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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS DATA 

 

4. 1. Deskripsi Statistik 

 

Penelitian menggunakan sepuluh variabel bebas dan dua variabel terikat. 

Dari ke-12 variabel tersebut terdapat empat buah variabel yaitu KUAU 

(Kualitas auditor), EXTR (Item-item luar biasa dan/atau kontijensi), CPLX 

(Kompleksitas operasi), dan IA (Internal auditor) yang menggunakan skala 

nominal yaitu dummy (1 dan 0) dan terdapat satu buah variabel yaitu OPAU 

(Opini auditor) yang menggunakan skala nominal yaitu 1 sampai 5, sehingga 

analisis deskriptif dipisahkan dari tujuh variabel lain yang menggunakan skala 

pengukuran rasio. Analisis terhadap deskriptif variabel penelitian ditampilkan 

pada tabel di bawah: 

Tabel 4.1. Analisis Deskriptif (Skala Rasio) 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
ROA 291 -1,12 5,11 0,0624 0,39634 
AGE 291 1 30 11,33 4,501 
UKR 291 5,25 13,34 11,1725 1,56876 
DER 291 -27,34 832,63 4,4691 49,20470 
OUT 291 0,01 0,97 0,2582 0,17134 
AD 291 12 137 72,08 16,594 
T 291 -47 78 16,96 17,015 

 
Sumber : Output SPSS, Lampiran 2 (2009) 

Tabel tersebut menunjukkan bahwa variabel ROA (Tingkat profitabilitas) 

mempunyai rentang antara -1,12 sampai dengan 5,11 dengan rata-rata sebesar 
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0,0624 dan standar deviasi sebesar 0,39634. Semakin tinggi nilai ROA berarti 

semakin tinggi pula keuntungan yang diperoleh perusahaan berdasarkan tingkat 

aset yang dimiliki perusahaan. Tabel tersebut menunjukkan bahwa rata-rata 

perusahaan sampel mempunyai ROA sebesar 0,0624 yang berarti kemampuan 

memperoleh laba berdasarkan tingkat aset tertentu adalah sebesar 6,24%. 

Dengan nilai rata-rata ROA sebesar 6,24%, dapat dikatakan bahwa perusahaan 

sampel memiliki kemampuan memperoleh laba berdasarkan tingkat aset 

tertentu yang rendah. 

Variabel AGE (Umur listing) mempunyai rentang antara 1 sampai dengan 

30 dengan rata-rata sebesar 11,33 dan standar deviasi sebesar 4,501. Semakin 

tinggi nilai AGE berarti semakin lama pula perusahaan melakukan aktivitas 

perdagangan saham di BEI. Tampak bahwa terdapat perusahaan yang baru 1 

tahun melakukan perdagangan saham yang berarti masih belum dikenal oleh 

investor. Perusahaan sampel memiliki umur listing rata-rata sebesar 11,33 

tahun yang berarti bahwa perusahaan sampel telah cukup lama terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Variabel UKR (Ukuran perusahaan) mempunyai rentang antara 5,25 

sampai dengan 13,34 dengan rata-rata sebesar 11,1725 dan standar deviasi 

sebesar 1,56876. Nilai UKR diperoleh dari logaritma total aset, sehingga 

semakin tinggi nilai UKR berarti semakin tinggi total aset yang dimiliki 

perusahaan. Nilai rata-rata logaritma total aset sebesar 11,1725. Nilai ini jika 

dikembalikan ke total aset sesungguhnya adalah sebesar 148.764.737.400. 
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Nilai ini menunjukkan bahwa perusahaan sampel adalah perusahaan berskala 

besar.  

Variabel DER (Leverage) mempunyai rentang antara -27,34 sampai 

dengan 832,63 dengan rata-rata sebesar 4,4691 dan standar deviasi sebesar 

49,20470. Nilai DER diperoleh dari perbandingan antara total hutang dan 

modal sendiri, DER yang negatif disebabkan oleh modal yang defisit. Semakin 

tinggi nilai DER berarti semakin tinggi pula kewajiban perusahaan. Dengan 

nilai rata-rata DER sebesar 446,91%, dapat dikatakan bahwa perusahaan 

sampel memiliki risiko yang tinggi. 

