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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Penelitian tentang pengaruh ukuran perusahaan, opini auditor, tingkat 

profitabilitas, dan reputasi auditor terhadap audit delay, membutuhkan kajian 

teori-teori sebagai berikut : 

2.1 Laporan Keuangan  

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi 

keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas, Tujuannya untuk 

memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan 

arus kas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan 

dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga 

menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan 

sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Laporan keuangan 

menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi : aset, liabilitas, 

ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, 

kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik, arus kas dalam rangka 

mencapai tujuan tersebut. Informasi tersebut beserta informasi lainnya 

terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna 

laporan dalam memprediksi arus kas dimasa depan dan khususnya dalam 

hal waktu dan diperolehnya kas Supriyati (2012). 
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2.2 Tujuan Laporan Keuangan 

Menurut PSAK, (revisi 2009) tujuan laporan keuangan adalah untuk 

memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan 

arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna 

laporan keuangan dalam memberikan keputusan ekonomi. Laporan 

keuangan juga menunjukan hasil pertanggungjawaban manajemen atas 

pengguna sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka 

mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi 

mengenai entitas yang meliputi: 

a) Aset 

b) Liabilitas 

c) Ekuitas  

d) Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian  

e) Konstribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya 

sebagai pemilik; dan 

f) Arus kas 

Informasi tersebut,beserta informasi lainnya yang terdapat dalam 

catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan dalam 

memprediksi arus kas masa depan dan khususnya, dalam hal waktu 

dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas. 

Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen 

berikut ini: 
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1) Laporan posisi keuangan pada akhir periode 

2) Laporan laba rugi komprehensif selama periode 

3) Laporan perubahan ekuitas selama periode 

4) Laporan arus kas selama periode 

5) Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan 

akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya 

6) Laporan posisi keunagan pada awal periode komparatif yang 

disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan 

akuntansi secara retospektif atau membuat penyajian kembali 

pos-pos dalam laporan keuangan 

2.3 Manfaat Laporan Keuangan 

Menurut Kartika (2011) manfaat laporan keuangan bisa digunakan 

oleh para pengguna laporan keuangan. Berikut adalah para pengguna 

laporan keuangan dan manfaatnya : 

1. Investor  

Untuk membantu menentukan tindakan apakah  yang harus dilakukan 

di dalam melakukan penilaian investasi perusahaan. 

2. Pemegang saham 

Untuk memperoleh informasi mengenai harga saham dan transaksi-

transaksi lainnya sangat dibutuhkan para pemegang saham dalam 

menentukan keputusan yang dapat mempengaruhi kestabilan harga 

saham. 
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3. Manajer 

Harus memegang kendali tentang hak dan kewajiban mereka. Hak dan 

kewajiban tersebut akan dilaksanakan oleh manajemen berdasarkan 

laporan keuangan. 

4. Karyawan 

Merupakan salah satu faktor untuk dapat mencapai tujuan perusahaan. 

Mereka tertarik kepada informasi mengenai stabilitas, profitabilitas 

serta informasi yang memungkinkan untuk menilai kemampuannya 

dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan kerja. 

5. Pemerintah 

Berkepentingan terhadap aktivitas perusahaan, seperti halnya dalam 

menetapkan kebijaksanaan pajak serta sebagai dasar untuk menyusun 

statistik pendapatan nasional. 

6. Masyarakat 

Laporan keuangan membantu masyarakat dengan menyediakan 

informasi kecenderungan dan perkembangan terakhir kemakmuran 

perusahaan dan rangkaian aktivitasnya. 

2.4 Auditing 

Auditing merupakan proses yang sistematis dalam memperoleh dan 

mengevaluasi bukti secara objektif yang berhubungan dengan pernyataan 

tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk 

menentukan tingkat hubungan antara pernyataan-pernyataan tersebut 
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dengan kriteria yang ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya dengan 

pihak-pihak yang berkepentingan Mulyadi (2002) dalam Mumpuni (2011). 

