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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Landasan Teori 

Penelitian tentang Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan 

Solvabilitas terhadap Lamanya Waktu Penyelesaian Audit (Audit Delay) 

membutuhkan kajian teori sebagai berikut: 

2.1.1. Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara pihak 

manajemen suatu perusahaan (agent) dengan pemilik (principal). 

Principal merupakan pihak yang memberikan amanat kepada agent 

untuk melakukan suatu jasa atas nama principal, sedangkan agent 

merupakan pihak yang diberi mandat. Agent memiliki kewenangan 

untuk mengambil suatu keputusan, sementara principal bertugas untuk 

mengevaluasi informasi. 

Sunarto (2009) menjelaskan bahwa model keagenan 

diperlukan suatu sistem yang melibatkan kedua belah pihak, sehingga 

diperlukan kontrak kerja antara pemilik (principal) dan manajemen 

(agent). Dalam kesepakatan tersebut diharapkan dapat 

memaksimalkan manfaat principal dan pihak agent akan mendapatkan 

insentif yang layak dari pihak principal. Dalam penelitian ini 

perusahaan bertinadak sebagai principal, sementara auditor 

independen sebagai agent.  
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Perbedaan kepentingan antara pihak principal dan agent 

sering memicu konflik, semisal adanya asimetri informasi. Asimetri 

informasi adalah ketidakseimbangan informasi akibat distribusi 

informasi yang tidak sama antara agent dan principal. Akibat adanya 

asimetri informasi dapat terjadi moral hazard, yaitu permasalahan 

yang timbul akibat agent tidak melaksanakan hal-hal dalam kontrak 

kerja. Disisi lain, dapat juga terjadi adverse selection, yaitu keadaan 

dimana principal tidak dapat mengetahui apakah keputusan yang 

diambil agent benar-benar didasarkan atas informasi yang diperoleh, 

atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas. 

 

2.1.2. Auditing 

Auditing secara umum adalah suatu proses sistematik untuk 

memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai 

pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, 

dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara 

pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, 

serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai kepentingan. Jika 

dijintau dari sudut profesi akuntan publik, auditing adalah 

pemeriksaan (examination) secara objektif atas laporan keuangan 

suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk 

menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara 
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wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil 

usaha perusahaan atau organisasi tersebut (Mulyadi, 2009). 

 

2.1.3. Standar Auditing 

Standar auditing merupakan pedoman umum bagi auditor dalam 

melaksanakan audit atas laporan keuangan. Ikatan Akuntan Indonesia 

telah menetapkan dan menyajikan standar auditing sebagai berikut: 

1. Standar umum 

a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang 

memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor. 

b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, 

independensi dalam sikap mental harus diperhatikan oleh 

auditor. 

c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor 

wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat 

dan seksama. 

2. Standar pekerjaan lapangan 

a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika 

digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. 

b. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh 

untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan 

lingkungan pengujian yang dilakukan.  
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c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui 

inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi 

sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas 

laporan keuangan yang telah diaudit. 

3. Standar pelaporan 

a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan 

yang telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang 

berlaku umum di Indonesia. 

b. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada 

ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam 

penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan 

dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode 

sebelumnya. 

c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus 

dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan 

auditor. 

d. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat 

mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu 

asersi bahwa pernyataan demikian tidak diberikan. Jika 

pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka 

alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan 

dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat 

petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang 
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dilaksanakan, jika ada dan tingkat tanggungjawab yang dipikul 

oleh auditor. 

Dalam kenyataanya, pelaksanaan audit yang sesuai dengan 

stadar yang berlaku akan membutuhkan waktu yang panjang. Begitu 

juga sebaliknya, pelaksanaan audit yang tidak sesuai dengan standar 

akan memerlukan waktu yang lebih pendek. Tuntutan relevansi atas 

informasi laporan keuangan mengharuskan auditor untuk bekerja 

melaksanakan audit sesuai standar, tetapi dilain sisi laporan keuangan 

yang harus disampaikan tepat waktu mengakibatkan auditor kadang 

harus mengaudit tanpa memperdulikan standar yang berlaku. 

 

2.1.4. Tipe Audit 

Pada umumnya audit digolongkan menjadi 3 yaitu audit laporan 

keuangan, audit kepatuhan, dan audit operasional (Mulyadi, 2009). 

1. Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit) 

Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor 

independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh 

kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan 

keuangan tersebut. Dalam audit laporan keuangan ini, auditor 

independen menilai kewajaran laporan keuangan atas dasar 

kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi berterima umum. Hasil 

auditing terhadap laporan keuangan tersebut disajikan dalam 

bentuk tertulis berupa laporan audit. Laporan audit ini kemudian 

 PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN…,GUSTINAS BARKAH, FAKULTAS EKONOMI UMP, 2014 



12 

 

dibagikan pada pihak-pihak yang membutuhkannya seperti 

pemegang saham, kreditur, dan Kantor Pelayanan Pajak. 

2. Audit Kepatuhan (Compliance Audit) 

Audit kepatuhan adalah audit yang tujuannya untuk menentukan 

apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. 

Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang 

berwenang membuat kriteria. Audit kepatuhan banyak dijumpai 

dalam pemerintahan. 

3. Audit Operasional (Operational Audit) 

Laporan keuangan yang berkaitan dengan kegiatan memperoleh 

dan mengevaluasi bukti-bukti tentang efisiensi dan efektivitas 

kegiatan operasi entitas dalam hubungannya dengan pencapaian 

tujuan tertentu. 

Tujuan audit operasional adalah untuk: 

a. Mengevaluasi kinerja. 

b. Mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan. 

c. Membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih 

lanjut. 

 

2.1.5. Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses 

pencatatan dan ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang 

terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan ini 
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dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggung 

jawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh para pemilik 

perusahaan (Baridwan, 2004). 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 

memaparkan bahwa laporan keuangan yang lengkap ialah laporan 

keuangan yang di dalamnya terdiri dari komponen neraca, laporan 

laba/rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan 

atas laporan keuangan. Di dalam laporan keuangan harus 

menggambarkan posisi keuangan yang wajar, bagaimana kinerja 

keuangannya, perubahan ekuitas yang terjadi serta lajur arus kas 

perusahaan. 

Laporan keuangan merupakan alat komunikasi yang 

digunakan oleh manajemen perusahaan kepada pihak luar perusahaan. 

Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan harus jelas karena 

sebagai sarana bagi pemakai laporan keuangan untuk menilai kualitas 

perusahaan. Kualitas laporan keuangan yang baik dapat dilihat dari 

karakteristik-karakteristik yang terdapat di dalamnya. 

Karakteristik kualitas laporan keuangan yang dinyatakan 

dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 adalah 

sebagai berikut: 

1. Dapat dipahami 

Kualitas penting informasi dalam laporan keuangan adalah 

kemudahannya untuk segera dipahami oleh pemakai. Guna 
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mencapai maksud ini, diasumsikan pemakai memiliki pengetahuan 

yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi 

serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan 

yang wajar. 

2. Relevan  

Informasi disebut relevan ketika dapat mempengaruhi keputusan 

ekonomi pemakai. Agar relevan, informasi harus dapat digunakan 

untuk mengevaluasi masa lalu, masa sekarang, dan masa datang 

(predictive value), menegaskan atau memperbaiki harapan yang 

dibuat sebelumnya (feedback value), juga harus tersedia tepat 

waktu bagi pengambil keputusan sebelum mereka kehilangan 

kesempatan atau untuk mempengaruhi keputusan yang diambil 

(timeliness). 

3. Keandalan 

Informasi disebut andal (reliable) jika bebas dari pengertian yang 

menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan 

pemakainya sebagai penyajian yang jujur (faithful representation) 

dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan 

dapat disajikan. 

4. Dapat dibandingkan 

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan antar 

periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan 

kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan 
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laporan keuangan antar perusahaan. Hal tersebut dilakukan untuk 

mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi 

keuangan secara relatif. 

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa 

laporan keuangan yang baik ialah laporan yang di dalamnya dapat 

memberikan informasi yang mudah dipahami, relevan, dapat 

diandalkan, dan dapat dibandingkan antar periode. Laporan keuangan 

yang memenuhi semua karakteristik ini dapat mempermudah pemakai 

laporan keuangan dalam menilai perusahaan dan mengambil 

keputusan. 