Variabel OUT (Struktur kepemilikan pihak luar) mempunyai rentang 

antara 0,01 sampai dengan 0.97 dengan rata-rata sebesar 0,2582 dan standar 

deviasi sebesar 0,17134. Nilai OUT yang tinggi menunjukkan bahwa 

kepemilikan saham oleh pihak luar semakin tinggi. Rata-rata perusahaan 

sampel memiliki kepemilikan saham oleh pihak luar sebesar 25,82%, artinya 

struktur kepemilikan pihak luar dapat mempengaruhi pembuatan keputusan 

secara signifikan. 

Variabel AD (Audit delay) mempunyai rentang antara 12 sampai dengan 

137 dengan rata-rata sebesar 72,08 dan standar deviasi sebesar 16,594. Hal ini 

berarti terdapat perusahaan yang menyelesaikan laporannya dalam waktu 12 

hari saja, tetapi juga terdapat perusahaan yang baru menyelesaikan laporan 

setelah 137 hari. Rata-rata waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan laporan 

adalah 72,08 hari, artinya perusahaan sampel telah menyelesaikan laporan 

keuangan auditnya kurang dari ketentuan Bapepam (90 hari). 
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Variabel T (Timeliness) mempunyai rentang antara -47 sampai dengan 78 

dengan rata-rata sebesar 16,96 dan standar deviasi sebesar 17,015. Hal ini 

berarti terdapat perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dalam waktu 

lebih cepat 78 hari dari ketentuan Bapepam (90 hari), tetapi juga terdapat 

perusahaan yang baru menerbitkan laporan keuangan dalam waktu lebih 

lambat 47 hari dari ketentuan Bapepam (90 hari). Rata-rata waktu yang 

diperlukan untuk menerbitkan laporan keuangan adalah 16,96 hari lebih cepat 

dari ketentuan Bapepam (90 hari), artinya perusahaan sampel menerbitkan 

laporan keuangan secara tepat waktu. 

Analisis terhadap deskripsi variabel yang menggunakan skala nominal  

dummy yaitu 1 dan 0 adalah: 

Tabel 4.2. Analisis Deskriptif (Skala Nominal) 

Variabel 
Kategori Frekuensi Prosentase 

KUAU 0 172 59,1 % 
 1 119 40,9 % 
EXTR 0 250 85,9 % 
 1 41 14,1 % 
CPLX 0 78 26,8 % 
 1 213 73,2 % 
IA 0 120 41,2 % 
 1 171 58,8 % 

Sumber : Data sekunder diolah, Lampiran 2 (2009)  

Variabel KUAU (Kualitas auditor) dengan kategori 0 (tidak berafiliasi 

dengan the big 4 Accounting Firm) sebanyak 172 perusahaan (59,1%) dan  

sisanya yaitu ketegori 1 (berafiliasi dengan the big 4 Accounting Firm) 

sebanyak 119 sampel (40,9%). Lebih banyak perusahaan yang memilih diaudit 



68 

 

 

dengan KAP yang tidak berafiliasi dengan the big 4 Accounting Firm. Namun 

dapat dilihat selisihnya relatif tidak terlalu banyak. 

Variabel EXTRA (Item-item luar biasa dan/atau kontijensi) dengan 

kategori 0 (tidak melaporkan item-item luar biasa dan/atau kontijensi) 

sebanyak 250 perusahaan (85,9%) dan  sisanya yaitu ketegori 1 (melaporkan 

item-item luar biasa dan/atau kontijensi) sebanyak 41 sampel (14,9%). Tampak 

bahwa lebih banyak perusahaan yang tidak mencantumkan item-item luar biasa 

pada laporan keuangannya. Hal ini dikarenakan item-item luar biasa dan/atau 

kontijensi merupakan item yang tidak rutin dan berkaitan dengan 

restrukturisasi hutang. 

Variabel CPLX (kompleksitas operasi) dengan kategori 0 (memiliki anak 

perusahaan (cabang)) sebanyak 213 sampel (73,2%) dan  sisanya yaitu ketegori 

1 (tidak memiliki anak perusahaan) sebanyak 78 perusahaan (26,8%). 