Asmara (1996) dalam Mumpuni (2011) menjelaskan beberapa hal 

yang berkaitan dengan pentingnya laporan keuangan dan tujuannya. 

Laporan keuangan perlu diaudit disebabkan oleh beberapa alasan yaitu : 

1. Adanya perbedaan kepentingan antara pemakai laporan keuangan 

dengan manajemen sebagai pihak yang bertanggung jawab 

terhadap penyusunan laporan keuangan tersebut. 

2. Laporan keuangan memang berperan penting dalam proses 

pengambilan keputusan oleh para pemakai laporan keuangan. 

3. Kerumitan data  

4. Keterbatasan  akses pemakai laporan terhadap catatan-catatan 

akuntansi. 

Mumpuni (2011) menjelaskan bahwa tujuan umum audit terhadap 

laporan keuangan adalah untuk memberikan pernyataan pendapat apakah 

laporan keuangan yang diperiksa menyajikan secara wajar, dalam segala hal 

yang bersifat materiil, sesuai dengan prinsip-prinsip akutansi yang berlaku 

umum, sedangkan jenis opini auditor juga mempengaruhi pengambilan 

keputusan.  

2.5 Audit Delay 

Audit delay adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur 

dari tanggal penutupan tahun buku, hingga tanggal diselesaikannya laporan 
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audit independen (Wiwik 2006 dalam Yuliyanti 2011). Menurut Dyer dan 

McHugh (1975) dalam Yuliyanti (2011) Ketepatwaktuan penerbitan laporan 

keuangan audit merupakan hal yang sangat penting, khususnya untuk 

perusahaan-perusahaan go publik yang menggunakan pasar modal sebagai 

salah satu sumber pendanaan.  

Menurut Briyan (1988) dalam Yuliyanti (2011) audit delay adalah 

lamanya hari yang dibutuhkan oleh auditor untuk menyelesaikan pekerjaan 

auditnya, yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal 

diterbitkannya laporan keuangan audit. Ketepatwaktuan merupakan kualitas 

yang berkaitan dengan ketersediaan informasi pada saat dibutuhkan, waktu 

antara tanggal laporan keuangan dengan laporan audit (audit delay) 

mencerminkan ketepatwaktuan penyampaian laporan keuangan. 

Ketepatwaktuan penyerahan laporan keuangan dan keakuratannya sangat 

mempengaruhi nilai kegunaannya. Bukti empiris telah menunjukan bahwa 

keputusan yang telah diambil berdasarkan laporan keuangan dipengaruhi 

oleh ketepatan penyampaian laporan Puspitasari dan Sari(2012). 

Kerangka konseptual yang ditetapkan oleh Standar Akuntansi 

Keuangan (IAI dalam Purnamasari, 2012) mengungkapkan bahwa jika 

terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi 

yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Ketepatan waktu penyajian 

laporan keuangan ke publik adalah sebagai sinyal dari perusahaan yang 

menunjukan adanya informasi yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan 

investor dalam membuat keputusan bisnis. Informasi yang terkandung 
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dalam laporan keuangan akan kurang bermanfaat apabila tenggang waktu 

antara akhir periode akuntansi dan waktu publikasi pelaporan keuangan 

semakin jauh Rustriarini dan Sugiarti (2007). 

Hal ini juga dikemukakan oleh Abduloh (1996) dalam Estrini (2013) 

yang menyatakan bahwa semakin panjang periode akuntansi dengan waktu 

publikasi laporan keuangan, semakin tinggi kemungkinan informasi 

dibocorkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, bahkan dapat 

menyebabkan informasi yang ada sudah sidak up-to-date sehingga 

berkurang manfaatnya bagi pengguna informasi tersebut.  

