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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. LANDASAN TEORI 

1. Teori Keagenan (Agency Theory) 

Agency theory adalah pendesainan kontrak untuk menyelaraskan 

kepentingan antara principal dan agent dalam hal terjadi konflik 

kepentingan (Lestari, 2010). Agency theory menjelaskan hubungan antara 

agent (pihak manajemen suatu perusahaan) dengan principal (pemilik 

perusahaan) dimana principal merupakan pihak yang memberikan amanat 

kepada agent untuk melakukan suatu jasa, sementara agent adalah pihak 

yang diberi mandat (Lestari 2010). Principal dalam penelitian ini adalah 

perusahaan, sedangkan yang berperan sebagai agent adalah auditor (Aditya, 

2014). Perusahaan menggunakan jasa auditor independen untuk mengaudit 

laporan keuangan perusahaan sedangkan auditor dalam hal ini menjalin 

kontrak kerjasama dengan perusahaan. Penyajian laporan keuangan auditan 

memberikan informasi yang bermanfaat bagi para investor dan pengguna 

laporan keuangan lainnya untuk pembuatan keputusan. Oleh karena itu, 

peningkatan kebutuhan informasi yang akurat dan tepat waktu 

mempengaruhi permintaan akan audit laporan keuangan. 

2. Teori Sinyal (Signalling Theory) 

Isyarat atau signal adalah tindakan yang diambil oleh manajemen 

perusahaan dimana manajemen mengetahui informasi yang lebih lengkap 

dan akurat mengenai internal perusahaan dan prospek perusahaan di masa 
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depan daripada pihak investor. Oleh karena itu, manajer berkewajiban 

memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada para stakeholder. 

Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi 

akuntansi seperti publikasi laporan keuangan. 

Manajer melakukan publikasi laporan keuangan untuk memberikan 

informasi kepada pasar. Umumnya pasar akan merespon informasi tersebut 

sebagai suatu sinyal good news atau bad news. Sinyal yang diberikan akan 

mempengaruhi pasar saham khususnya harga saham perusahaan. Jika sinyal 

manajemen mengindikasikan good news, maka dapat meningkatkan harga 

saham. Namun sebaliknya, jika sinyal manajemen mengindikasikan bad 

news dapat mengakibatkan penurunan harga saham perusahaan. Oleh karena 

itu, sinyal dari perusahaan merupakan hal yang penting bagi investor guna 

pengambilan keputusan (Lestari, 2010). 

Investor dapat melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan 

ekonomi, jika informasi yang disampaikan oleh manajemen perusahaan 

tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Sehingga terjadi 

asimetris informasi dimana manajer lebih superior dalam menguasai 

informasi dibanding pihak lain (stakeholder). Dalam rangka meminimalisir 

terjadinya information asymmetry berdasar signaling theory, pihak 

manajemen wajib membuat struktur pengendalian internal yang mampu 

menjaga harta perusahaan dan menjamin penyusunan laporan keuangan 

yang dapat dipercaya. 
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Manfaat utama teori ini adalah akurasi dan ketepatan waktu penyajian 

laporan keuangan ke publik sebagai sinyal dari perusahaan akan adanya 

informasi yang bermanfaat dalam kebutuhan untuk pembuatan keputusan 

dari investor. Semakin panjang audit delay menyebabkan ketidakpastian 

pergerakan harga saham. Investor dapat mengartikan lamanya audit delay 

dikarenakan perusahaan memiliki bad news sehingga tidak segera 

mempublikasikan laporan keuangannya, yang kemudian akan berakibat 

pada penurunan harga saham perusahaan. 

B. Laporan Keuangan 

Semua perusahaan yang sudah terdaftar di BEI wajib 

mempublikasikan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi 

Keuangan dan telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik. Laporan 

keuangan memuat catatan-catatan tentang kegiatan bisnis dan investasi yang 

dilakukan oleh sebuah entitas dalam suatu periode tertentu (Sari, 2011). 

Laporan keuangan menurut Baridwan (2010) adalah ringkasan dari 

suatu proses pencatatan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi 

selama tahun buku yang bersangkutan. Menurut Mulyadi (2009) laporan 

keuangan adalah suatu penyajian data keuangan termasuk catatan 

menerimanya, bila ada, yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan 

sumber daya ekonomi (aktiva) dan atau kewajiban entitas pada saat tertentu 

atau perubahan atas aktiva dan/atau kewajiban selama suatu periode tertentu 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau basis akuntansi 

komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum.  
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Tujuan laporan keuangan menurut IAI adalah menyediakan 

informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi 

keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai 

dalam pengambilan keputusan (Baridwan, 2010). 