Perusahaan yang memperdagangkan sahamnya di BEI biasanya merupakan 

perusahaan berskala nasional sehingga kebanyakan mempunyai banyak anak 

perusahaan dan semakin kompleks. 

Variabel IA (Internal auditor) dengan kategori 0 (tidak memiliki internal 

auditor) sebanyak 120 perusahaan (41,2%) dan sisanya yaitu kategori 1 

(memiliki internal auditor) sebanyak 171 perusahaan (58,8 %). Tampak bahwa 

lebih banyak perusahaan yang sadar mengenai pentingnya pengendalian intern. 

Diharapkan dengan adanya internal audit dapat memperkuat sistem 

pengendalian internal perusahaan.  
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Analisis terhadap deskripsi variabel yang menggunakan skala nominal 

yaitu 1 sampai 5 adalah: 

Tabel 4.3. Analisis Deskriptif (Skala Nominal) 

Variabel Kategori Frekuensi Prosentase 
OPAU 1 3 1 % 
 2 0 0 % 
 3 5 1,7 % 
 4 169 58,1 % 
 5 144 39,2 % 

Sumber : Data sekunder diolah, Lampiran 2 (2009) 

Variabel OPAU (Opini auditor) dengan kategori 1 (tidak menyatakan 

pendapat) sebanyak 3 perusahaan (1%), tidak ada perusahaan yang menerima 

kategori 2 (pendapat tidak wajar), dengan kategori 3 (pendapat wajar dengan 

pengecualian) sebanyak 5 perusahaan (1,7%), dengan kategori 4 (pendapat 

wajar dengan bahasa penjelasan) sebanyak 169 perusahaan (58,1 %) dan 

dengan kategori 5 (wajar tanpa pengecualian) sebanyak 144 perusahaan (39,2 

%). Tampak bahwa lebih banyak perusahaan yang menerima pendapat wajar 

dengan bahasa penjelasan, hal ini disebabkan karena ada pengaruh kondisi 

ekonomi yang menyebabkan keraguan akan going concern perusahaan dan 

adanya pergantian auditor. 

 

4. 2. Uji Asumsi Klasik 

 

Uji asumsi klasik digunakan untuk melihat apakah data penelitian dapat 

dianalisis dengan menggunakan persamaan regresi linear berganda. Uji asumsi 

klasik ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa model yang diperoleh benar-
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benar memenuhi asumsi dasar dalam analisis regresi yang meliputi asumsi: 

berdistribusi normal, tidak terjadi multikolinearitas, tidak terjadi 

heteroskedastisitas dan tidak terjadi autokorelasi. (Ghozali, 2005) 

4.2.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi 

normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi 

data normal atau mendekati normal (Ghozali, 2005). Model regresi ini 

memiliki dua variabel dependen sehingga pengujian dilakukan sebanyak 

dua kali yaitu dengan variabel dependen AD (Audit Delay) dan T 

(Timeliness). Berikut adalah uji normalitas dengan menggunakan uji 

Kolmogorov Smirnov yang menggunakan variabel dependen AD (Audit 

Delay): 

Tabel 4.4.  Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov yang 

Menggunakan Variabel Dependen AD (Audit Delay) 

  
Unstandardized 

Residual 
N 291 
Normal Parameters(a,b) Mean 0,0000000 
  Std. Deviation 15,93670594 
Most Extreme Differences Absolute 0,088 
  Positive 0,067 
  Negative -0,088 
Kolmogorov-Smirnov Z 1,508 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,021 
Sumber : Data sekunder diolah, Lampiran 3 (2009) 
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 Tabel 4.4. menunjukkan bahwa nilai K-S untuk nilai residual 

adalah 1,508 dengan probabilitas signifikansi adalah sebesar 0,021. Nilai 

ini di bawah α = 0,05. Hal ini berarti bahwa nilai residual dengan 

menggunakan variabel dependen AD (Audit Delay) tidak terdistribusi 

secara normal dan menyalahi asumsi normalitas. 

