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BAB IV 

ANALISIS DATA 

4.1. Statistik Deskriptif 

 

Statistik deskriptif dilakukan untuk memperoleh gambaran dari data- 

data yang digunakan dalam penelitian ini. Sampel awal yang digunakan dalam 

penelitian ini berjumlah 248 sampel. Setelah dilakukan uji asumsi klasik, data 

yang digunakan tidak lolos uji normalitas dan uji autokorelasi. Sehingga, 

dilakukan pengurangan terhadap data yang diuji. Sampel akhir yang digunakan 

dalam penelitian ini berjumlah 187 sampel. 

Tabel 4.1 

Statistik Deskriptif Sebelum Pengurangan Sampel 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Delay 248 7,00 142,00 65,4315 22,96370 

UkPerusahaan 248 3,95 13,93 8,6855 2,32155 

Solva 248 -2,49 18,19 4,0735 3,33668 

UmrPerusahaan 248 3,00 122,00 39,0766 20,95605 

RepKAP 248 ,00 1,00 ,4597 ,49938 

Profit 248 -,74 ,15 ,0072 ,08343 

Valid N (listwise) 248     

Sumber: Lampiran 3 

 

Tabel 4.1 menjelaskan tentang statistik deskriptif dari data yang 

digunakan dalam penelitian ini. Variabel Audit Delay (Delay)yang diukur dari 

lamanya waktu pengauditan yang dihitung dari tanggal tahun tutup buku 

perusahaan sampai dengan tanggal laporan audit diterbitkan memiliki nilai 

minimum 7,00 dan nilai maksimum 142,00 serta memiliki nilai rata-rata 

sebesar 65,4315. 

Dengan nilai maksimum sebesar 142,00 dapat dinyatakan bahwa 

terdapat satu perusahaan sampel yangbelum memenuhi Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang penyampaian laporan tahunan 
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emiten atau perusahaan publik menyatakan diantaranyalaporan tahunan 

disampaikan paling lambat pada akhir bulan keempat (120 hari) setelah 

tahunbuku berakhir, yaitu Bank Victoria International.Dilihat dari rata-rata 

audit delay, dapat dinyatakan bahwa perusahaan sampel melaporkan laporan 

audit kurang lebih 2 bulan setelah tahun tutup buku. 

Variabel ukuran perusahaan (UkPerusahaan) diukur menggunakan log 

natural total aset. Variabel memiliki nilai minimum 3,95 yang dimiliki oleh 

perusahaan Danasupra Erapacific dan nilai maksimum 13,93 dimiliki oleh 

Bank Mandiri, serta rata-rata perusahaan sampel memiliki nilai sebesar 8,6855. 

Variabel solvabilitas (Solva) yang diukur menggunakan rumus DER 

(Debt to Equity) yang menggambarkan nilai hutang terhadap ekuitas. Nilai 

minimum pada variabel ini adalah -2,49 dimiliki oleh perusahaan Onix Capital 

dan memiliki nilai maksimum sebesar 18,19 yang dimiliki oleh perusahaan 

Bank Pembangunan Daerah Banten. Variabel ini memiliki rata-rata sebesar 

4,0735 sehingga dapat dikatakan bahwa secara rata-rata perusahaan sampel 

memiliki resiko keuangan yang tinggi. Data dalam variabel belum berdistribusi 

secara normal karena dilihat dari rata-rata dan nilai maksimum, data cenderung 

ke arah kiri. 

Variabel umur perusahaan (UmrPerusahaan) diukur dari lamanya 

perusahaan tersebut beroperasi sejak didirikan sampai dengan saat perusahaan 

melakukan tutup buku yang dihitung dengan skala tahunan. Variabel ini 

memiliki nilai minimum 3,00 pada perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Jasa 

Mitra Abadi dan nilai maksimum 121,00 pada perusahaan Bank Rakyat 

Indonesia, serta rata-rata perusahaan sampel memiliki nilai sebesar 39,0766. 