Terdapat empat karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut 

IAI, yaitu : 

1. Dapat dipahami 

Informasi yang berkualitas adalah informasi yang dengan mudah dan 

segera dapat dipahami oleh pemakainya. 

2. Relevan 

Informasi mempunyai kualitas elevan bila dapat mempengaruhi 

keputusan ekonomi pemakai, yaitu dengan cara dapat berguna untuk 

mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, 

menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. 

3. Keandalan 

Informasi akan bermanfaat jika informasi tersebut andal. Informasi 

memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, 

kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian 

yang jujur dari yang seharusnya disajikan atau secara wajar diharapkan 

dapat disajikan. 

4. Dapat dibandingkan 

Pemakai laporan keuangan harus dapat membandingkan laporan 

keuangan peusahaan antar periode untuk mengidentifikasi 
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kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat 

membandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk 

mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan. 

Laporan keuangan sangatlah penting bagi perusahaan yang tidak 

hanya berguna bagi internal perusahaan tetapi juga dibutuhkan para 

eksternal pemakai laporan keuangan yang digunakan sebagai acuan untuk 

mengambil keputusan dalam berinvestasi. 

1. Manfaat Laporan Keuangan 

Manfaat laporan keuangan biasa digunakan oleh para pengguna 

informasi keuangan. Berikut adalah para pengguna laporan keuangan dan 

manfaatnya (Kartika, 2011) : 

a. Investor 

Untuk membantu menentukan tindakan apakah yang harus 

dilakukan didalam melakukan penilaian investasi perusahaan. 

b. Pemegang saham 

Untuk memperoleh informasi mengenai harga saham dan transaksi-

transaksi lainnya yang sangat dibutuhkan para pemegang saham 

dalam menentukan kapasitas yang dapat mempengaruhi kestabilan 

harga saham.  

c. Manager 

Harus memegang kendali tentang hak dan kewajiban mereka. Hak 

dan kewajiban tersebut akan dilaksanakan oleh manajemen 

berdasarkan laporan keuangan. 
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d. 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. 

e. Pemerintah 

Berkepentingan terhadap aktivitas perusahaan, seperti halnya 

dalam menetapkan kebijaksanaan pajak serta sebagai dasar untuk 

menyusun statistik pendapatan nasional. 

f. Masyarakat 

Laporan keuangan membantu masyarakat dengan menyediakan 

informasi kecenderungan dan perkembangan terakhir kemakmuran 

perusahaan dan rangkaian aktivitasnya. 

2. Peraturan Laporan Keuangan 

Di Indonesia, penyampaian laporan keuangan telah diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan 

penyampaian laporan keuangan yang telah diperbarui pada tanggal 1 

Agustus 2012 dalam Lampiran Keputusan BAPEPAM Nomor KEP-

431/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau 

Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa bagi perusahaan yang terdaftar 

di BEI wajib menyampaikan laporan tahunan beserta laporan audit 
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independen kepada Bapepam dan LK selambat-lambatnya 4 (empat) bulan 

setelah tahun buku berakhir. 

Informasi yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dapat 

bermanfaat bilamana disajikan secara akurat dan tepat pada saat dibutuhkan 

oleh pemakai laporan keuangan, namun informasi tidak lagi bermanfaat bila 

tidak disajikan secara akurat dan tepat waktu (Lucyanda dan Nura’ni, 2013). 

C. Audit dan Standar Audit 

1. Definisi Audit 

Audit 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 tingkat pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria 

yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai 

yang berkepentingan (Mulyadi, 2009). 

Audit pada umumnya dikelompokkan dalam tiga golongan, yaitu : 

a. Audit laporan keuangan (Financial Statement Audit) adalah audit yang 

dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang 

disajikan oleh klien, untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran 

laporan keuangan tersebut. Auditor independen menilai kewajaran 

laporan keuangan atas dasar kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi 

berterima umum. 

b. Audit kepatuhan (Compliance Audit) adalah audit yang tujuannya 

menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan 
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tertentu. Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak 

berwenang pembuat kriteria. Audit kepatuhan banyak dijumpai dalam 

pemerintahan. 

c. Audit operasional (Operational Audit) merupakan review secara 

sistematik kegiatan organisasi, atau bagian daripadanya, dalam 

hubungannya dengan tujuan tertentu. Tujuan audit operasional adalah 

mengevaluasi kinerja,mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan, 

dan membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut. 

