..., ANISSA DWI FRESTASIA, Ak.-IBS, 2013



13 
 

terdistribusi normal atau mendekati normal. Hasil uji normalitas pada penelitian ini 

ditunjukan dalam Gambar 4.1 berikut : 
Gambar 4.1 

Hasil Uji Normalitas 

 
         Sumber : Hasil olah data Eviews. 

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar 

dari tingkat signifikansi α = 5% yaitu 0,576857 > 0,05 dan nilai Jarque-Bera tidak signifikan 

dengan nilai 1,100321. Sehingga Ho tidak dapat ditolak atau residual data terdistribusi 

normal.  

 

4.3 Penentuan Model Regresi Data Panel 
1. Uji Signifikansi Fixed Effect (Uji Chow) 

Uji signifikansi fixed effect ini akan dilakukan dengan menggunakan uji chow, 

dimana uji ini digunakan untuk menentukan apakah metode common effect atau metode 

fixed effect yang merupakan metode yang tepat. Hasil uji chow pada penelitian ini 

ditunjukan dalam Tabel 4.2 berikut : 
Tabel 4.2 

Hasil Uji Signifikansi Fixed Effect (Uji Chow) 
Redundant Fixed Effects Tests   
Test cross-section fixed effects  

     
     
Effects Test Statistic d.f. Prob. 
     

     Cross-section F 4.261840 (22,63) 0.0000 
Cross-section Chi-square 81.130998 22 0.0000 

     
     Sumber : Hasil olah data E-views. 
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Berdasarkan hasil uji chow diatas dapat kita ketahui bahwa nilai probabilitas cross section 

F sebesar 0,0000 < tingkat signifikansi α = 5% sehingga Ho ditolak (metode yang tepat 

digunakan adalah fixed effect, dan pengujian berlanjut ke uji signifikansi random effect). 

 

2. Uji Signifikansi Random Effect (Uji Hausman) 
Uji signifikansi random effect ini akan dilakukan dengan menggunakan uji 

hausman, dimana uji ini digunakan untuk menentukan apakah fixed effect atau metode 

random effect yang merupakan metode yang tepat. Hasil uji hausman pada penelitian ini 

ditunjukan dalam Tabel 4.3 berikut : 
Tabel 4.3 

Hasil Uji Signifikansi Random Effect (Uji Hausman) 
Correlated Random Effects - Hausman Test  

Pool: ICHA    

Test cross-section random effects  

     
     Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

  
  Cross-section random 9.828124 3 0.0201 

     
     Sumber : Hasil olah data Eviews. 

Berdasarkan hasil uji hausman diatas dapat kita ketahui bahwa nilai probabilitas 

cross section random sebesar 0,0201 < tingkat signifikansi α = 5% sehingga Ho ditolak 

dan metode yang tepat digunakan adalah fixed effect. 

 

4.4 Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan linier 

antar variabel independen, karena model regresi yang baik adalah model yang antar 

variabel independennya tidak terdapat multikolinieritas. Uji multikolinieritas pada penelitian 

ini dilakukan dengan menghitung koefisien korelasi antar variabel independen. Hasil uji 

multikolinearitas pada penelitian ini ditunjukan dalam Tabel 4.4 berikut : 
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Tabel 4.4 
Hasil Uji Multikolinearitas 

 LNASET ROA KAP 

LNASET 1.000000 0.275763 0.456899 

ROA 0.275763 1.000000 0.545196 

KAP 0.456899 0.545196 1.000000 

         Sumber : Hasil olah data Eviews. 

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas diatas diketahui bahwa nilai koefisien korelasi antara 

variabel independen tersebut tidak lebih besar dari 0,8 atau berada dibawah 0,8. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikoliniearitas dan tidak ada 

hubungan korelasi antara ukuran perusahaan, profitabilitas dan ukuran kantor akuntan 

publik dikarenakan nilai koefisien korelasi antar variabel independen tersebut < 0,8. 

 

2. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Pada penelitian ini uji heteroskedastisitas akan dilakukan dengan menggunakan uji white. 