Menurut Mumpuni (2011) menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan 

audit diperlukan adanya perencanaan audit yang salah satunya barupa 

penyusunan anggaran waktu (time budget) yang secara sederhana 

menetapkan pedoman mengenai jumlah waktu dari masing-masing bagian 

audit. Anggaran waktu jika digunakan secara tepat akan menghasilkan 

sejumlah manfaat. Anggaran tersebut dapat memberikan metode yang 

efisien untuk menjadwal staf, Memberikan pedoman tentang berbagai 

bidang audit, memberikan insentif kepada staf audit untuk bekerja efisien, 

dan sebagai alat untuk menentukan honor audit. Akan tetapi, anggaran 

waktu jika tidak digunakan secara tepat dapat merugikan, Jika auditor 

menyimpang dari program audit, misalnya terjadi perubahan kondisi, 

auditor mungkin juga terpaksa menyimpang dari anggaran waktu. Auditor 

tekadang merasa mendapat tekanan untuk memenuhi anggaran waktu guna 

menunjukkan efisiensinya sebagai auditor dan membantu mengevaluasi 
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kinerjanya. Namun, begitu saja mengikuti anggaran juga tidak tepat. Tujuan 

utama dari audit adalah menyatakan pendapat sesuai dengan standar 

auditing yang berlaku umum, bukan untuk memenuhi anggaran waktu. 

Akibat langsung tidak terealisasinya anggaran waktu antara lain terjadinya 

keterlambatan pelaporan keuangan. 

2.6  Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya ukuran perusahaan juga 

dipengaruhi oleh kompleksitas operasional, variabel dan intensitas 

transaksi perusahaan. Ukuran perusahaan diukur dari total aktiva,baik 

aktiva lancar maupun aktiva tidak lancar. Aktiva adalah sumber daya yang 

dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari 

mana manfaat ekonomi dimasa depan diharapkan akan diperoleh 

perusahaan (Yunita, 2011) 

Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu skala dimana dapat 

diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan dengan berbagai cara antara 

lain dinyatakan dalam total aktiva, nilai pasar saham, dan lain lain 

(Febrianty, 2011). Keputusan ketua Bapepam No. Kep. 11/PM/1997 

menyebutkan perusahaan kecil dan menengah berdasarkan aktiva 

(kekayaan) adalah badan hukum yang memiliki total aktiva tidak lebih dari 

seratus milyar, sedangkan perusahaan besar adalah badan hukum yang 

total aktivanya diatas seratus milyar. 
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Menurut keputusan BAPEPAM (1995) dalam Sa’adah (2013) pada 

dasarnya ukuran perusahaan dapat digolongkan dalam dua kelompok, 

yaitu sebagi berikut: 

a. Perusahaan menengah/kecil 

Perusahaan menengah/kecil merupakan badan hukum yang didirikan 

di Indonesia yang: 

1) Memiliki sejumlah kekayaan (total aset) tidak lebih dari Rp 20 

milyar. 

2) Bukan merupakan afiliasi atau dikendalikan oleh suatu 

perusahaan menengah/kecil. 

3) Bukan merupakan reksadana. 

b. Perusahaan menengah/besar merupakan kegiatan ekonomi yang 

mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan 

usaha. Usaha ini meliputi usaha nasional (milik negara atau swasta). 

Pengukuran ukuran perusahaan dari beberapa penelitian total aktiva 

yaitu, Rustiana (2007), Kartika (2009), Lianti (2010), Febriyanti 

(2011), Purnamasari (2012), dan Agustina (2013). 

2.7  Opini Auditor 

Iskandar dan Trisnawati (2010) menyatakan bahwa opini auditor 

yaitu pendapat yang dikeluarkan auditor atas kewajaran laporan keuangan 

suatu perusahaan yang telah diaudit. Laporan keuangan yang dihasilkan 

oleh suatu perusahaan harus diaudit karena untuk memeriksa apakah 

laporan keuangan tersebut telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi 
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Berterima Umum (PABU). Hasil dari pemeriksaan tersebut adalah sebuah 

opini. Menurut Mulyadi (2009) opini auditor ada lima, yaitu: 

 

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (Unqualified Opinion) 

Laporan keuangan suatu perusahaan akan memperoleh pendapat 

wajar tanpa pengecualian jika tidak ada pembatasan dalam lingkup 

audit, laporan keuangan sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima 

Umum (PABU), bebas dari keragu-raguan dan ketidakjujuran, serta 

lengkap informasinya. 