Auditing dapat diartikan sebagai suatu pemeriksaan yang dilakukan 

secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen terhadap laporan 

keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan 

pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk 

memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut 

(Agoes, 2012). 

Berdasarkan pengertian audit di atas dapat disimpulkan bahwa 

pengauditan adalah proses pemeriksaan dan pengumpulan bukti-bukti 

mengenai informasi tentang tindakan dan kejadian ekonomi untuk 

menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. 

2. Tujuan Audit 

Tujuan umum audit terhadap laporan keuangan adalah untuk 

memberikan pernyataan pendapat apakah laporan keuangan yang diperiksa 
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menyajikan laporan secara wajar, dalam segala hal yang bersifat materiil, 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim (Mulyadi, 2009). 

3. Standar Audit 

Standar audit merupakan ukuran pelaksanaan tindakan yang menjadi 

pedoman umum bagi auditor dalam melaksanakan audit (Mulyadi, 2009). 

Standar audit yang telah ditetapkan dan dipisahkan oleh Ikatan Akuntan 

Publik Indonesia, sebagai berikut: 

a. Standar Umum 

1) Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki 

keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor. 

2) Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi 

dalam sikap mental harus diperhatikan oleh auditor. 

3) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib 

menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. 

b. Standar Pekerjaan Lapangan 

Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan 

asisten harus disupervisi dengan semestinya. 

1) Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk 

merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian 

yang akan dilakukan. 

2) Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, 

pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar 
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memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang 

diaudit. 

c. Standar Pelaporan 

1) Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah 

disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di 

Indonesia. 

2) 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. 

3) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang 

memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. 

4) Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai 

laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa 

pernyataan demikian tidak dapat diberikan.  

Dengan adanya standar tersebut, auditor membutuhkan waktu yang 

tidak sebentar dalam melaksanakan proses audit laporan keuangan, karena 

auditor harus melakukan beberapa standar untuk memastikan bahwa alat 

bukti yang diperoleh benar-benar relevan dan dapat mendukung pemberian 

opini atas laporan keuangan perusahaan. 
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D. Audit Delay 

Audit delay yaitu lama waktu antara dikeluarkannya laporan keuangan 

perusahaan dan laporan keuangan yang telah diaudit (Lucyanda dan 

Nura’ni, 2013). 

Audit delay adalah rentang waktu penyelesaian pelaksanaan audit 

laporan keuangan tahunan, yang diukur berdasarkan lamanya waktu atau 

hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan auditor independen atas 

laporan keuangan tahunan perusahaan, sejak tanggal tutup tahun buku 

perusahaan yaitu 31 Desember sampai tanggal yang tertera pada laporan 

auditor independen (Prameswari dan Yustrianthe, 2015). 

Audit delay inilah yang dapat mempengaruhi ketepatan informasi yang 

dipublikasikan, sehingga akan berpengaruh terhadap tingkat 

ketidakpastian keputusan berdasarkan informasi yang dipublikasikan 

(Kartika, 2011). Lamanya auditor menyelesaikan laporan auditnya dapat 

mempengaruhi pengumuman laporan keuangan perusahaan kepada publik 

sehingga akan mempengaruhi manfaat dari nilai laporan keuangan tersebut 

serta memberikan keyakinan atas kandungan informasi yang terdapat 

dalam laporan keuangan. Semakin lama auditor menyelesaikan laporan 

auditnya maka semakin berkurang manfaat dari laporan keuangan tersebut 

(Puspitasari dan Sari, 2012). 
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E. Faktor-faktor yang mempengaruhi Audit Delay 

1. Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

atau keuntungan melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti 

kegiatan penjualan, kas, modal, dan jumlah karyawan, dan sebagainya 

(Prameswari dan Yustrianthe, 2015).  

Profitabilitas menggambarkan tingkat efektivitas kegiatan operasional 

yang dapat dicapai perusahaan. Tingkat keuntungan merupakan salah satu 

cara menilai keberhasilan efektivitas perusahaan yang berkaitan dengan 

hasil akhir dari berbagai kebijakan dan keputusan perusahaan yang telah 

dilaksanakan dalam periode berjalan (Kartika, 2011). 

Perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas yang tinggi 

cenderung ingin segera mempublikasikannya karena akan mempertinggi 

nilai perusahaan di mata pihak-pihak yang berkepentingan. Sementara 

perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang rendah kecenderungan 

yang terjadi adalah kemunduran publikasi laporan keuangan (Saemargani, 

2015). 