 Tabel berikut adalah uji normalitas dengan menggunakan uji 

Kolmogorov Smirnov yang menggunakan variabel dependen T 

(Timeliness): 

Tabel 4.5.  Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov yang 

Menggunakan Variabel Dependen T (Timeliness) 

  
Unstandardized 

Residual 
N 291 
Normal Parameters(a,b) Mean 0,0000000 
  Std. Deviation 15,93670594 
Most Extreme Differences Absolute 0,088 
  Positive 0,067 
  Negative -0,088 
Kolmogorov-Smirnov Z 1,508 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,021 

Sumber : Data sekunder diolah, Lampiran 3 (2009) 

 Tabel 4.5. menunjukkan bahwa nilai K-S untuk nilai residual 

adalah 1,508 dengan probabilitas signifikansi adalah sebesar 0,021. Nilai 

ini di bawah α = 0,05. Hal ini berarti bahwa nilai residual dengan 

variabel dependen T (Timeliness) tidak terdistribusi secara normal dan 

menyalahi asumsi normalitas. 
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Untuk memperkuat hasil uji normalitas yang menggunakan 

variabel dependen AD (Audit Delay), digunakan plot grafik sebagai 

berikut: 

Gambar 4.1. Uji Normalitas dengan Plot Grafik yang Menggunakan 

Variabel Dependen AD (Audit Delay) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Output SPSS, Lampiran 3 (2009) 

Tampak pada grafik di atas, bahwa terdapat empat buah data yang 

menyimpang ke kanan dan ke kiri , sehingga distribusi menjadi tidak 

normal. Identifikasi terhadap empat data tersebut dilakukan dengan 

melihat nilai casewise diagnostic sebagai berikut: 
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Tabel 4.6. Nilai Casewise Diagnostics yang Menggunakan 

Variabel Dependen AD (Audit Delay) 

Case Number Std. Residual AD 
46 -3,140 20 
57 -3,249 16 
130 3,740 137 
154 -3,479 12 
Sumber : Data sekunder diolah, Lampiran 3 (2009) 

Keempat data yang terlalu menyimpang ke kanan dan ke kiri 

(outliers) adalah data ke-46, data ke-57, data ke-130 dan data ke-154. 

Keempat data tersebut mempunyai nilai Z-score sebesar -3,140, -3,249, 

3,740, dan -3,479 di mana kategori outliers adalah di atas 2,5. 

Normalisasi data dilakukan dengan mengeluarkan data-data tersebut 

yaitu data observasi ke-46 (INTP tahun 2005), data observasi ke-57 

(MERK tahun 2005), data observasi ke-130 (GJTL tahun 2006), dan data 

observasi ke-154 (MERK tahun 2006), sehingga nilai signifikansi 

Kolmogorov Smirnov menjadi sebagai berikut: 

Tabel 4.7. Uji Normalitas setelah Screening yang Menggunakan 

Variabel Dependen AD (Audit Delay) 

  
Unstandardized 

Residual 
N 287 
Normal Parameters(a,b) Mean 0,3462249 
  Std. Deviation 14,65054352 
Most Extreme Differences Absolute 0,077 
  Positive 0,054 
  Negative -0,077 
Kolmogorov-Smirnov Z 1,307 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,066 

Sumber : Data sekunder diolah, Lampiran 3 (2009) 
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Tabel 4.7. menunjukkan bahwa nilai K-S untuk nilai residual 

dengan menggunakan variabel dependen AD (Audit Delay) adalah 1,307 

dengan probabilitas signifikansi adalah sebesar 0,066. Nilai ini di atas α 

= 0,05. Hal ini berarti dengan menggunakan 287 data observasi di mana 

empat buah data dihilangkan, menunjukkan bahwa nilai residual telah 

terdistribusi secara normal sehingga asumsi normalitas terpenuhi dan 

pengujian bisa dilanjutkan. 