 

2.1.6. Audit Delay 

Laporan keuangan merupakan instrument utama yang 

digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk menilai 

kinerja dan kondisi keuangan suatu perusahaan serta untuk 

pengambilan keputusan. Laporan keuangan harus bersifat akurat, 

handal, dan dapat dipercaya. Laporan keuangan yang diterbitkan harus 

sudah mendapatkan penilaian oleh pihak eksternal independen yang 

dalam hal ini dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik sebagai kantor 

independen. Ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan auditan 

merupakan hal yang sangat penting khususnya untuk perusahaan-

perusahaan publik yang menggunakan pasar modal. Namun auditor 

memerlukan waktu yang cukup untuk dapat mengumpulkan bukti-
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bukti kompeten yang dapat mendukung opini yang diberikan atas 

laporan keuangan yang telah diaudit. 

Menurut Kartika, Andi (2009), audit delay adalah lamanya 

waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun 

buku sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan audit. Audit delay 

inilah yang dapat mempengaruhi ketepatan informasi yang 

dipublikasikan, sehingga akan berpengaruh terhadap tingkat 

ketidakpastian keputusan yang berdasarkan informasi yang 

dipublikasikan.  

Dyer dan Mc Hugh (dalam Setyorini, Indah 2008) membagi 

keterlambatan atau lag menjadi: 

1. Preliminary lag, yaitu interval antara berakhirnya tahun fiskal 

sampai dengan tanggal diterimannya laporan keuangan pendahulu 

oleh pasar modal. 

2. Auditor’s signature lag, yaitu interval antara berakhirnya tahun 

fiskal sampai dengan tanggal yang tercantum dalam laporan 

auditor. 

3. Total lag, yaitu interval antara berakhirnya tahun fiskal sampai 

dengan tanggal diterimanya laporan keuangan tahunan publikasi 

oleh pasar modal. 
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2.1.7. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan dapat dinilai dari seberapa besar aktiva 

yang dimiliki perusahaan. Aktiva merupakan sumber daya yang 

dimiliki perusahaan baik yang berasal dari modal sendiri maupun dari 

utang yang diharapkan dapat memberikan manfaat di masa datang.  

Menurut Boynton dan Kell (1996), Halim (2000) dalam 

Dahlan, Rifki dan Janie (2010), audit delay akan semakin panjang 

apabila ukuran perusahaan yang diaudit semakin besar. Hal ini 

berkaitan dengan semakin banyaknya jumlah sampel yang harus 

diambil dan semakin luas prosedur audit yang harus ditempuh. Namun 

pendapat ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Febrianty (2011), perusahaan yang memiliki asset yang lebih besar 

melaporkan lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan yang 

memiliki asset yang lebih kecil. Mereka beragumen bahwa perusahaan 

yang memiliki sumber daya (asset) yang besar akan memiliki lebih 

banyak sumber informasi, lebih banyak staf akuntansi dan sistem 

informasi yang lebih canggih, memiliki sistem pengendalian intern 

yang kuat, adanya pengawasan dari investor, regulator dan sorotan 

masyarakat, maka hal ini memungkinkan perusahaan untuk 

melaporkan laporan keuangan auditannya lebih cepat ke publik. 

Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu skala di mana dapat 

diklasifikasikan besar kecil perusahaan dengan berbagai cara antara 

lain dinyatakan dalam total aktiva, nilai pasar saham, dan lain-lain. 
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Pada umumnya ukuran perusahaan hanya terbagi menjadi 3 

kategori, yaitu perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah 

(medium firm), dan perusahaan kecil (small firm). Menurut Machfoedz 

(2004) dalam Febrianty (2011), penentuan perusahaan didasarkan 

pada total asset perusahaan. Kategori ukuran perusahaan antara lain: 

1. Perusahaan Besar (Large Firm) 

Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki kekayaan 

bersih lebih besar dari Rp. 10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. 

Memiliki penjualan lebih dari Rp. 50 Milyar/tahun. 

2. Perusahaan Menengah (Medium Firm) 

Perusahaan menengah adalah perusahaan yang memiliki kekayaan 

bersih Rp. 1-10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki 

hasil penjualan lebih besar dari Rp. 1 Milyar dan kurang dari Rp. 

50 Milyar/tahun. 

3. Perusahaan Kecil (Small Firm) 

Perusahaan kecil adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih 

paling banyak 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan dan 

memiliki hasil penjualan minimal Rp. 1 Milyar/tahun. 