Hasil uji white pada penelitian ini ditunjukan dalam Tabel 4.5 berikut : 
Tabel 4.5 

Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji White) 

Heteroskedasticity Test: White  

     
     

F-statistic 1.218390 Prob. F(14,73) 0.2812 

Obs*R-squared 16.66776 Prob. Chi-Square(14) 0.2743 

Scaled explained SS 15.24052  Prob. Chi-Square(14) 0.3619 

    
     Sumber : Hasil olah data Eviews. 

Berdasarkan hasil uji white diatas diketahui bahwa probabilitas chi-squares dari nilai 

Obs*R-Squared 0,2743 lebih besar dari tingkat signifikansi α = 5% (0,2743 > 0,05). 

Sehingga Ho tidak dapat ditolak atau tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. 
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3. Uji Autokorelasi 
Autokorelasi muncul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari 

satu observasi ke observasi lainnya, dimana observasi tersebut berurutan sepanjang 

waktu dan berkaitan satu sama lainnya. Persamaan regresi yang baik adalah persamaan 

regresi yang tidak memiliki masalah autokorelasi. Untuk mendeteksi adanya masalah 

autokorelasi akan dilakukan uji Lagrange Multiplier (LM). Hasil uji Lagrange Multiplier (LM) 

pada penelitian ini ditunjukan dalam Tabel 4.6 berikut : 
Tabel 4.6 

Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM Test) 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 0.323526 Prob. F(2,81) 0.7245 

Obs*R-squared 0.697400 Prob. Chi-Square(2) 0.7056 
     
        Sumber : Hasil olah data Eviews. 

Berdasarkan hasil uji Lagrange Multiplier (LM) diatas diketahui probabilitas chi-squares 

dari nilai Obs*R-Squared adalah 0,7056 lebih besar dari tingkat signifikansi α = 5% atau 

(0,7056 > 0,05). Sehingga Ho tidak dapat ditolak atau tidak terdapat masalah autokorelasi. 
 

4.5 Pengujian Hipotesis dan  Pembahasan 
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas dan ukuran kantor akuntan publik terhadap 

audit delay pada insudtri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2012, 

maka diperoleh hasil regresi Fixed Effect yang ditunjukan dalam Tabel 4.7 berikut : 
Tabel 4.7 

Hasil Regresi Metode Fixed Effect 

AUDEL =  -173.844 + 8.995693(LNASET) + 10.19325(ROA) - 12.15511KAP 

Variabel Prediksi Koefisien t-statistik Probabilitas Kesimpulan 

LNASET? (-/+) 8,995693 4,172128 0,0002* Ha tidak dapat ditolak 

ROA? (-/+) 10,19325 0,497819 0,6213 Ha ditolak 

KAP? (-/+) -12,15511 -2,883792 0,0063* Ha tidak dapat ditolak 
Adjusted R-squared                     0,566847   F-statistic                                               4,402492 

Prob(F-statistic)                           0,000016    *Tingkat signifikansi 0,01 (α=1%) 

Sumber : Hasil olah data E-views yang disajikan kembali oleh penulis. 
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Berdasarkan hasil regresi metode fixed effect pada tabel 4.7 maka model penlitian 

dapat di interpretasikan sebagai berikut : 

1. Nilai koefisien konstanta sebesar -173,844 memiliki makna jika variabel ukuran 

perusahaan (LNASET), profitabilitas (ROA), dan ukuran kantor akuntan publik (KAP) 

bernilai konstan, maka rata-rata audit delay (AUDEL) pada industri barang konsumsi di 

BEI tahun 2009-2012 akan mengalami penurunan sebesar 173,844 hari.  

2. Nilai koefisien regresi ukuran perusahaan (LNASET) adalah sebesar LN 8,995693. 

Nilai tersebut memiliki makna bahwa ukuran perusahaan memiliki hubungan positif 

terhadap audit delay. Nilai tersebut menunjukan jika total aset perusahaan meningkat 

1 Rupiah, maka audit delay akan meningkat (lebih panjang) sebesar 0,08995693 hari. 

Begitu pula sebaliknya, dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap. 