Profitabilitas pada umumnya dapat diukur dengan rasio Net Profit 

Margin (NPM), Return On Assets (ROA), dan Return On Equity (ROE). 

Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan satu rasio saja untuk 

mengukur tingkat profitabilitas perusahaan yaitu Return On Assets (ROA). 

ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian 

perusahaan didalam operasional bisnisnya dengan memanfaatkan sumber 
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daya asetnya. Semakin tinggi nilai rasio ini menunjukkan bahwa semakin 

tinggi keuntungan yang diperoleh perusahaan dari hasil investasi pada 

asetnya dan begitu pula sebaliknya (Lestari, 2010). 

Pengukuran dengan ROA merupakan perbandingan antara jumlah laba 

yang dihasilkan terhadap aset yang digunakan, sehingga menunjukkan 

perusahaan mampu untuk menghasilkan laba dari sumber daya (aset) yang 

dimiliki. Dengan demikian kemungkinan profitabilitas yang diukur dengan 

Return On Asset (ROA) dapat mempengaruhi waktu penyelesaian audit. 

2. Ukuran Perusahaan 

Ukuran Perusahaan adalah besar kecilnya suatu perusahaan yang dilihat 

dari besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut (Saemargani, 

2015). Ukuran perusahaan (size)dapat diukur berdasarkan total aset, jumlah 

penjualan, dan ekuitas. Ukuran perusahaan dipengaruhi oleh kompleksitas 

operasional dan intensitas transaksi perusahaan yang tentunya akan 

berpengaruh terhadap kecepatan dalam menyajikan laporan keuangan 

kepada publik (Rahmawati, 2008). 

Menurut Mas’ud Machfoedz (1994) dalam Karang (2015) ukuran 

perusahaan dikategorikan menjadi tiga, yaitu : 

a. Perusahaan Besar 

Adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 

10 Milyar termasuk tanah dan bangunan, serta memiliki hasil penjualan 

lebih dari Rp 50 Milyar/tahun. 
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b. Perusahaan Menengah 

Adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih Rp 1-10 Milyar 

termasuk tanah dan bangunan, serta memiliki hasil penjualan lebih 

besar dari Rp 1 Milyar dan kurang dari Rp 50 Milyar/tahun. 

c. Perusahaan Kecil 

Adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 

200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan, serta memiliki hasil 

penjualan minimal Rp 1 Milyar/tahun. 

Perusahaan besar memiliki audit delay yang lebih singkat, karena 

perusahaan besar biasanya memiliki pengendalian intern yang baik serta 

memiliki sumber daya dan staf akuntan yang lebih banyak sehingga dapat 

mengurangi tingkat kesalahan dalam penyajian laporan keuangan 

perusahaan, hal ini memudahkan auditor dalam mengaudit laporan 

keuangan (Sari, 2014). 

Hal ini berbeda dengan pendapat Purnamasari (2012), auditor dalam 

mengaudit perusahaan dengan aset yang lebih besar akan menjadikan waktu 

auditnya lebih panjang. Hal ini sejalan dengan Puspitasari dan Sari (2012) 

yang menunjukkan bahwa perusahaan yang mempunyai total aset lebih 

besar akan menyelesaikan audit lebih lama dibandingkan dengan 

perusahaan yang mempunyai total aset yang lebih kecil, hal ini dikarenakan 

jumlah sampel yang harus diambil semakin besar dan semakin banyak 

prosedur audit yang harus ditempuh. 
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Dalam hal ini auditor cenderung akan memerlukan waktu yang lebih 

banyak dalam mengaudit perusahaan besar karena total aset yang dimiliki 

perusahaan lebih besar daripada perusahaan yang lebih kecil begitu pula 

semakin besar perusahaan semakin banyak klien maka semakin besar pula 

jumlah transaksi yang perlu diaudit, sehingga menghasilkan audit delay 

yang lebih lama. 

Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan (size) diukur dengan 

menggunakan natural logaritma total aset, artinya ukuran perusahaan 

diukur oleh besar kecilnya total aset yang dimiliki perusahaan (Purnamasari, 

2012). 