Variabel reputasi KAP (RepKAP) diukur menggunakan variabel 

dummy, dimana angka 1 ditujukan kepada perusahaan yang menggunakan jasa 

KAP Big Four, sedangkan angka 0 ditujukan kepada perusahaan yang 
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menggunakan jasa KAP Non Big Four. Rata-rata perusahaan sampel sebesar 

0,4597 dan dapat diartikan bahwa 46% perusahaan sampel menggunakan jasa 

KAP Big Four sedangkan sisanya menggunakan jasa KAP Non Big Four 

Variabel profitabilitas (Profit) diukur menggunakan rumus ROA 

(Return on Asset) yang menggambarkan laba bersih perusahaan terhadap total 

aset perusahaan. Nilai minimum variabel ini sebesar -0,74 yang dimiliki 

perusahaan PT Himalaya Energi Perkasa dan nilai maksimum sebesar 0,15 

yang dimiliki perusahaan Danasupra Erapacific. Rata-rata dalam variabel ini 

sebesar 0,0072 yang artinya rata-rata perusahaan sampel dalam penelitian ini 

memiliki rasio profitabilitas yang tergolong rendah karena hanya sebesar 

0,72%. 

Tabel 4.2 

 

Statistik Deskriptif Setelah Pengurangan Sampel 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Delay 187 15,00 119,00 67,0856 19,65545 

UkPerusahaan 187 3,95 13,93 8,7213 2,36762 

Solva 187 -2,49 18,19 4,2756 3,32670 

UmrPerusahaan 187 3,00 121,00 37,9251 17,93011 

RepKAP 187 ,00 1,00 ,4813 ,50099 

Profit 187 -,62 ,15 ,0048 ,07195 

Valid N (listwise) 187     

Sumber: Lampiran 3 

 

Tabel 4.2 menjelaskan tentang statistik deskriptif dari data yang 

digunakan dalam penelitian ini. Variabel Audit Delay (Delay) yang diukur dari 

lamanya waktu pengauditan yang dihitung dari tanggal tahun tutup buku 

perusahaan sampai dengan tanggal laporan audit diterbitkan memiliki nilai 
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minimum 15,00 dan nilai maksimum 119,00 serta memiliki nilai rata-rata 

sebesar 67,0856. 

Dengan nilai maksimum sebesar 119,00 dapat dinyatakan bahwa 

perusahaan sampel yang digunakan telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang penyampaian laporan tahunan 

emiten atau perusahaan publik menyatakan diantaranyalaporan tahunan 

disampaikan paling lambat pada akhir bulan keempat (120 hari) setelah 

tahunbuku berakhir. Dilihat dari rata-rata audit delay, dapat dinyatakan bahwa 

perusahaan sampel melaporkan laporan audit kurang lebih 2 bulan setelah 

tahun tutup buku. 

Variabel ukuran perusahaan (UkPerusahaan) diukur menggunakan log 

natural total aset. Variabel memiliki nilai minimum 3,95 yang dimiliki oleh 

perusahaan Danasupra Erapacific dan nilai maksimum 13,93 dimiliki oleh 

Bank Mandiri, serta rata-rata perusahaan sampel memiliki nilai sebesar 8,7213. 

Variabel solvabilitas (Solva) yang diukur menggunakan rumus DER 

(Debt to Equity) yang menggambarkan nilai hutang terhadap ekuitas. Variabel 

ini memiliki rata-rata sebesar 4,2756 sehingga dapat dikatakan bahwa secara 

rata-rata perusahaan sampel memiliki resiko keuangan yang tinggi. 

Variabel umur perusahaan (UmrPerusahaan) diukur dari lamanya 

perusahaan tersebut beroperasi sejak didirikan sampai dengan saat perusahaan 

melakukan tutup buku yang dihitung dengan skala tahunan. Variabel ini 

memiliki nilai minimum 3,00 pada perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Jasa 
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Mitra Abadi dan nilai maksimum 121,00 pada perusahaan Bank Rakyat 

Indonesia, serta rata-rata perusahaan sampel memiliki nilai sebesar 37,9251. 

Variabel reputasi KAP (RepKAP) diukur menggunakan variabel 

dummy, dimana angka 1 ditujukan kepada perusahaan yang menggunakan jasa 

KAP Big Four, sedangkan angka 0 ditujukan kepada perusahaan yang 

menggunakan jasa KAP Non Big Four. Rata-rata perusahaan sampel sebesar 

0,4813 dan dapat diartikan bahwa 48% perusahaan sampel menggunakan jasa 

KAP Big Four sedangkan sisanya menggunakan jasa KAP Non Big Four. 