2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas 

(Unqualified Opinion report with explanatory language) 

Laporan keuangan suatu perusahaan akan memperoleh pendapat 

wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas jika laporan 

keuangannya disajikan secara wajar dan sesuai dengan PABU. 

Laporan keuangan hanya memerlukan penjelasan sedikit dari 

auditor. 

3. Pendapat wajar dengan pengecualian (Qualified Opinion) 

Laporan keuangan suatu perusahaan akan memperoleh pendapat 

wajar dengan pengecualian jika lingkup audit dibatasi oleh klien, 

laporan keuangan tidak sesuai dengan PABU. Ada pengecualian 

dalam laporan keuangan tersebut, namun tidak berpengaruh 

terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. 

4. Pendapat tidak wajar (Adverse Opinion) 
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Laporan keuangan suatu perusahaan akan memperoleh pendapat 

tidak wajar jika laporan keuangan yang disusun tidak sesuai dengan 

PABU, dan tidak ada pembatasan dalam lingkup audit. 

5. Pernyataan tidak memberikan pendapat (Disclaimar of Opinion) 

Laporan keuangan suatu perusahaan akan memperoleh pernyataan 

tidak memberikan pendapat jika perusahaan tidak mempunyai 

cukup bukti atas laporan keuanagn yang disajikan. Auditor 

biasanya diberikan pembatasan lingkup yang luar biasa dalam 

proses pemeriksaan 

2.8 Tingkat Profitabilitas 

Juanita (2012) Profitabilitas adalah suatu kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya dan sering 

digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan, dan diukur dengan 

menggunakan rasio profitabilitas. Sedangkan menurut Dewi (2012) 

Profitabilitas merupakan  alat untuk menganalisis efektivitas manajemen 

yang menggambarkan hasil akhir dari kebijakan dan keputusan perusahaan, 

baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. 

Menurut Lianto dan Kusuma (2010) dalam Eka (2013) menyatakan 

bahwa profitabilitas merupakan good news bagi suatu perusahaan , karena 

profitabilitas dapat menunjukan seberapa besar keuntungan yang diperoleh. 

Tetapi profitabilitas dapat menjadi bad news bagi suatu perusahaan apabila 

perusahaan hanya mendapatkan profitabilitas rendah. Kemampuan 
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perusahaan dalam memanfaatkan seluruh aset juga dapat mempengaruhi 

profitabilitas yang diperoleh. 

Perusahaan membutuhkan audit delay semakin cepat apabila 

mendapatkan profitabilitas yang tinggi, karena suatu perusahaan 

menganggap bahwa hal tersebut merupakan good news bagi perusahaan. 

Hal Tersebut juga dapat digunakan oleh suatu perusahaan sebagai salah satu 

bukti keberhasilan dalam menerapkan kebijakan dan keputusan untuk 

perusahaan (Kartika, 2009 dalam Eka 2013). 

2.9 Reputasi Auditor 

Reputasi auditor menurut Febrianty (2011) adalah besarnya 

perusahaan audit yang melaksanakan pengauditan laporan keuangan, 

perusahaan audit juga disebut dengan Kantor Akuntan Publik. Rachmawati 

(2008) Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu bentuk organisasi 

akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan  perundang-

undangan, yang berusaha dibidang pemberian jasa profesional dalam 

praktek  akuntan publik. Ukuran KAP dianggap dapat melaksanakan audit 

secara lebih efisien dan memiliki tingkat fleksibilitas waktu yang lebih 

tinggi untuk menyelesaikan audit tepat pada waktunya, selain itu KAP besar 

dapat menyelesaikan pekerjaan auditanya lebih cepat dibandingkan dengan 

KAP kecil. 

KAP besar di Indonesia yang beroperasi dikenal dengan “The Big 

Four”. Apabila suatu perusahaan diaudit oleh KAP The Big Four maka 

audit delay yang dibutuhkan akan semakin cepat karena untuk menjaga 
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reputasi nama KAP itu sendiri, dan apabila reputasi KAP tidak dijaga maka 

mereka akan kehilangan klien (Utami, 2006 dalam Eka 2013). 