Ukuran perusahaan merupakan fungsi dari kecepatan 

pelaporan keuangan karena semakin besar suatu perusahaan maka 

perusahaan akan melaporkan hasil laporan keuangan yang telah 

diaudit semakin cepat karena perusahaan memiliki banyak sumber 

informasi dan memiliki sistem pengendalian internal perusahaan yang 
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baik sehingga dapat mengurangi tingkat kesalahan dalam penyusunan 

laporan keuangan dan memudahkan auditor dalam melakukan audit 

laporan keuangan. Perusahaan yang berskala besar juga cenderung 

mengalami tekanan eksternal yang lebih tinggi untuk mengumumkan 

laporan audit lebih awal, karena perusahaan-perusahaan tersebut 

dimonitor secara ketat oleh investor, pengawas permodalan, dan 

pemerintah.  

 

2.1.8. Profitabilitas 

Profitabilitas menunjukan tingkat keberhasilan suatu 

perusahaan dalam memperoleh laba dan juga sebagai dasar penilaian 

bagi investor. Perusahaan dengan tingkat profitabilitasnya rendah 

cenderung akan melaporkan laporan audit lebih lambat dari biasanya. 

Hal ini dikarenakan perusahaan meminta auditor untuk menjadwal 

atau mengatur waktu auditnya lebih lama. Sebaliknya, jika suatu 

perusahaan memiliki tingkat profitabilitas tinggi berarti perusahaan 

memiliki kinerja yang baik dalam operasional usaha maupun 

keuangannya. Hal ini menjadikan auditor dapat menjalankan kegiatan 

auditnya tanpa ada hambatan yang berarti, sehingga kegiatan audit 

laporan keuangan dapat diselesaikan dengan lebih cepat. 

Perusahaan yang mampu menghasilkan profit akan 

mengalami audit delay yang lebih pendek karena mereka ingin 

menyampaikan berita baik ini kepada para investor dan pihak-pihak 
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yang berkepentingan lainnya. Sebagai dasar pemikiran bahwa tingkat 

keuntungan dipakai sebagai salah satu cara untuk menilai keberhasilan 

dan efektivitas perusahaan, tentu saja berkaitan dengan hasil akhir dari 

berbagai kebijakan dan keputusan perusahaan yang telah dilaksanakan 

oleh perusahaan dalam periode berjalan. Perusahaan yang profitable 

memiliki insentif untuk menginformasikan ke publik kinerja unggul 

mereka dengan mengeluarkan laporan tahunan secara cepat (Kartika, 

Andi, 2009). 

Indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat 

profitabilitas suatu perusahaan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan return of asset (ROA), yakni dengan membagi total 

pendapatan perusahaan dengan total asset yang dimiliki. Alasan 

menggunakan return of asset (ROA) yaitu: 

1. Sifatnya yang menyeluruh, dapat digunakan untuk mengukur 

efisiensi penggunaan modal, efisiensi produk, dan efisiensi 

penjualan. 

2. Apabila perusahaan mempunyai data industri, return of asset 

(ROA) dapat digunakan untuk mengukur rasio industri sehingga 

dapat dibandingkan dengan perusahaan lain. 

3. Return of asset (ROA) dapat digunakan untuk mengukur 

profitabilitas masing-masing produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan. 
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4. Return of asset (ROA) dapat digunakan untuk mengukur efisiensi 

kinerja masing-masing divisi. 

5. Return of asset (ROA) dapat digunakan sebagai fungsi kontrol dan 

fungsi perencanaan.  

Dari uraian di atas tampak bahwa tingkat profitabilitas suatu 

perusahaan mempengaruhi rentan waktu penyelesaian audit dan 

pengumuman laporan keuangan tahunan. 

 

2.1.9. Solvabilitas 

Menurut Puspitasari dan Sari (2012), solvabilitas merupakan 

rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menutupi seluruh 

kewajibannya. Perusahaan yang tidak solvable adalah perusahaan 

yang total hutangnya lebih besar dibandingkan total assetnya. Jadi, 

semakin tinggi tingkat hutang terhadap total aktiva, semakin lama pula 

waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan audit laporan keuangan 

tahunan. 

Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

semua hutang-hutangnya, baik hutang jangka pendek maupun hutang 

jangka panjang. Dalam penelitian ini, pengukuran solvabilitas akan 

menggunakan debt to total assets ratio. Debt to total asset 

menggambarkan perbandingan hutang dengan total asset, dimana 

dengan melihat kemampuan perusahaan dalam membayar semua 
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hutangnya baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang 

dari harta perusahaan tersebut.  

Kesehatan perusahaan dapat diketahui dari debt to total 

assets ratio. Proporsi debt to total assets ratio yang tinggi akan 

meningkatkan kegagalan perusahaan sehingga auditor akan 

meningkatkan perhatian bahwa ada kemungkinan laporan keuangan 

yang kurang dapat dipercaya. Kondisi ini juga dapat menggambarkan 

bahwa perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan. Berita 

tentang kesulitan keuangan suatu perusahaan akan berdampak buruk 

pada citra perusahaan di mata masyarakat. Biasanya perusahaan akan 

mengurangi resiko ini dengan memundurkan publikasi laporan 

keuangannya dengan mengulur waktu dalam pekerjaan auditnya. 

Akibatnya perusahaan yang memiliki rasio hutang terhadap modal 

yang tinggi akan terlambat dalam penyampaian laporan keuangan, 

karena waktu yang ada digunakan untuk menekan debt to total assets 

ratio serendah-rendahnya (Hassanudin dalam Febrianty, 2011). 

Dengan demikian, auditor akan mengaudit laporan keuangan 

perusahaan dengan lebih teliti dan membutuhkan waktu yang lama 

sehingga dapat meningkatkan audit delay. 
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2.2. Kerangka Pemikiran 

Laporan keuangan dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk 

mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh para 

pemilik perusahaan (Baridwan, Zaki, 2004). Laporan keuangan sangat 

bermanfaat bagi pemakainya, maka dari itu sebuah laporan keuangan 

haruslah berisi informasi dan penjelasan secara lengkap dan jelas mengenai 

kejadian-kejadian ekonomi yang terjadi selama operasi usaha tersebut. Peran 

auditor indepenen sangat dibutuhkan disini guna menguji kewajaran laporan 

keuangan tahunan. 

Sejumlah peneliti telah mengkaji penelitian tentang audit delay. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ponte et.al (2005) dalam Shulthoni (2012) 

berpendapat bahwa perusahaan besar melakukan kendali dan pengamatan 

yang lebih besar terhadap auditornya sehingga auditor merasakan ada tekanan 

untuk menyelesaikan proses audit lebih cepat. Hasil penelitian Febrianty 

(2011); Puspitasari dan Sari (2012); Indriyani, Rosmawati dan Supriyati 

(2012) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan 

terhadap audit delay. Parwati dan Suhardjo (2009) dalam penelitiannya 

mengungkapkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap audit delay. 

Halim (2000), serta Yugo Trianto (2006) dalam Susilawati, dkk (2012) dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa audit delay dipengaruhi oleh faktor 

profitabilitas. 
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Lianto dan Kusuma (2010) dalam Puspitasari dan Sari (2012) 

menyebutkan bahwa tingginya jumlah hutang yang dimiliki perusahaan akan 

menyebabkan proses audit yang relatif lebih lama. Proporsi hutang terhadap 

total aktiva yang tinggi juga mungkin membuat auditor perlu meningkatkan 

kehati-hatian dan kecermatan yang lebih dalam pengauditan terkait dengan 

masalah kelangsungan hidup perusahaan. Puspitasari dan Sari (2012) 

mengungkapkan bahwa solvabilitas mempunyai pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap audit delay. Penelitian yang dilakukan oleh Indriyani, 

Rosmawati dan Supriyati (2012) menyimpulkan bahwa debt to total equity 

ratio berpengaruh terhadap audit report lag. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dibuat suatu kerangka pemikiran 

teoritis yang menggambarkan variabel-variabel yang mempengaruhi audit 

delay. Variabel tersebut antara lain ukuran perusahaan, profitabilitas, dan 

solvabilitas.  

Kerangka pemikiran akan dijelaskan pada gambar dibawah ini: 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

Ukuran Perusahaan 

Solvabilitas 

Profitabilitas Audit Delay 
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2.3. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uraian dan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis 

yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1: Ukuran perusahaan, profitabilitas, dan solvabilitas secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap audit delay. 

H2: Ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap audit 

delay. 

H3: Profitabilitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap audit delay. 

H4: Solvabilitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap audit delay. 
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