3. Nilai koefisien regresi profitabilitas (ROA) adalah sebesar 10,19325. Nilai tersebut 

memiliki makna bahwa profitabilitas memiliki hubungan positif terhadap audit delay. 

Nilai tersebut menunjukan jika profitabilitas perusahaan meningkat 1%, maka audit 

delay akan meningkat (lebih panjang) sebesar 10,19325 hari. Begitu pula sebaliknya, 

dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap. 

4. Nilai koefisien regresi ukuran kantor akuntan publik (KAP) adalah sebesar -12,15511. 

Nilai tersebut memiliki makna bahwa ukuran kantor akuntan publik memiliki hubungan 

negatif terhadap audit delay. Nilai koefisien regresi tersebut menunjukan jika 

perusahaan diaudit oleh kantor akuntan publik the big four, maka audit delay akan 

turun (lebih cepat) sebesar 12,15511 hari. Begitu pula sebaliknya, dengan asumsi 

variabel bebas lainnya tetap. 

 

1. Ukuran Perusahaan dan Audit Delay 
Berdasarkan hasil uji t yang ditunjukan pada tabel 4.7 diketahui probabilitas ukuran 

perusahaan (LNASET) sebesar 0,0002 lebih kecil dari tingkat signifikansi α = 1% yaitu 

(0.0001 < 0,01). Sehingga Ho ditolak dan Ha tidak dapat ditolak, atau dengan kata lain 

variabel ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap audit delay.  

Pengaruh ini sesuai dengan pernyataan Boynton dan Kell (1996) dalam Febrianty (2011) 

yang menunjukan bahwa perusahaan dengan skala yang lebih besar cenderung memiliki 

waktu penyelesaian audit yang lebih lama sehingga audit delay lebih panjang. Kondisi ini 

dikarenakan semakin besar perusahaan maka semakin banyak jumlah sampel (anak 
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perusahaan) yang harus diteliti dan semakin luas prosedur audit yang harus di tempuh 

sehingga proses audit yang dilakukan membutuhkan waktu yang lebih lama dan audit 

delay menjadi semakin panjang.  

 
2. Profitabilitas dan Audit Delay 

Berdasarkan hasil uji t yang ditunjukan pada tabel 4.7 diketahui probabilitas 

variabel profitabilitas (ROA) sebesar 0,6213 lebih besar dari tingkat signifikansi α = 5% 

yaitu (0.6213 > 0,05). Sehingga Ho tidak dapat ditolak dan Ha ditolak, atau dengan kata 

lain variabel profitabilitas secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap audit delay. 

Tidak adanya pengaruh antara profitabilitas dengan audit delay ini dikarenakan proses 

audit pada perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas rendah tidak berbeda dengan 

proses audit pada perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi. Auditor dalam 

melakukan proses audit tetap harus benar-benar memiliki bukti yang akurat mengenai 

keuntungan yang diperoleh perusahaan, baik pada perusahaan dengan tingkat 

profitabilitas yang tinggi maupun tingkat profitabilitas yang rendah. Oleh karena itu, 

lamanya waktu penyelesaian audit tidak dipengaruhi oleh profitabilitas. 

 
3. Ukuran Kantor Akuntan Publik dan Audit Delay 

Berdasarkan hasil uji t yang ditunjukan pada tabel 4.7 diketahui probabilitas ukuran 

kantor akuntan publik (KAP) yang diperoleh 0.0063 lebih besar dari tingkat signifikansi α = 

1% yaitu (0.0063 > 0,01). Sehingga Ho ditolak dan Ha tidak dapat ditolak, atau dengan 

kata lain variabel ukuran kantor akuntan publik secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap audit delay. Hubungan ini menyatakan bahwa perusahaan yang diaudit oleh 

kantor akuntan publik the big four akan cenderung memiliki waktu penyelesaian audit yang 

lebih cepat sehingga audit delay lebih pendek. Kondisi ini dikarenakan kantor akuntan 

publik the big four memiliki inisiatif yang lebih kuat untuk menyelesaikan audit tepat waktu 

demi menjaga reputasi mereka, memiliki sumber daya dan sistem kerja audit yang lebih 

baik, serta memiliki sistem informasi yang canggih sehingga dapat menyelesaikan 

pekerjaan audit lebih cepat.  
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4. Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Ukuran Kantor Akuntan Publik, dan Audit 
Delay 