3. Solvabilitas 

Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh 

kewajiban finansialnya pada saat perusahaan tersebut dilikuidasi 

(Saemargani, 2015). Solvabilitas sering disebut leverage ratio. Achmad and 

Abidin (2008) menyatakan bahwa rasio leverage mengukur tingkat aktiva 

perusahaan yang telah dibiayai oleh penggunaan hutang. Dengan demikian 

solvabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk membayar 

semuahutang-hutangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

Tingginya rasio debt to equity mencerminkan tingginya resiko 

keuangan perusahaan. Tingginya resiko ini menunjukkan adanya 

kemungkinan bahwa perusahaan tersebut tidak bisa melunasi kewajiban 

atau hutangnya baik berupa pokok maupun bunga. Resiko perusahaan yang 

tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan mengalami kesulitan keuangan. 
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Kesulitan keuangan merupakan berita buruk yang akan mempengaruhi 

kondisi perusahaan di mata masyarakat. Pihak manajemen cenderung 

menunda penyampaian laporan keuangan berisi berita buruk. (Prameswari 

dan Yustrianthe, 2015). 

4. Opini Auditor 

Opini auditor merupakan pendapat yang diberikan auditor atas laporan 

keuangan sebagai hasil akhir dari proses audit (Kusumawardani, 2013). 

Opini audit adalah pendapat yang dikeluarkan oleh auditor mengenai 

kewajaran laporan keuangan auditan, dalam semua hal yang material, yang 

didasarkan atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan tersebut dengan 

prinsip akuntansi berterima umum (Mulyadi, 2009). Pendapat auditor 

sangatlah penting bagi perusahaan ataupun pihak-pihak lain yang 

membutuhkan hasil dari laporan keuangan auditan. 

Auditor menyatakan pendapatnya berpijak pada audit yang 

dilaksanakan berdasarkan standar auditing dan atas temuan-temuannya. 

Standar auditing antara lain memuat empat standar pelaporan. Dalam hal 

pemberian opini, Standar Pelaporan keempat dalam SPAP  memaparkan: 

“Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai 

laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan 

demikian tidak dapat 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 dilaksanakan, jika 

ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor”. 
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Secara lebih rinci, berbagai tipe pendapat auditor dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Pendapat wajar tanpa pengecualian (Unqualified Opinion), 

Pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan 

keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, 

posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan 

prinsip akuntansi yang berterima umum di Indonesia (IAI, 2011). 

Kesesuaian dengan prinsip akuntansi berterima umum ini dipaparkan 

lebih lanjut oleh Mulyadi (2009), jika memenuhi kondisi berikut: 

1) Prinsip akuntansi berterima umum digunakan untuk menyusun laporan 

keuangan. 

2) Perubahan penerapan prinsip akuntansi berterima umum dari periode ke 

periode telah cukup dijelaskan. 

3) Informasi dalam catatan-catatan yang mendukungnya telah 

digambarkan dan dijelaskan dengan cukup dalam laporan keuangan, 

sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. 

b. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan 

(Unqualified Opinion with Explanatory Language), 

IAI (2011) memuat penjelasan, bahwa keadaan tertentu mungkin 

mengharuskan auditor untuk menambahkan suatu paragraf penjelasan 

(atau bahasa penjelasan yang lain) dalam laporan auditnya. 

c. Pendapat wajar dengan pengecualian (Qualified Opinion), 
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Jika auditor menjumpai kondisi-kondisi berikut, ia akan memberikan 

pendapat wajar dengan pengecualian dalam laporan audit (Mulyadi, 

2009): 

1) Lingkup audit dibatasi oleh klien. 

2) Auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak 

dapat memperoleh informasi penting karena kondisi-kondisi yang 

berada di luar jangkauan kekuasaan klien maupun auditor. 

3) Laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi 

berterima umum. Prinsip akuntansi berterima umum yang digunakan 

dalam penyususnan laporan keuangan tidak diterapkan secara konsisten. 

Dengan demikian pendapat wajar dengan pengecualian ini 

menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam 

semua hal yang material,posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas 

entitas sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, 

kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang 

dikecualikan (IAI, 2011). 

d. Pendapat tidak wajar (Adverse Opinion), 

IAI (2011) menyebutkan, pendapat tidak wajar dimaknai laporan 

keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, 

dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang 

berlaku umum di Indonesia.Keterangan lebih lanjut dideskripsikan oleh 

Mulyadi (2009) bahwasanya laporan keuangan yang diberi pendapat 

tidak wajar oleh auditor memuat informasi yang sama sekali tidak dapat 
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dipercaya, sehingga tidak dapat dipakai oleh pemakai informasi 

keuangan untuk pengambilan keputusan. 

e. Pernyataan tidak memberikan pendapat (Disclaimer of Opinion), 

Auditor tidak melaksanakan audit yang berlingkup memadai untuk 

memungkinkan auditor memberikan pendapat atas laporan keuangan. 