Sedangkan untuk memperkuat hasil uji normalitas yang 

menggunakan variabel dependen T (Timeliness), digunakan plot grafik 

sebagai berikut: 

Gambar 4.2. Uji Normalitas dengan Plot Grafik yang Menggunakan 

Variabel Dependen T (Timeliness) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Output SPSS, Lampiran 3 (2009) 
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Tampak pada grafik di atas, bahwa terdapat empat buah data yang 

menyimpang ke kanan dan ke kiri , sehingga distribusi menjadi tidak 

normal. Identifikasi terhadap empat data tersebut dilakukan dengan 

melihat nilai casewise diagnostic sebagai berikut: 

Tabel 4.8. Nilai Casewise Diagnostics yang Menggunakan 

Variabel Dependen T (Timeliness) 

Case Number Std. Residual T 
46 3,188 70 
57 3,284 74 
130 -3,653 -47 
154 3,508 78 
Sumber : Data sekunder diolah, Lampiran 3 (2009) 

Keempat data yang terlalu menyimpang ke kanan dan ke kiri 

(outliers) adalah data ke-46, data ke-57, data ke-130 dan data ke-154. 

Keempat data tersebut mempunyai nilai Z-score sebesar 3,188 , 3,284,       

-3,653, dan 3,508 di mana kategori outliers adalah di atas 2,5. Normalisasi 

data dilakukan dengan mengeluarkan data-data tersebut yaitu data 

observasi ke-46 (INTP tahun 2005), data observasi ke-57 (MERK tahun 

2005), data observasi ke-130 (GJTL tahun 2006), dan data observasi ke-

154 (MERK tahun 2006), sehingga nilai signifikansi Kolmogorov 

Smirnov menjadi sebagai berikut: 
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Tabel 4.9. Uji Normalitas setelah Screening yang Menggunakan 

Variabel Dependen T (Timeliness) 

  
Unstandardized 

Residual 
N 287 
Normal Parameters(a,b) Mean 0,3462249 
  Std. Deviation 14,65054352 
Most Extreme Differences Absolute 0,077 
  Positive 0,054 
  Negative -0,077 
Kolmogorov-Smirnov Z 1,307 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,066 

Sumber : Data sekunder diolah, Lampiran 3 (2009) 

Tabel 4.9. di atas, menunjukkan bahwa nilai K-S untuk nilai 

residual dengan menggunakan variabel dependen T (Timeliness) adalah 

1,307 dengan probabilitas signifikansi adalah sebesar 0,066. Nilai ini di 

atas α = 0,05. Hal ini berarti dengan menggunakan 287 data observasi di 

mana empat buah data dihilangkan, menunjukkan bahwa nilai residual 

telah terdistribusi secara normal sehingga asumsi normalitas terpenuhi dan 

pengujian bisa dilanjutkan. 

 

4.2.2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas dimaksudkan untuk mendeteksi gejala 

korelasi antara variabel bebas yang satu dengan variabel bebas yang lain. 

Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan VIF 

(Variance Inflation Factor) (Ghozali, 2005). Model regresi ini memiliki 

dua variabel dependen sehingga pengujian dilakukan sebanyak dua kali 

yaitu dengan variabel dependen AD (Audit Delay) dan T (Timeliness). 
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Berikut adalah uji multikolinieritas yang menggunakan variabel dependen 

AD (Audit Delay): 

Tabel 4.10. Uji Multikolinieritas yang Menggunakan 

Variabel Dependen AD (Audit Delay) 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data sekunder dioleh, Lampiran 3 (2009)            

 
Tabel 4.10. menunjukkan bahwa tidak terdapat nilai VIF yang di 

atas 10 atau tolerance di bawah 0,1. Nilai VIF yang terbesar adalah 1,209 

pada variabel CPLX yang masih di bawah 10. Nilai tolerance terkecil 

adalah 0,827 pada variabel CPLX yang masih di atas 0,1. Tidak ada nilai 

VIF yang di atas 10 atau tolerance yang di bawah 0,1 pada model regresi 

yang menggunakan variabel dependen AD (Audit Delay) sehingga 

dinyatakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam penelitian ini. 