Variabel profitabilitas (Profit) diukur menggunakan rumus ROA 

(Return on Asset) yang menggambarkan laba bersih perusahaan terhadap total 

aset perusahaan. Nilai minimum variabel ini sebesar -0,62 yang dimiliki 

perusahaan Onix Capital dan nilai maksimum sebesar 0,15 yang dimiliki oleh 

perusahaan Danasupra Erapacific. Rata-rata yang dimiliki perusahaan sampel 

sebesar 0,0048 yang artinya perusahaan sampel memiliki tingkat profitabilitas 

yang tergolong rendah karena hanya memiliki nilai sebesar 0,5%. 

4.2. Uji Asumsi Klasik 

 

4.2.1. Uji Normalitas 

 

Uji normalitas dilakukan dalam penelitian ini guna mengetahui apakah 

data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak (Murniati dkk., 2013). Uji 

ini menggunakan Saphiro-Wilk sehingga data yang dianggap normal jika 

memiliki nilai probabilitas > 0,05. Hasil pengujian normalitas sebelum 

pengurangan sampel adalah sebagai berikut. 
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Tabel 4.3 

 

Hasil Awal Uji Normalitas Sebelum Pengurangan Sampel 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual ,075 248 ,002 ,979 248 ,001 

Sumber: Lampiran 4 

 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa nilai signifikansi dalam uji Saphiro- 

Wilk sebesar 0,001 yang menunjukkan nilai ini dibawah 0,05 sehingga data ini 

tidak berdistribusi normal. Maka dilakukan pengurangan sampel dari 248 

menjadi 187. Hasil uji normalitas setelah pengurangan sampel adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 4.4 

 

Hasil Akhir Uji Normalitas Setelah Pengurangan Sampel 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual ,044 187 ,200*
 ,990 187 ,249 

Sumber: Lampiran 4 

 

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa setelah pengurangan data, nilai 

signifikansi dalam uji Saphiro-Wilk menjadi 0,249 yang artinya nilai ini di atas 

> 0,05. Sehingga data ini telah berdistribusi normal. 

 

4.2.2. Uji Heteroskedastisitas 

 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen yang diteliti terjadi keragaman atau tidak. Uji ini menggunakan uji 

Glejser, dimana jika nilai signifikansi nya > 0,05 maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Murniati dkk., 2013). 
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Tabel 4.5 

 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Coefficientsa
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

 

 

 

 
1 

(Constant) 8,410 2,369  3,551 ,000 

ukuran1 ,757 ,464 ,193 1,632 ,104 

solva1 ,071 ,236 ,026 ,302 ,763 

umur1 -,075 ,039 -,153 -1,904 ,059 

rep1 2,093 1,656 ,117 1,264 ,208 

profit1 12,901 8,677 ,108 1,487 ,139 

a. Dependent Variable: abs_res43 

Sumber: Lampiran 4 

 

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari semua 

variabel independen memiliki hasil > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data 

yang dimasukkan tidak mengalami heteroskedastisitas. 

4.2.3. Uji Autokorelasi 

 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah ada korelasi yang 

terjadi antar observasi dalam satu variabel (Murniati dkk., 2013). Untuk 

menguji terjadi atau tidaknya autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson. 

Jika nilai Durbin-Watson berada diantara du dan 4-du maka tidak terjadi 

autokorelasi. Hasil uji autokorelasi sebelum pengurangan sampel adalah 

sebagai berikut. 

Tabel 4.6 

 

Hasil Awal Uji Autokorelasi 

 

Model Summaryb
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,468a
 ,219 ,203 20,50170 1,695 

Sumber: Lampiran 4 
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Tabel 4.6 menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,695. Sedangkan 

dalam tabel Durbin-Watson, nilai ini tidak berada diantara du dan 4-du. 

