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Abstract: The purpose of this research is to determine the effect of auditor changes, firm size, Debt Equity Ratio,
Audit Complexity, Auditor’s Opinion and KAP’s Reputation on Audit Delay. The data used are the financial statement
of listed companies in BEI from 2012-2013. The method of analysis used is quantitative analysis, with the multiple
regression variable research consists of firm size (X1 ), Debt Equity Ratio (X2 ), Audit Complexity (X3 ), Auditor’s
Opinion (X4 ), KAP’s Reputation (X5 ) and audit delay (Y). The research shows that auditor changes, firm size, Debt
Equity Ratio, Audit Complexity, Auditor’s Opinion and KAP’s Reputation has impact on audit delay simultaneously.
However, partially, only firm size have a dominant influence on audit delay, while Auditor’s Opinion, KAP’s reputation,
Debt Equity Ratio, Audit Complexity and auditor changes is not dominant affect on audit delay.
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh auditor changes, ukuran perusahaan, Debt Equity
Ratio, Audit Complexity, Opini Auditor, dan Reputasi KAP terhadap Audit Delay. Data yang digunakan adalah
laporan keuangan auditan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI dari tahun 2012-2013. Metode analisis
yang digunakan adalah analisis kuantitatif, dengan model regresi berganda. Variabel dalam penelitian ini adalah
ukuran perusahaan (X1), Debt Equity Ratio (X2), Audit Complexity (X3), Opini Auditor (X4), Reputasi KAP (X5) dan
audit delay (Y). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Audit complexity, opini auditor, Debt Equity Ratio, ukuran
perusahaan, reputasi KAP dan auditor changes secara bersama-sama mempengaruhi audit delay. Sedangkan secara
parsial terbukti bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap audit delay.

Kata kunci: audit delay, auditor changes

1. PENDAHULUAN

PSAK No.1 tahun 2009 menyatakan bahwa
laporan keuangan merupakan penyajian terstruktur
dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu
entitas yang memiliki tujuan untuk memberikan
informasi mengenai posisi keuangan, kinerja
keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi
sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam
pembuatan keputusan ekonomi, serta menunjukkan
hasil pertanggungjawaban manajemen atas
penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada
mereka. Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 lampiran
keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-36/PM/
2003 menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan
harus disertai dengan laporan akuntan dengan

pendapat yang lazim dan disampaikan kepada
Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan
ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Sulistyawati (2009) menyatakan bahwa
seorang auditor dituntut untuk bekerja secara lebih
profesional dimana salah satu bentuk profesionalisme
tersebut adalah ketepatan waktu (timelines)
penyampaian laporan auditnya, karena ketepatan
waktu merupakan syarat utama bagi peningkatan
harga pasar saham perusahaan-perusahaan go public.
Ketepatan waktu perusahaan dalam mempublikasikan
laporan keuangan kepada masyarakat umum dan
kepada Bapepam tergantung dari ketepatan waktu
auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya
(Kartika, 2009).
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Berdasarkan informasi yang dikeluarkan
Bursa Efek Indonesia (BEI) diketahui bahwa hingga
1 April 2013 tercatat ada 52 perusahaan yang belum
menyampaikan laporan keuangan auditan yang
berakhir per 31 Desember 2012. Hal yang serupa
terjadi pada laporan keuangan interim triwulan I, II
dan III tahun 2013.

Pada 30 April 2013 masih ada 81 perusahaan
yang belum menyampaikan laporan keuangan
interim yang berakhir per 31 Maret 2013.
BEI mengumumkan sebanyak 34 perusahaan
belum menyampaikan laporan keuangan per 30
Juni 2013 dan 52 perusahaan yang hingga tanggal
31 Oktober 2013 belum menyampaikan laporan
keuangan interim per 30 September 2013. Data di
atas menunjukkan fakta bahwa masih banyak
perusahaan yang belum menyampaikan laporan
keuangan secara tepat waktu.