Adapun kategori Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi dengan The 

Big Four  di Indonesia yaitu : 

 

1. KAP yang berafiliasi di Indonesia Tahun 2009-2010 

a) KAP Pricewaterhouse Coopers (PWC), yang berafiliasi dengan 

KAP Drs. Haryanto Sahari dan Rekan namun hanya sampai bulan 

Februari 2010. Mulai bulan Maret 2010 KAP PWC berafiliasi 

dengan Tanudireja Wibisana dan Rekan. 

b) KAP Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG), yang berafiliasi 

dengan KAP Siddharta dan Widjaja 

c) KAP Ernst Young, yang berafiliasi dengan  KAP Purwanto, 

Sarwoko dan Sadjaja. 

d) KAP Deloitte Touche Tohmatsu (DTT), yang berafiliasi dengan 

KAP Osman Bing Satrio dan Rekan. 

2. KAP yang berafiliasi di Indonesia Tahun 2011 

a) KAP Pricewaterhouse Coopers (PWC), berafiliasi dengan 

Tanudireja Wibisana dan Rekan. 

b) KAP Ernst Young, yang berafiliasi dengan  KAP Purwanto, 

Suherman dan Surya. 

c) KAP Deloitte Touche Tohmatsu (DTT), berafiliasi dengan Osman 

Bing Satrio dan Rekan. 
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d) KAP Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG), yang berafiliasi 

dengan KAP Siddharta dan Widjaja. 

3. KAP yang berafiliasi di Indonesia Tahun 2012 

a) KAP Ernst Young, yang berafiliasi dengan  KAP Purwanto, 

Suherman dan Surja. 

b) KAP Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG), yang berafiliasi 

dengan KAP Siddharta dan Widjaja. 

c) KAP Pricewaterhouse Coopers (PWC), berafiliasi dengan 

Tanudireja Wibisana dan Rekan. 

d) KAP Deloitte Touche Tohmatsu (DTT), berafiliasi dengan Osman 

Bing Satrio dan Rekan. 

2.10 Kerangka Pemikiran 

Audit delay merupakan rentan waktu penyelesaian pelaksanaan audit 

laporan keuangan tahunan yang diukur berdasarkan lamanya hari yang 

dibutuhkan untuk memperoleh laporan auditor atas laporan keuangan 

tahunan perusahaan terhitung sejak tanggal ditutup tahun buku perusahaan, 

yaitu per 31 Desember sampai tanggal tertera pada laporan auditor. 

Ketepatan waktu penyususnan atau pelaporan suatu laporan keuangan 

perusahaan dapat berpengaruh pada nilai laporan keuangan tersebut. 

Semakin panjang audit delay, maka semakin lama auditor dalam 

menyelesaikan pekerjaan auditanya. 

Ukuran perusahaan besar diduga akan menyelesaikan proses auditnya 

lebih cepat dibandingkan perusahaan kecil. Hal ini disebabkan oleh 
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beberapa faktor yaitu manajemen perusahaan yang berskala besar cenderung 

diberikan insentif untuk mengurangi audit delay dikarenakan perusahaan-

perusahaan tersebut dimonitor secara ketat oleh investor, pengawas 

permodalan dari pemerintah. Pihak-pihak ini sangat berkepentingan 

terhadap informasi yang termuat dalam laporan keuangan. 

Penelitian yang dilakukan Kartika (2009) dan Febriyanti (2011) dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan 

terhadap audit delay. Penelitian lain yang mendukung penelitian tersebut 

yaitu penelitian Rahmawati (2008), Puspitasari (2012), Endang (2012), 

Purnamasari (2012) dan Pramesti dan Danati (2012). Hal ini dikarenakan 

perusahaan-perusahaan finansial tidak memiliki saldo perusahaan yang 

cukup signifikan sehingga audit yang dilakukan cenderung tidak 

membutuhkan waktu yang lama.  