Tabel berikut adalah uji multikolinieritas yang menggunakan 

variabel dependen T (Timeliness): 

 

Model   Collinearity Statistics 
  Tolerance VIF 

1 (Constant)     
  ROA 0,954 1,048 
  AGE 0,865 1,156 
  KUAU 0,846 1,181 
  EXTR 0,907 1,103 
  UKR 0,858 1,165 
  DER 0,955 1,048 
  OPAU 0,858 1,166 
  OUT 0,884 1,131 
  CPLX 0,827 1,209 
  IA 0,932 1,073 
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Tabel 4.11. Uji Multikolinieritas yang Menggunakan 

Variabel Dependen T (Timeliness) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Data sekunder diolah, Lampiran 3 (2009) 

Tabel 4.11. menunjukkan bahwa tidak terdapat nilai VIF yang di 

atas 10 atau tolerance di bawah 0,1. Nilai VIF yang terbesar adalah 1,209 

pada variabel CPLX yang masih di bawah 10. Nilai tolerance terkecil 

adalah 0,827 pada variabel CPLX yang masih di atas 0,1. Tidak ada nilai 

VIF yang di atas 10 atau tolerance yang di bawah 0,1 pada model regresi 

yang menggunakan variabel dependen T (Timeliness) sehingga dinyatakan 

bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam penelitian ini. 

 

4.2.3. Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas menggunakan grafik scatterplot 

antara nilai prediksi variabel terikat yaitu ZPRED dengan nilai residualnya 

SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan 

Model   Collinearity Statistics 
    Tolerance VIF 
1 (Constant)     
  ROA 0,954 1,048 
  AGE 0,865 1,156 
  KUAU 0,846 1,181 
  EXTR 0,907 1,103 
  UKR 0,858 1,165 
  DER 0,955 1,048 
  OPAU 0,858 1,166 
  OUT 0,884 1,131 
  CPLX 0,827 1,209 
  IA 0,932 1,073 
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melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID 

dan ZPRED di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu 

X adalah residual (Y prediksi –Y sesungguhnya) (Ghozali, 2005). Model 

regresi ini memiliki dua variabel dependen sehingga pengujian dilakukan 

sebanyak dua kali yaitu dengan variabel dependen AD (Audit Delay) dan T 

(Timeliness). Berikut adalah uji heteroskedastisitas yang menggunakan 

variabel dependen AD (Audit Delay): 

Gambar 4.3. Uji Heterokedastisitas dengan Scatterplot yang Menggunakan 

Variabel Dependen AD (Audit Delay) 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Sumber : Output SPSS, Lampiran 3 (2009) 

Dari grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik pada grafik 

menyebar secara merata baik di atas sumbu nol maupun di bawah sumbu 

nol. Tidak terdapat pola tertentu pada grafik yang menunjukkan bahwa 
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tidak terdapat gangguan heteroskedastisitas pada model penelitian, 

sehingga model regresi dengan menggunakan variabel dependen AD 

(Audit Delay) layak digunakan.  

Sedangkan gambar berikut adalah uji heteroskedastisitas yang 

menggunakan variabel dependen T (Timeliness): 

Gambar 4.4. Uji Heterokedastisitas dengan Scatterplot yang Menggunakan 

Variabel Dependen T (Timeliness) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Output SPSS, Lampiran 3 (2009) 

Dari grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik pada grafik 

menyebar secara merata baik di atas sumbu nol maupun di bawah sumbu 

nol. Tidak terdapat pola tertentu pada grafik yang menunjukkan bahwa 

tidak terdapat gangguan heteroskedastisitas pada model penelitian, 

sehingga model regresi dengan menggunakan variabel dependen T 

(Timeliness) layak digunakan.  



81 

 

 

4.2.4. Uji Autokolerasi 

Uji autokorelasi dipergunakan untuk melihat apakah terdapat 

permasalahan di mana pengamatan pada periode t – 1 mempunyai 

pengaruh terhadap pengamatan t. Uji autokorelasi menggunakan uji 

Durbin Watson (Ghozali, 2005). Model regresi ini memiliki dua variabel 

dependen sehingga pengujian dilakukan sebanyak dua kali yaitu dengan 

variabel dependen AD (Audit Delay) dan T (Timeliness). Tabel berikut 

adalah hasil pengujian autokolerasi yang menggunakan variabel dependen 

AD (Audit Delay): 

Tabel 4.12. Uji Autokolerasi yang Menggunakan 

Variabel Dependen AD (Audit Delay) 

 
 

 
Sumber : Data sekunder diolah, Lampiran 3 (2009) 

Penentuan terjadinya gejala autokorelasi dilakukan dengan melihat 

nilai du dan dl pada tabel. Dengan 287 data observasi, jumlah variabel 

bebas 10, pada taraf signifikansi 0,05 diperoleh nilai du sebesar 1,874 dan 

dl sebesar 1,665. Tampak bahwa du < DW < 4- du (1,874 < 2,045 < 2,126) 

yang berarti tidak ada autokorelasi positif ataupun negatif. Dengan 

demikian model penelitian dengan menggunakan variabel dependen AD 

(Audit Delay) dinyatakan terbebas dari gangguan autokorelasi. 