Berdasarkan tabel durbin-watson dengan 0,5%, N=248 dan jumlah variabel 

independen 5 (k=5) maka nilai dL nya adalah 1,75473 dan du nya sebesar 

1,82246. Artinya data ini mengalami autokorelasi karena nilainya tidak berada 

di antara 1,82246 (du) dan 2,17754 (4-du). Untuk mengobati autokorelasi, 

maka dilakukan lagresid terhadap data. Setelah menggunakan lagresid hasil 

dari uji autokorelasi adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.7 

 

Hasil Akhir Uji Autokorelasi  
 

Model Summaryb
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,609a
 ,371 ,354 15,65151 2,096 

Sumber: Lampiran 4 
 

Tabel 4.7 menunjukkan hasil durbin-watson setelah dilakukan lagresid 

adalah 2,096. Nilai ini terletak diantara 1,8158 (du) dan 2,1842 (4-du) yang 

artinya data sudah tidak terjadi autokorelasi. 

4.3. Koefisien Determinasi 
 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengevaluasi uji model fit dan 

untuk mengetahui seberapa besar variabel independen dapat mempengaruhi 

variabel dependen. Hasil dari uji koefisien determinasi sebagai berikut. 

Tabel 4.9 

 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,609a
 ,371 ,354 15,65151 

Sumber: Lampiran 5 
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Dari tabel 4.9 dapat dilihat bahwa hasil Adjusted R Square adalah 

sebesar 0,354 yang artinya 35% variabel independen dalam model ini, yaitu 

ukuran perusahaan, solvabilitas, umur perusahaan, reputasi KAP, dan 

profitabilitas dapat menjelaskan variabel dependen, yaitu audit delay. 

Sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model. 

4.4. Uji Hipotesis 
 

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui hasil dari uji 

hipotesis maka dilakukan uji t. Hasil dari uji t adalah sebagai berikut. 

 
Tabel 4.10 

Hasil Uji t 

Coefficientsa
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

 

 

 

 
1 

(Constant) 87,105 4,284  20,332 ,000 

ukuran1 -5,756 ,839 -,675 -6,864 ,000 

solva1 2,022 ,427 ,342 4,735 ,000 

umur1 ,039 ,071 ,037 ,553 ,581 

rep1 -3,371 2,996 -,087 -1,125 ,262 

profit1 -4,747 15,694 -,018 -,302 ,763 

Sumber: Lampiran 6 

 

Berdasarkan tabel 4.10, hasil dari pengujian secara parsial dalam 

penelitian ini berdasarkan kriteria penerimaan dan penolakannya adalah 

sebagai berikut. 

a. Hipotesis Pertama 

 

Dari tabel 4.11 diperoleh nilai t-hitung sebesar -6,864 yang artinya hasil ini 

lebih besar dari t-tabel yaitu -1,645 dan memiliki nilai beta sebesar -5,756. 
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Berdasarkan hasil uji ini maka disimpulkan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif terhadap audit delay. Maka hipotesis dalam penelitian 

ini, yaitu ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit delay 

diterima. 

b. Hipotesis Kedua 
 

Berdasarkan tabel 4.11 diperoleh nilai t-hitung sebesar 4,735 yang artinya 

hasil ini lebih besar dari t-tabel 1,645 pada variabel solvabilitas dan 

memiliki nilai beta sebesar 2,022. Dari hasil tersebut maka disimpulkan 

bahwa solvabilitas berpengaruh positif terhadap audit delay. Maka dalam 

hipotesis ini, yaitu solvabilitas berpengaruh positif terhadap audit delay 

diterima. 

c. Hipotesis Ketiga 

 

Dari tabel 4.11 didapatkan nilai t-hitung sebesar 0,553yang artinya hasil ini 

berlawanan arah dari t-tabel -1,645 pada variabel umur perusahaan dan 

memiliki nilai beta yang bernilai positif sebesar 0,039. Berdasarkan hasil 

pengujian ini maka dapat disimpulkan bahwa umur perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap audit delay. Maka hipotesis ketiga dalam penelitian 

ini, yaitu umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit delay 

ditolak. 

d. Hipotesis Keempat 

 