Pernyataan tidak memberikan pendapat juga dapat diberikan oleh 

auditor jika ia dalam kondisi tidak independen dalam hubungannya 

dengan klien. 

Opini auditor merupakan pendapat yang diberikan auditor atas 

laporan keuangan yang digunakan oleh pengguna laporan keuangan 

untuk mengetahui kinerja perusahaan selama periode tertentu sehingga 

dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. 

5. Ukuran KAP 

Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang telah mendapatkan 

izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi para akuntan publik untuk 

memberikan jasanya (Saemargani, 2015). KAP yang bereputasi baik dapat 

melakukan audit secara efisien dan fleksibel untuk menyelesaikan audit 

sesuai jadwal (Kusumawardani, 2013). 

Dalam menyampaikan laporan keuangan yang akurat dan terpercaya, 

suatu perusahaan membutuhkan jasa KAP. Faktor ukuran KAP yang 

melakukan penugasan audit juga diduga memiliki pengaruh terhadap audit 

delay dan ketepatan waktu pelaporan keuangan. KAP besar dalam hal ini 

the big four cenderung lebih cepat menyelesaikan tugas audit yang mereka 

Pengaruh Profitabilitas, Ukuran..., Tris Elyana Puspita Dewi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2017



 

30 
 

terima bila dibandingkan dengan non big four dikarenakan reputasi yang 

harus mereka jaga (Sari, 2014).  

Penelitian ini membagi ukuran KAP berdasarkan adanya kerjasama 

dengan KAP yang memiliki reputasi internasional, yaitu KAP the big four 

dengan KAP non big four. Adapun kategori the big four di Indonesia 

menurut Pusat Pembinaan Profesi Keuangan update 2016 yaitu : 

a. KAP Price Waterhouse Coopers (PWC), bekerjasama dengan KAP 

Tanudiredja, Wibisana & Rekan 

b. KAP Ernest & Young (E&Y), bekerjasama dengan KAP Purwantono, 

Suherman & Surjo 

c. KAP Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte), bekerjasama dengan Osman 

Bing Satrio & Rekan 

d. KAP Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG), bekerjasama dengan 

Siddharta & Widjaja. 

Pemilihan kantor akuntan publik yang berkompeten kemungkinan 

dapat membantu waktu penyelesaian audit menjadi lebih segera atau 

tepat waktu. Besarnya ukuran KAP diperhatikan oleh tingginya kualitas 

yang dihasilkan dari jasanya yang selanjutnya akan berpengaruh pada 

jangka waktu penyelesaian audit. Waktu audit yang cepat merupakan 

salah satu cara KAP dengan kualitas tinggi untuk mempertahankan 

reputasi mereka (Septariani, 2016). Dengan demikian besar kecilnya 

ukuran KAP kemungkinan dapat mempengaruhi waktu penyelesaian 

audit laporan keuangan. 
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6. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

Peneliti dan 

Tahun 
Judul 

Variabel yang 

Mempengaruhi 

Audit Delay 

Hasil 

Ni Made Dwi 

Umidyathi 

Karang, 

I Ketut 

Yadnyana, 

dan 

I Wayan 

Ramantha 

(2015) 

Pengaruh Faktor 

Internal Dan 

Eksternal PadaAudit 

Delay 

1. Ukuran 

perusahaan 

2. Profitabilitas 

3. Solvabilitas 

4. Kualitas auditor 

5. Opini auditor  

Ukuran perusahaan dan 

solvabilitas berpengaruh 

positif pada audit delay. 

Sedangkan  

profitabilitas, kualitas 

auditor, dan opini auditor 

berpengaruh negatif pada 

audit delay. 

Afina Survita 

Prameswari 

dan 

Rahmawati 

Hanny 

Yustrianthe 

(2015) 

Analisis Faktor-

Faktor Yang 

Memengaruhi 

AuditDelay 

1. Ukuran 

perusahaan 

2. Solvabilitas 

3. Profitabilitas 

4. Kantor akuntan 

publik reputasi 

5. Opini auditor 

Ukuran perusahaan, 

solvabilitas, dan opini 

auditor tidak 

berpengaruh pada audit 

delay.Sedangkan 

profitabilitas dan kantor 

akuntan publik reputasi 

berpengaruh pada audit 

delay. 