Opini auditor dikeluarkan berdasarkan bukti dan penemuan selama 

melaksanakan pekerjaan lapangan. Apabila selama pelaksanaan pekerjaan 

lapangan auditor tidak menemukan masalah ataupun bukti yang sangat 

menyimpang sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum maka auditor 

mungkin dapat dengan cepat menyelesaikan tugasnya dan kemudian 

mengeluarkan opini audit yang sesuai dengan hasil yang diperoleh. 

Kartika (2009) dalam penelitiannya menyatakan bahwa opini audit 

berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Penelitian lain yang 

mendukung yaitu Supriyanti dan Rolinda (2007), Purnamasari (2012), serta 

Agustina dan Reza (2013). 
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Profitabilitas adalah suatu kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya dan sering digunakan untuk 

mengukur kinerja perusahaan. Perusahaan yang memiliki prosentasi 

profitabilitas yang tinggi akan membutuhkan audit delay lebih cepat, karena 

prosentase profitabilitas yang tinggi menunjukan bahwa perusahaan berhasil 

dalam menerapkan kebijakan dan keputusan untuk perusahaan sehingga 

laba yang diperoleh perusahaan tinggi. Sedangkan perusahaan yang 

mendapatkan profitabilitas rendah akan membutuhkan audit delay yang 

lebih lama. 

Pramesti dan Danati (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

ada pengaruh signifikan antara profitabilitas dan audit delay. Penelitian lain 

yang menunjukan hasil yang sejenis yaitu Lianto dan Kusuma (2010).  

Di sisi lain faktor dari perusahaan yang mempengaruhi lamanya audit 

delay meliputi, dokumen atau catatan akuntansi yang dimiliki oleh 

perusahaan, sistem pengendalian Internal yang buruk akan menyebabkan 

kinerja perusahaan menjadi buruk dalam segala hal dan kemungkinan 

terjadinya salah saji yang material pada laporan keuangan dapat terjadi 

sehingga pada saat proses audit auditor perlu mendeteksi potensi salah saji 

material tersebut yang masuk sebagai temuan auditor sehingga audit delay 

pun semakin panjang. 

Reputasi auditor merupakan salah satu faktor eksternal yang 

mempengaruhi audit delay, karena perusahaan dalam menyampaikan suatu 

laporan atau informasi akan kinerja perusahaan kepada publik agar akurat 
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dan terpercaya  diminta untuk menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik 

(KAP).  KAP the big four dianggap memiliki reputasi yang lebih baik 

dibandingkan dengan KAP-KAP lain di Indonesia (KAP non big four). 

Yunita, Taufik, dan Asima (2011) dalam penelitiannya menyatakan 

bahwa reputasi auditor berpengaruh secara signifikan terhadap audit delay. 

Penelitian lain yang sejenis yaitu Sianipar (2010), serta Puspitasari (2012), 

yang menyatakan bahwa audit delay berpengaruh secara signifikan terhadap 

reputasi auditor. 

Berdasarkan uraian dan tinjauan penelitian terdahulu, maka 

variabel independen penelitian ini adalah ukuran perusahaan, Laba/rugi 

operasi, opini auditor, tingkat profitabilitas, reputasi auditor dan variabel 

dependennya adalah audit delay. dapat digambarkan dalam kerangka 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Ukuran Perusahaan 

Opini Auditor 

Tingkat Profitabilitas 

Reputasi Auditor 

Audit Delay (Y) 
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2.11 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka penelitian diatas, maka hipotesis dalam penelitian 

adalah sebagai berikut : 

H1 : Ukuran perusahaan, opini auditor, profitabilitas, dan reputasi 

auditor secara simultan berpengaruh terhadap  audit delay. 

H2  : Ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh positif terhadap 

audit delay. 

H3 :  Opini auditor secara parsial berpengaruh positif terhadap audit 

delay. 

H4 : Profitabilitas secara parsial berpengaruh positif terhadap audit 

delay. 

H5 : Reputasi auditor secara parsial berpengaruh positif terhadap 

audit delay. 
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