Berdasarkan tabel 4.11 diperoleh nilai t-hitung sebesar -1,125 yang artinya 

hasil ini lebih kecil dari t-tabel -1,645pada variabel reputasi KAP dan 

memiliki nilai beta sebesar -3,371. Dari hasil tersebut maka disimpulkan 
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bahwa reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap audit delay. Maka 

hipotesis keempat, yaitu reputasi KAP berpengaruh negatif terhadap audit 

delay ditolak. 

e. Hipotesis Kelima 

 

Dari tabel 4.11 didapatkan nilai t-hitung sebesar -0,302 yang artinya hasil 

ini lebih kecil dari t-tabel -1,645 pada variabel profitabilitas dan memiliki 

nilai beta sebesar -4,747. Berdasarkan hasil pengujian maka dapat 

disimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap audit delay. 

Maka hipotesis kelima dalam penelitian ini, yaitu profitabilitas berpengaruh 

negatif terhadap audit delay ditolak. 

4.5. Pembahasan 

 

4.6.1. Hipotesis Pertama: Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Audit 

Delay 

Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin pendek audit 

delay-nya. Besar dan kecilnya suatu perusahaan dinilai dari aset yang dimiliki 

oleh perusahaan tersebut. Perusahaan yang dinilai berukuran besar jika 

memiliki aset bersih lebih dari Rp 10 Milyar, sedangkan perusahaan yang 

berukuran kecil memiliki aset bersih paling banyak Rp 200 Juta. Perusahaan 

yang besar dapat berpengaruh terhadap audit delay karena perusahaan yang 

berukuran besar biasanya memiliki dana yang cukup untuk membayar lebih 

seorang akuntan yang kompeten dan sistem informasi yang lebih canggih 

sehingga dapat menyelesaikan laporan keuangan secara tepat waktu (Sa’adah, 

2013). Selain itu, perusahaan yang memiliki aset lebih besar juga mempunyai 
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sumber dana yang lebih untuk dapat membayar auditor agar dapat diberikan 

pelayanan yang lebih baik sehingga proses audit dapat dilakukan lebih cepat. 

Sistem internal yang dimiliki perusahaan besar biasanya lebih baik 

sehingga dapat meminimalkan kesalahan dalam penyajian laporan keuangan. 

Perusahaan yang besar memiliki tuntutan yang besar pula untuk melakukan 

publikasi laporan keuangan secara tepat waktu karena mereka diawasi ketat 

oleh para investor dan stakeholder. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Murti 

dan Widhiyani (2016) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif terhadap audit delay. Hal ini juga didukung oleh penelitian 

yang dilakukan oleh Kartika (2011) yang menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit delay. 

4.6.2. Hipotesis Kedua: Pengaruh Solvabilitas Terhadap Audit Delay 

 

Semakin rendah solvabilitas suatu perusahaan, semakin pendek audit 

delay-nya. Perusahaan yang memiliki rasio solvabilitas rendah biasanya akan 

lebih pendek audit delay-nya karena perusahaan tersebut memiliki keuangan 

yang baik dan dapat membayar hutang-hutangnya sehingga auditor tidak 

membutuhkan waktu yang lama dalam pelaksanaan proses auditnya. Selain itu, 

hal ini merupakan sinyal good news bagi para investor sehingga perusahaan 

ingin segera mempublikasikan laporan keuangannya kepada publik karena 

dapat meningkatkan nilai perusahaan (Kurniawati dkk., 2016). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri 

dan Suryani (2018) yang menyatakan bahwa solvabilitas berpengaruh positif 
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terhadap audit delay. Serta hal ini juga didukung oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Kurniawati, dkk (2016) yang mengatakan bahwa solvabilitas 

berpengaruh positif terhadap audit delay. 

4.6.3. Hipotesis Ketiga: Pengaruh Umur Perusahaan Terhadap Audit 

Delay 

Lama atau barunya suatu perusahaan berdiri tidak mempengaruhi audit 

delay. Apabila perusahaan tersebut memiliki sistem manajemen yang baik dan 

memiliki akuntan yang kompeten maka perusahaan tersebut akan menyajikan 

laporan keuangannya dengan baik sehingga auditor yang mengaudit 

perusahaan tersebut tidak memiliki masalah dan perusahaan tidak terlambat 

dalam mempublikasikan laporan keuangannya (Frildawati, 2009). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Astuti (2017) yang menyatakan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap audit delay. Hasil ini juga didukung oleh Frildawati (2009) yang 

menyatakan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit delay. 