Alasan emiten atas keterlambatan
penyampaian laporan keuangan ini pun beragam.
Forddanta (2013) dalam Harian Kontan menyatakan
alasan keterlambatan penyampaian laporan keuangan
interim triwulan I tahun 2013 PT. Borneo Lumbung
Energy & Metal. Direktur PT. Borneo Lumbung
Energy & Metal menyatakan bahwa  keterlambatan
tersebut disebabkan karena menunggu hasil
pembukuan Bumi Plc terlebih dahulu, sementara
laporan keuangan Bumi Plc sendiri baru keluar pada
akhir Agustus. Berbeda dengan PT. Zebra Nusantara,
Sulistiyono (2013) dalam artikelnya mengungkapkan
bahwa saat proses pengerjaan laporan keuangan,
Dirut PT. Zebra Nusantara Tbk, Agoes Soegiarto
mengalami sakit dan akhirnya meninggal dunia.
Sehingga mengalami kesulitan untuk melakukan
koordinasi. Hal ini berimbas pada keterlambatan
penyampaian laporan keuangan interim 31 Maret
2013.

Penelitian mengenai faktor-faktor penyebab
terjadinya keterlambatan penyampaian laporan
keuangan telah banyak dilakukan. Namun,
terjadinya ketidakkonsistenan hasil penelitian
terdahulu merupakan salah satu alasan peneliti
untuk menggunakan variabel auditor changes,
ukuran perusahaan, Debt Equity Ratio, Audit

Complexity, Opini Auditor dan Reputasi KAP
sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi Audit
Delay.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Teori Agensi

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan
hubungan keagenan sebagai berikut:

“We define an agency relationship as a contract
under which one or more persons (the principal(s))
engage another person (the agent) to perform
some service on their behalf which involves
delegating some decision making authority to the
agent.”

Ketika manajemen sebagai agent dan
pemegang saham sebagai principle, maka konflik
kepentingan dapat terjadi. Konflik kepentingan antara
agent (pihak manajemen perusahaan) dan principal
(pemilik) bisa saja terjadi karena asimetri informasi.
Asimetri informasi ini dapat dicegah dengan
menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit
oleh auditor independen secara tepat waktu (Lestari,
2010).

2.2 Audit Delay

Dyer dan Mc Hugh (1975) dalam Utami
(2006) mendefinisikan audit delay sebagai berikut:

“Auditor’s report lag is the open interval of number
of days from the year end to the date recorded as the
opinion signature date in the auditor’s report.”

Setiap perusahaan yang go public,
diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan
yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan dan telah diaudit oleh akuntan publik yang
terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal (Prayogi,
2012). Kewajiban penyampaian laporan keuangan
berkala diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor
X.K.2 lampiran keputusan Ketua Bapepam Nomor
KEP-36/PM/2003.
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2.3 Kerangka Pemikiran

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian
kuantitatif dimana data diukur dalam suatu skala
numerik. Penelitian ini membutuhkan data sekunder
berupa laporan keuangan auditan perusahaan-
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
tahun 2012-2013.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah
perusahaan-perusahaan yang terlambat
menyampaikan laporan keuangan auditan tahun 2012
sebanyak 52 perusahaan. Dari populasi tersebut,
kemudian peneliti menarik sampel menggunakan
teknik non-probability sampling dengan cara
purposive sampling , sehingga diperoleh 31
perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian
ini.

3.3 Model Persamaan

Untuk menguji hipotesis yang telah
dikembangkan, maka penelitian ini akan
menggunakan model persamaan regresi berganda
untuk persamaan Audit Delay.

KETERANGAN:

AD = Audit Delay
AC = Auditor Changes
UP = Ukuran Perusahaan
DER = Debt Equity Ratio
ACom = Audit Complexity
OA = Opini Auditor
RKAP = Reputasi KAP

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran
Variabel

3.4.1 Audit Delay

Selisih antara tanggal laporan audit dengan
tanggal laporan keuangan.

3.4.2 Auditor Changes

Auditor changes diukur dengan variabel
dummy dengan ketentuan berikut: jika perusahaan
mengganti auditor dengan auditor tahun sebelumnya
diberi angka 1 dan jika tidak pernah mengganti diberi
angka 0.

3.4.3 Ukuran Perusahaan

Dalam penelitian ini ukuran perusahaan
dihitung dengan menggunakan total asset yang
dimiliki perusahaan.

3.4.4 Opini Auditor

Metode pengukuran opini auditor dalam
penelitian ini menggunakan variabel dummy.
Perusahaan yang diberi pendapat unqualified akan
diberi angka 1 dan jika perusahaan tidak diberi
pendapat unqualified akan diberi angka 0.

3.4.5 Reputasi KAP

Pengukuran reputasi KAP menggunakan
variabel dummy, dengan ketentuan  jika perusahaan

Ukuran Perusahaan = Total Asset
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menggunakan jasa KAP the big four diberi kode 1
dan perusahaan yang tidak menggunakan jasa KAP
non the big four diberi kode 0.