Berdasarkan hasil uji F yang ditunjukan pada tabel 4.7 diketahui nilai probabilitas 

(F-statistik) sebesar 0,000016 lebih kecil dari tingkat signifikansi α = 5% yaitu (0,000016 < 

0,05). Sehingga Ho ditolak dan Ha tidak dapat ditolak, atau dengan kata lain ukuran 

perusahaan, profitabilitas, dan ukuran kantor akuntan publik secara bersama-sama atau 

simultan berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Hal ini menunjukan ketika variabel 

ukuran perusahaan, profitabilitas, dan ukuran kantor akuntan publik digunakan secara 

bersama-sama dalam kegiatan perusahaan, maka akan mempengaruhi lamanya 

penyelesaian proses audit (audit delay). 

Selain itu koefisien determinasi pada tabel 4.7 menunjukan nilai adjusted R-

squared sebesar 0,566847 atau 56,68% yang mengindikasikan bahwa variabel ukuran 

perusahaan (LNASET), profitabilitas (ROA) dan ukuran kantor akuntan publik (KAP) 

mampu mempengaruhi dan menjelaskan variabel audit delay (AUDEL) sebesar 56,68%. 

Sedangkan sisanya yaitu sebesar 0,433153 atau 43,32% dijelaskan oleh faktor lain yang 

tidak digunakan dalam model penelitian ini seperti faktor opini auditor, solvabilitas, laba 

rugi, umur perusahaan, debt to equity ratio dan faktor lainnya. 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap audit delay pada industri barang 

konsumsi di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2012.  

2. Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap audit delay pada industri barang 

konsumsi di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2012.  

3. Ukuran kantor akuntan publik berpengaruh signifikan terhadap audit delay pada 

industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2012.  

4. Ukuran perusahaan, profitabilitas, dan ukuran kantor akuntan publik secara simultan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap audit delay pada perusahaan industri 

barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2012. Hal ini menunjukan ketika 

variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, dan ukuran kantor akuntan publik digunakan 
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secara bersama-sama dalam kegiatan perusahaan, maka akan mempengaruhi 

lamanya penyelesaian proses audit (audit delay).  

 

5.2 Saran 
Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut ini adalah 

saran yang dapat diajukan peneliti : 

1. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan menambah faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi audit delay seperti solvabilitas, pergantian auditor, opini auditor, debt to 

equity ratio dan faktor-faktor lainnya serta menambah jumlah tahun penelitian dan 

memperluas sampel dengan memilih jenis industri yang bergerak disektor yang 

berbeda atau menggunakan seluruh jenis industri dengan mengklasifikasikan jenis 

indutri seperti keuangan dan non keuangan. 

2. Bagi perusahaan industri barang konsumsi, diharapkan dapat memperhatikan faktor 

internal ukuran perusahaan dan faktor eksternal ukuran kantor akuntan publik 

dikarenakan kedua faktor tersebut mempengaruhi audit delay pada industri barang 

konsumsi di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2012. 

3. Bagi kantor akuntan publik, diharapkan dapat mengadopsi International Standards on 

Auditing (ISA) yang merupakan bentuk revisi dari Standar Profesional Akuntan Publik 

(SPAP) yang selama ini digunakan sebagai pedoman bagi akuntan publik dalam 

menjalankan kegiatan usahanya. Peraturan ini digunakan oleh akuntan publik sebagai 

dasar dalam melakukan proses audit atas laporan keuangan per 1 Januari 2013 untuk 

emiten dan 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. 

4. Bagi investor, diharapkan dapat mempertimbangkan ketepatan pelaporan keuangan 

yang dilakukan oleh perusahaan sebagai acuan pengambilan keputusan dalam 

penanaman modal karena keterlambatan pelaporan keuangan dapat mengindikasikan 

berita buruk dan pelaporan keuangan yang tepat waktu dapat mengindikasikan berita 

baik. 
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