4.6.4. Hipotesis Keempat: Pengaruh Reputasi KAP Terhadap Audit Delay 

KAP yang termasuk Big Four atau Non Big Four tidak berpengaruh terhadap 

audit delay. KAP yang termasuk dalam Big Four maupun Non Big Four 

sama-sama berusaha untuk menjaga profesionalitas mereka di depan publik 

dan menghasilkan kualitas audit yang baik sehingga jasa audit mereka tetap 

dipercaya oleh publik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nindita dan 

Siregar (2012) menyatakan bahwa kualitas audit yang dihasilkan oleh KAP Big 

Fourtidak ada perbedaan dari KAP Non Big Four karena kualitas audit 
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yang baik tergantung dari kompetensi dan independensi seorang auditor. Hal 

ini juga berkaitan dengan manajemen perusahaan dalam menghasilkan laporan 

keuangan. Jika perusahaan menggunakan KAP yang termasuk dalam Big Four 

tetapi manajemen perusahaan terlambat dalam menyampaikan laporan 

keuangannya kepada auditor, maka hal tersebut tidak menjamin cepat atau 

lambatnya audit delay (Putri dan Sari, 2014). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Agustin, dkk (2018) yang 

menyatakan bahwa reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap audit delay. Hal 

ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Sari (2014) 

yang menyatakan bahwa reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap audit delay. 

4.6.5. Hipotesis Kelima: Pengaruh Profitabilitas Terhadap Audit Delay 

 

Tinggi atau rendahnya tingkat rasio profitabilitas suatu perusahaan 

tidak mempengaruhi panjang atau pendeknya audit delay. Perusahaan yang 

memiliki tingkat profitabilitas rendah proses auditnya sama dengan proses 

audit perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi. Selain itu, 

auditor akan melakukan proses auditnya secara hati-hati karena perusahaan 

yang memiliki profitabilitas yang tinggi maupun rendah sama-sama memiliki 

resiko bisnis karena perusahaan yang melaporkan laba tinggi belum tentu 

memiliki laba yang tinggi secara riil. Laba yang tinggi bisa terjadi karena 

tingginya tingkat manajemen laba perusahaan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Kartika (2009) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh 

terhadap audit delay. Selain itu, hasil ini juga didukung oleh penelitian yang 
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dilakukan oleh Cahyanti, dkk (2016) yang menyatakan bahwa profitabilitas 

tidak berpengaruh terhadap audit delay. 

Audit delay merupakan selisih waktu antara tahun tutup buku sampai 

ditanda tanganinya laporan audit. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

audit delay terdiri dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang 

dapat mempengaruhi misalnya ukuran perusahaan, solvabilitas, umur 

perusahaan, dan profitabilitas. Sedangkan faktor eksternalnya misalnya 

reputasi KAP. 

Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif terhadap audit delay. Ukuran perusahaan diukur 

menggunakan total aset yang ada di dalam laporan keuangan dan telah diaudit 

menggunakan log size. Perusahaan besar memiliki aset yang jumlahnya banyak 

sehingga perusahaan tersebut mampu membayar lebih seorang akuntan yang 

berkompeten dan sistem informasi yang canggih, serta mampu membayar lebih 

auditor untuk mendapatkan pelayanan audit yang lebih baik. Berbeda dengan 

perusahaan yang berukuran kecil, karena dana yang dimiliki tidak sebanyak 

perusahaan besar, maka mereka enggan mengeluarkan fee yang lebih untuk 

mendapatkan pelayanan audit yang lebih baik. 

Selain itu, perusahaan besar biasanya memiliki sistem internal yang 

lebih baik sehingga dapat meminimalisasi kesalahan dalam penyajian laporan 

keuangan. Dan perusahaan besar biasanya diawasi ketat oleh para investor 

sehingga perusahaan besar memiliki tekanan tersendiri untuk 
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mempublikasikan laporan keuangannya secara tepat waktu. Jadi, semakin 

besar ukuran perusahaan, maka semakin pendek pula audit delay-nya. 