3.4.6 Debt Equity Ratio

Debt to Equity Ratio (DER) menunjukkan
kemampuan modal perusahaan untuk memenuhi
seluruh kewajibannya. Pengukuran variabel tersebut
menggunakan rumus berikut:

3.4.7 Audit Complexity

Skala pengukuran yang digunakan adalah
skala rasio sebagai berikut:

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang dilakukan adalah uji
multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji
autokorelasi.

3.5.2 Uji Hipotesis

Untuk menjawab hipotesis yang telah dibuat
dapat digunakan metode analisis sebagai berikut:

1. Uji F

Dasar pengambilan keputusan:
a) Jika Fhitung < Ftabel  maka Ho diterima;

Jika Fhitung > Ftabel  maka Ho ditolak.

b) Berdasarkan nilai probabilitasnya
(signifikansi) dasar pengambilan keputusannya
adalah:

Total Utang
Total Modal

Inventaris + Piutang
Total Asset

Jika probabilitas > 0,05 maka Ho diterima;
Jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak.

2. Uji t

Dasar pengambilan keputusan:
a) Jika thitung < ttabel maka Ho diterima;

Jika thitung > ttabel maka Ho ditolak.

b) Berdasarkan nilai probabilitasnya
(signifikansi) dasar pengambilan keputusannya
adalah:
Jika probabilitas > 0,05 maka Ho diterima;
Jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Estimasi Model Persamaan Audit
Delay

Hasil estimasi model audit delay secara
ringkas ditampilkan pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1: Hasil Estimasi Model Audit Delay

Sumber: Hasil Pengolahan data dengan SPSS 20
              n = 62 á = 0,05

Size

Audit
Complexity
Auditor’s
opinion
KAP’s
reputation
Debt Equity
Ratio
Auditor
Changes
R-Square
Adjusted
R Square
F-statistic
Prob
(F-Statistic)

-9,519**
(-2,540)
-17,030
(-1,053)
7,766
(0,509)
0,583
(0,069)
0,245
(0,469)
-16,693
(-2,141)
0,203
0,116
3,284
2,338
0,044

H0 rejected

H0 accepted

H0 accepted

H0 accepted

H0 accepted

H0 accepted

Hipotesis
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Sebelum hasil estimasi ini dianalisis lebih
lanjut, maka perlu dilakukan pengujian asumsi klasik
dan pengujian secara statistik yang meliputi uji F dan
uji t.

4.2 Uji Multikolinearitas

Tabel berikut ini menunjukkan bahwa nilai
tolerance dan variance inflation factor (VIF),
masing-masing  > 0,10 dan VIF < 10, sehingga dapat
disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar
variabel independen.

Tabel 2: Uji Multikolinearitas

Coefficientsa

a. Dependent Variable: Delay

Sumber: Hasil Pengolahan data dengan SPSS 20
              n = 62 á = 0,05

4.3 Uji Autokorelasi

Tabel berikut menunjukkan bahwa nilai uji
Durbin Watson berada diantara -2 sampai 2 yang
berarti bahwa tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 3: Uji Autokorelasi

Model Summaryb

a. Predictors: (Constant), DER, Size, Opini, Complexity,
     Reputasi, Changes
b. Dependent Variable: Delay

Sumber: Hasil Pengolahan data dengan SPSS 20
n = 62 á = 0,05

   Model      Collinearity Statistics

  Tolerance                 VIF
(Constant)
Changes
Size
Complexity
Opini
Reputasi
DER

,722
,674
,738
,941
,783
,800

1,385
1,483
1,354
1,062
1,277
1,249

1

Model Durbin-Watson
1        2,263a

4.4 Uji Heteroskedastisitas

Ada tidaknya heteroskedastisitas dapat
dilakukan dengan melihat grafik Scatterplot. Grafik
berikut menunjukkan bahwa tidak terjadi
heteroskedastisitas pada model regresi. Titik-titik
pada grafik Scatterplot menyebar secara acak di atas
maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y.

Gambar 1: Uji Heteroskedastisitas

4.5 Uji F

Tabel di atas menunjukkan F hitung dari
persamaan audit delay sebesar 2,338 dengan
signifikansi 0,044, sedangkan F tabel adalah 2,27
dengan signifikansi 0,05. Berdasarkan hasil tersebut
dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran
perusahaan, debt equity ratio, audit complexity, opini
auditor, reputasi KAP dan auditor changes secara
bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap audit delay sebesar 20,3%, sedangkan
79,7% dijelaskan oleh variabel di luar variabel
independen.