Fitria Ingga 

Saemargani 

(2015) 

Pengaruh Ukuran 

Perusahaan, Umur 

Perusahaan, 

Profitabilitas, 

Solvabilitas, Ukuran 

KAP, dan Opini 

Auditor Terhadap 

Audit Delay 

1. Ukuran 

perusahaan 

2. Umur 

perusahaan 

3. Profitabilitas 

4. Solvabilitas 

5. Ukuran KAP 

6. Opini auditor 

Umur perusahaan dan 

profitabilitas 

berpengaruh signifikan 

terhadap audit delay, 

Sedangkan ukuran 

perusahaan, solvabilitas, 

ukuran KAP, dan opini 

auditor tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan 

terhadap audit delay. 

Desy 

Septariani 

(2016) 

Pengaruh Return On 

Assets, Debt To 

Equity Ratio dan 

Ukuran KAP 

Terhadap Audit 

Delay 

1. Return On 

Assets 

2. Debt To Equity 

Ratio 

3. Ukuran KAP 

Ukuran KAP 

berpengaruh signifikan 

terhadap audit delay, 

sedangkan Return On 

Asset dan Debt To Equity 

Ratio tidak berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap audit delay. 
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Alfian Nur 

Aditya  

(2014) 

Faktor-faktor yang 

Berpengaruh 

Terhadap Audit 

Delay 

1. Laba 

2. Opini auditor 

3. Ukuran 

Perusahaan 

4. Ukuran KAP 

Laba dan opini auditor 

berpengaruh terhadap 

audit delay, sedangkan 

ukuran perusahaan dan 

ukuran KAP tidak 

berpengaruh terhadap 

audit delay. 

Imam 

Trianto, R. 

Adri 

Satriawan, 

dan Yuneita 

Anisma  

(2014) 

Analisis Faktor-

faktor yang 

Mempengaruhi Audit 

Delay 

1. Ukuran 

Perusahaan 

2. Opini audit 

3. Ukuran KAP 

4. Solvabilitas 

5. Profitabilitas 

Profitabilitas 

berpengaruh signifikan 

terhadap audit delay, 

sedangkan ukuran 

perusahaan, opini audit, 

ukuran KAP dan 

solvabilitas tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap audit delay. 

 

7. Kerangka Pemikiran 

Audit delay adalah lamanya waktu yang dibutuhkan auditor untuk 

menghasilkan laporan audit atas kinerja keuangan suatu perusahaan. 

Semakin lama auditor menyelesaikan laporan auditnya, maka akan 

mengakibatkan semakin lama penyampaian laporan keuangan perusahaan 

yang telah diaudit, sehingga dapat mengurangi manfaat dari laporan 

keuangan tersebut. Beberapa faktor yang diduga dapat berpengaruh 

terhadap audit delay dalam penelitian ini antara lain adalah profitabilitas, 

ukuran perusahaan, solvabilitas, opini auditor dan ukuran KAP. 

Berdasarkan tinjauan teori dan penelitian terdahulu maka dapat 

digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

     H1 (-) 

      

     H2 (+) 

 

     H3 (+) 

 

     H4(-) 

 

     H5(-) 

 

8. Hipotesis Penelitian 

1. Pengaruh profitabilitas terhadap audit delay 

Profitabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

profit merupakan berita baik bagi perusahaan. Perusahaan tidak akan 

menunda penyampaian informasi yang berisi berita baik. Perusahaan 

yang memiliki profitabilitas yang lebih tinggi membutuhkan waktu 

dalam pengauditan laporan keuangan lebih cepat dikarenakan 

keharusan untuk menyampaikan kabar baik secepatnya kepada publik 

Profitabilitas (X1) 

Opini Auditor (X4) 

Ukuran KAP (X5) 

Solvabilitas (X3) 

Ukuran Perusahaan (X2) 

Audit Delay (Y) 
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(Rachmawati, 2008). Sedangkan auditor pada perusahaan yang 

mengalami kerugian memiliki respon yang cenderung lebih hati-hati 

dalam melakukan proses pengauditan. Jika perusahaan menghasilkan 

profitabilitas yang lebih tinggi maka audit delay akan lebih pendek 

dibandingkan perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang lebih 

rendah. Penelitian Karang (2015) menunjukkan bahwa profitabilitas 

berpengaruh negatif pada audit delay. Hal ini berarti profitabilitas yang 

tinggi menunjukkan seberapa besar keuntungan yang diperoleh suatu 

perusahaan. Profitabilitas yang tinggi akan mengurangi lamanya audit 

delay perusahaan. Hasil ini senada dengan penelitian Anisma dkk 

(2014) yang menunjukkan profitabilitas berpengaruh negatif pada audit 

delay. Dari pernyataan diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini 

adalah : 

H1 : Profitabilitas berpengaruh negatif pada audit delay. 

2. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit delay 

Ukuran Perusahaan adalah besar kecilnya suatu perusahaan yang 

dilihat dari besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut 

(Saemargani, 2015). Puspitasari dan Sari (2012) menyatakan bahwa 

perusahaan yang mempunyai total aset lebih besar akan menyelesaikan 

audit lebih lama dibandingkan dengan perusahaan kecil, hal ini 

dikarenakan jumlah transaksi dan sampel yang harus diambil semakin 

besar serta semakin banyak prosedur audit yang harus ditempuh. 

Penelitian Karang (2015), Purnamasari (2012), Puspitasari dan Sari 
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(2012) menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan memiliki 

pengaruh positif terhadap audit delay. Hal ini berarti apabila perusahaan 

yang diaudit memiliki aset yang lebih besar maka audit delay semakin 

lama.   

H2 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap audit delay. 

3. Pengaruh solvabilitas terhadap audit delay 

Solvabilitas perusahaan adalah kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi seluruh kewajiban finansialnya pada saat perusahaan 

tersebut dilikuidasi (Saemargani, 2015). Solvabilitas merupakan rasio 

yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menutupi semua 

kewajibannya, diasumsikan bahwa semakin tinggi rasio utang terhadap 

total aktiva maka semakin lama rentang waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan laporan keuangan sehingga solvabilitas berpengaruh 

terhadap audit delay. Hasil penelitian Karang (2015) dan Nisak (2015) 

menyatakan bahwa solvabilitas berpengaruh positif terhadap audit 

delay. Saat perusahaan dilikuidasi kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajibannya tercermin dalam solvabilitas. Dari pernyataan 

diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

H3 : Solvabilitas berpengaruh positif terhadap audit delay. 

 

 

 

 

Pengaruh Profitabilitas, Ukuran..., Tris Elyana Puspita Dewi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2017



 

36 
 

4. Pengaruh opini auditor terhadap audit delay 

Opini auditor adalah pendapat yang dikeluarkan oleh auditor 

mengenai kewajaran laporan keuangan auditan, dalam semua hal yang 

material, yang didasarkan atas kesesuaian penyusunan laporan 

keuangan tersebut dengan prinsip akuntansi berterima umum (Mulyadi, 

2009).Perusahaan yang mendapatkan unqualified opinion menunjukkan 

laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan bukti-bukti 

pendukung sehingga audit delay akan lebih singkat. Sedangkan 

perusahaan yang mendapat opini selain wajar tanpa pengecualian 

auditor membutuhkan waktu lebih lama dalam melaksanakan proses 

audit karena harus memberikan perhatian lebih terhadap akun-akun 

tertentu (Lucyanda dan Nura’ni 2013). Hasil penelitian Aditya (2014), 

Purnamasari (2012), Prameswari dan Yustrianthe (2015) menunjukkan 

bahwa opini auditor berpengaruh negatif terhadap audit delay. Hal ini 

dikarenakan apabila perusahaan mendapat unqualified opinion maka 

audit delay akan berkurang dibandingkan perusahaan yang 

mendapatkan opini selain unqualified. Dari pernyataan diatas, maka 

hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

H4: Opini auditor berpengaruh negatif terhadap audit delay. 

5. Pengaruh ukuran KAP terhadap audit delay 

Pemilihan kantor akuntan publik yang berkompeten kemungkinan 

dapat membantu waktu penyelesaian audit menjadi lebih segera atau 

tepat waktu. Menurut Kusumawardani (2013) perusahaan yang diaudit 
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oleh KAP the big four memiliki sumber daya manusia yang berkualitas 

dan sebagian besar perusahaan yang sudah menggunakan jasa audit 

KAP the big four dapat melakukan auditnya dengan cepat dan efisien. 

Hasil penelitian Saemargani (2015) dan Lucyanda dan Nura’ni (2013) 

menunjukkan bahwa ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap audit 

delay. Hal ini dikarenakan ukuran KAP the big four akan memiliki 

audit delay lebih singkat dibandingkan perusahaan yang diaudit oleh 

KAP non big four. Dari pernyataan diatas, maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah : 

H5 : Ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap audit delay. 
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