Selanjutnya, dalam penelitian diperoleh hasil bahwa faktor solvabilitas 

berpengaruh positif terhadap audit delay. Solvabilitas merupakan kemampuan 

perusahaan dalam membayar seluruh hutangnya yang diukur menggunakan 

rasio Debt to Equity (DER). Perusahaan yang memilik rasio solvabilitas yang 

rendah dinilai memiliki keuangan yang baik karena mampu membayar seluruh 

hutang-hutangnya. Jika perusahaan dapat membayar seluruh hutang- 

hutangnya, maka hal tersebut menguntungkan bagi auditor karena auditor tidak 

perlu membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan proses audit. Berbeda 

dengan perusahaan dengan rasio solvabilitas tinggi, auditor harus berhati-hati 

dalam melakukan proses audit karena berpengaruh pada nilai perusahaan 

sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengaudit. 

Selain itu, solvabilitas rendah merupakan sinyal good news untuk para 

investor sehingga perusahaan ingin segera mempublikasikan laporan keuangan 

mereka kepada publik. Hal ini juga merupakan keuntungan bagi perusahaan 

karena dapat meningkatkan nilai perusahaan tersebut. Dengan demikian 

semakin rendah solvabilitasnya, maka akan semakin pendek audit delay-nya. 

Faktor yang selanjutnya adalah umur perusahaan. Umur perusahaan 

adalah lamanya perusahaan telah beroperasi yang diukur dari akta pendirian 

sampai dengan tahun tutup buku perusahaan yang dihitung menggunakan skala 

tahunan. Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa umur perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap audit delay. Perusahaan yang telah berdiri lama maupun 
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baru berdiri tidak berpengaruh terhadap panjang atau pendeknya audit delay. 

Karena baik perusahaan lama maupun baru jika memiliki seorang akuntan yang 

kompeten dan sistem manajemen yang baik, maka perusahaan tersebut akan 

dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik pula. Jika laporan 

keuangannya baik, hal tersebut akan membantu auditor dalam menyelesaikan 

laporan auditnya sehingga tidak memerlukan waktu yang lama untuk 

mengaudit. 

Faktor selanjutnya adalah reputasi KAP. Reputasi KAP merupakan 

ukuran nilai kualitas suatu KAP yang diproksikan melalui pengelompokkan 

ukuran KAP serta diukur dengan spesialisasi yang. Variabel ini diukur 

menggunakan dummy, dimana 1 untuk perusahaan yang memakai jasa KAP 

Big Four dan 0 untuk perusahaan yang menggunakan jasa KAP Non Big Four. 

Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa reputasi KAP tidak berpengaruh 

terhadap audit delay. Alasannya adalah KAP Big Four maupun Non Big Four 

sama-sama menjaga profesionalitas dan kualitas audit KAP mereka sehingga 

dapat dipercaya oleh masyarakat. Selain itu, kualitas audit yang dihasilkan oleh 

KAP Big Four maupun Non Big Four tidak memiliki perbedaan karena hal 

tersebut tergantung pada kompetensi dan independensi yang dimiliki auditor. 

Hal ini juga berkaitan dengan kemampuan manajemen perusahaan 

dalam menghasilkan laporan keuangan. Jika perusahaan menggunakan KAP 

Big Four tetapi pihak manajemen terlambat dalam memberikan laporan 

keuangan perusahaan kepada auditor, maka hal ini akan berpengaruh pada 

panjang pendeknya audit delay. 
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Selanjutnya, faktor kelima yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh laba yang diukur menggunakan rasio Return of Assets (ROA). 

Dalam penelitian ini profitabilitas tidak berpengaruh terhadap audit delay 

karena perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi maupun rendah sama- 

sama memiliki risiko bisnis. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi belum 

tentu menggambarkan laba yang sebenarnya karena laba perusahaan yang 

tinggi dapat terjadi akibat dari adanya manajemen laba sehingga auditor perlu 

berhati-hati dalam mengaudit. Serta, proses audit dari perusahaan dengan 

profitabilitas tinggi maupun rendah tidak memiliki perbedaan. 