4.6 Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui bahwa
variabel independen (auditor changes, ukuran
perusahaan, debt equity ratio, audit complexity, opini
auditor, reputasi KAP) secara parsial mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen
(audit delay).
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Hipotesis 1

Hipotesis pertama dalam penelitian ini
menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh
negatif terhadap Audit Delay. Dari hasil estimasi di
atas, diperoleh nilai t hitung sebesar -2,540 dengan
signifikansi 0,014. Karena t hitung lebih besar
daripada t tabel (2,540 > 1.67303) dan signifikansi
menunjukkan angka lebih kecil dari 0,05 (0,014 <
0,05), maka variabel ukuran perusahaan berpengaruh
negatif terhadap Audit Delay. Sehingga Ho ditolak
dan Ha diterima.

Hipotesis 2

Hipotesis kedua dalam penelitian ini
menyatakan bahwa opini audit berpengaruh negatif
terhadap Audit Delay. Dari hasil estimasi di atas,
diperoleh nilai t hitung sebesar 0,509 dengan
signifikansi 0,613. Karena t hitung lebih kecil dari t
tabel (0,509 < 1.67303) dan signifikansi menunjukkan
angka lebih besar dari 0,05 (0,613 > 0,05), maka
variabel opini audit secara parsial tidak
mempengaruhi audit delay. Sehingga Ho diterima dan
Ha ditolak.

Hipotesis 3

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini
menyatakan bahwa Reputasi Akuntan Publik
berpengaruh negatif terhadap Audit Delay. Dari hasil
estimasi di atas, diperoleh nilai t hitung sebesar 0,069
dengan signifikansi 0,945. Karena t hitung lebih kecil
dari t tabel (0,069 < 1.67303) dan nilai signifikansi
lebih besar dari 0,05 (0,945 > 0,05) maka variabel
reputasi akuntan publik secara parsial tidak
berpengaruh terhadap Audit Delay, sehingga Ho
diterima dan Ha ditolak.

Hipotesis 4

Hipotesis keempat dalam penelitian ini
menyatakan bahwa DER berpengaruh positif
terhadap Audit Delay.  Dari hasil estimasi di atas,
diperoleh nilai t hitung sebesar 0,469 dengan
signifikansi 0,945. Karena t hitung lebih kecil dari t
tabel (0,469 < 1.67303) dan nilai signifikansi lebih

besar dari 0,05 (0,945 > 0,05)  maka variabel DER
secara parsial tidak berpengaruh terhadap Audit
Delay, sehingga Ho diterima dan Ha ditolak.

Hipotesis 5

Hipotesis kelima dalam penelitian ini
menyatakan bahwa Audit complexity berpengaruh
positif terhadap audit delay.  Dari hasil estimasi di
atas, diperoleh nilai t hitung sebesar -1,053 dengan
signifikansi 0,297. Karena t hitung lebih kecil dari t
tabel (1,053 < 1.67303) dan nilai signifikansi lebih
kecil dari 0,05 (0,297 < 0,05)  maka variabel Audit
complexity secara parsial tidak berpengaruh terhadap
audit delay. Sehingga Ho diterima dan Ha ditolak.

Hipotesis 6

Hipotesis keenam dalam penelitian ini
menyatakan bahwa Auditor changes berpengaruh
positif terhadap audit delay. Dari hasil estimasi di
atas, diperoleh nilai t hitung sebesar -2,141 dengan
signifikansi 0,037. Karena t hitung lebih besar dari t
tabel (2,141 < 1.67303) dan nilai signifikansi lebih
besar dari 0,05 (0,037 > 0,05)  maka variabel Auditor
changes berpengaruh negatif terhadap audit delay.
Sehingga Ho diterima dan Ha ditolak.

4.7 Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa
hipotesis alternatif pada persamaan pertama terbukti.
Ukuran Perusahaan, Debt Equity Ratio, Audit
Complexity, Opini Auditor dan Reputasi KAP secara
bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap audit delay.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Secara parsial, ukuran perusahaan

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap audit
delay. Artinya, semakin besar skala suatu perusahaan,
maka rentang waktu yang dibutuhkan untuk
menghasilkan laporan audit lebih pendek
dibandingkan perusahaan yang berskala kecil. Seperti
yang diungkapkan oleh Dyer dan Mc Hugh (1975)
dalam Utami (2006) bahwa perusahaan besar
dimonitor secara ketat oleh investor, pegawai,
kreditur dan pemerintah, sehingga menghadapi
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tekanan yang lebih tinggi untuk mengumumkan
laporan audit yang lebih awal. Hal yang serupa
diungkapkan oleh Mantik dan Sujana (2013) bahwa
semakin besar suatu perusahaan maka perusahaan
akan melaporkan laporan keuangan yang telah diaudit
semakin cepat karena perusahaan memiliki banyak
sumber informasi dan memiliki sistem pengendalian
internal perusahaan yang baik sehingga dapat
mengurangi tingkat kesalahan dalam penyusunan
laporan keuangan yang memudahkan auditor dalam
melakukan audit laporan keuangan.

Hasil pengujian terhadap variabel opini audit
tidak membuktikan hipotesis kedua. Hasil ini juga
bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan
oleh Prayogi (2012) dan Kusumawardhani (2013)
yang mengungkapkan bahwa opini auditor memiliki
pengaruh signifikan  terhadap audit delay.  Namun,
Shulthoni (2012) mengungkapkan hasil yang selaras
dengan penelitian ini bahwa opini auditor tidak
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap audit
delay. Hasil ini terjadi karena sebagian besar
perusahaan yang dijadikan sampel telah mendapatkan
opini unqualified sehingga tidak dapat membuktikan
bagaimana pengaruh opini auditor terhadap audit
delay.

Hal yang serupa terjadi pada variabel
reputasi KAP. Hasil pengujian menunjukkan bahwa
reputasi KAP tidak memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap audit delay. Artinya, ketika
perusahaan menggunakan KAP yang berafiliasi
dengan the big 4, tidak menjamin bahwa perusahaan
akan menyampaikan laporan keuangan secara tepat
waktu. Atau sebaliknya, ketika perusahaan
menggunakan jasa KAP non-the big 4 tidak
menutup kemungkinan bahwa perusahaan dapat
menyampaikan laporan keuangan auditan secara
tepat waktu. Hasil ini didukung oleh penelitian
Ferdianto (2011) yang menggunakan faktor reputasi
KAP sebagai faktor yang mempengaruhi audit
delay. Hasilnya menunjukkan bahwa reputasi
KAP tidak berpengaruh secara parsial terhadap audit
delay.

Kemudian, penelitian ini juga melakukan
pengujian terhadap variabel debt equity ratio (DER)

dan audit complexity.  Hasil pengujian menunjukkan
bahwa kedua variabel di atas tidak dapat
membuktikan hipotesis yang dibangun.

Variabel auditor changes terbukti memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap audit delay.
Namun pengaruh yang ditunjukkan oleh variabel ini
adalah pengaruh negatif. Hal ini disebabkan karena
beberapa perusahaan dalam sampel yang melakukan
pergantian KAP ternyata mengganti KAP lama
dengan KAP baru yang juga memiliki reputasi yang
baik, bahkan beberapa perusahaan mengganti KAP
lama ke KAP baru yang memiliki reputasi lebih baik
dari sebelumnya. Artinya, dengan mengganti KAP
baru akan memberikan laporan auditan lebih tepat
waktu daripada KAP sebelumnya.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan
mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi audit
delay, maka dapat disimpulkan bahwa Audit
complexity, opini auditor, debt equity ratio, ukuran
perusahaan, reputasi KAP dan auditor changes
secara bersama-sama mempengaruhi audit delay.
Sedangkan secara parsial terbukti hanya ukuran
perusahaan dan auditor changes yang berpengaruh
signifikan terhadap audit delay.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan,
maka penulis memberikan saran bagi perusahaan
untuk meningkatkan total asset agar dapat
mengurangi keterlambatan penyampaian laporan
keuangan auditan. Bagi peneliti selanjutnya yang akan
melakukan penelitian sejenis, disarankan untuk
menggunakan sampel yang lebih luas lagi sehingga
penelitian tidak hanya terbatas pada perusahaan yang
berukuran besar. Selain itu diharapkan peneliti
selanjutnya untuk menambah tahun pengamatan 5-
10 tahun sehingga hasil yang diperoleh lebih dapat
dijadikan sebagai dasar penilaian faktor-faktor apa
saja yang mempengaruhi audit delay.
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