Tabel berikut adalah hasil pengujian autokolerasi dengan 

menggunakan variabel dependen T (Timeliness): 

Model Durbin-Watson 
1 2,045 
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        Tabel 4.13. Uji Autokolerasi yang Menggunakan 

Variabel Dependen T (Timeliness) 

 
 

 
Sumber : Data sekunder diolah, Lampiran 3 (2009) 

Penentuan terjadinya gejala autokorelasi dilakukan dengan melihat 

nilai du dan dl pada tabel. Dengan 287 data observasi, jumlah variabel 

bebas 10, pada taraf signifikansi 0,05 diperoleh nilai du sebesar 1,874 dan 

dl sebesar 1,665. Tampak bahwa du < DW < 4- du (1,874 < 2,062 < 2,126) 

yang berarti tidak ada autokorelasi positif ataupun negatif. Dengan 

demikian model penelitian dengan menggunakan variabel dependen T 

(Timeliness) dinyatakan terbebas dari gangguan autokorelasi. 

 

4. 3. Uji Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda dipergunakan untuk mengetahui 

pengaruh antara beberapa variabel bebas terhadap satu buah variabel terikat 

(Ghozali, 2005). Sedangkan uji goodness of fit (uji kelayakan model) 

dilakukan dengan koefisien determinasi dan uji F. Koefisien determinasi pada 

model penelitian untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel bebas 

dalam menjelaskan variabel terikatnya (Ghozali, 2005). Model regresi ini 

memiliki dua variabel dependen sehingga pengujian dilakukan sebanyak dua 

kali yaitu dengan variabel dependen AD (Audit Delay) dan T (Timeliness). 

Model Durbin-Watson 
1 2,062 
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Berikut adalah hasil analisis regresi linear berganda yang menggunakan 

variabel dependen AD (Audit Delay) dalam penelitian ini: 

Tabel 4.14. Analisis Regresi Linear Berganda yang Menggunakan 

Variabel Dependen AD (Audit Delay) 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
Sumber : Data sekunder diolah, Lampiran 4 (2009) 

 

Berdasarkan nilai koefisien regresi pada tabel 4.14, maka dapat disusun 

persamaan regresi pada model penelitian ini: 

Y= 81,551 - 2,306ROA - 0,438AGE – 0,4KUAU + 0,962EXTR                 

+ 0,907UKR + 0,014 DER – 2,858OPAU + 8,279OUT – 2,901CPLX             

– 3,011IA + e 

Tabel di atas menunjukkan bahwa model mempunyai nilai adjusted R2 

sebesar 0,050. Berarti kesepuluh variabel bebas dalam penelitian ini hanya 

Variabel 
 

Unstandardized 
Coefficients t Sig. Sig/2 

B Std. Error 
1 (Constant) 81,551 10,031 8,130 0,000   
 ROA -2,306 2,250 -1,025 0,306 0,153 
 AGE -0,438 0,209 -2,089 0,038 0,019 
 KUAU -0,400 1,937 -0,206 0,837 0,419 
 EXTR 0,962 2,653 0,363 0,717 0,359 
 UKR 0,907 0,601 1,508 0,133 0,067 
 DER 0,014 0,018 0,775 0,439 0,220 
 OPAU -2,858 1,522 -1,878 0,061 0,031 
 OUT 8,279 5,406 1,531 0,127 0,064 
 CPLX -2,901 2,162 -1,341 0,181 0,091 
 IA -3,011 1,842 -1,635 0,103 0,052 
      
Adjusted R Square 0,050     
F 2,518     
Sig. 0,007     
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mampu menjelaskan varians audit delay sebesar 5% saja di mana sisanya 

yaitu sebesar 95% dijelaskan oleh faktor-faktor yang lain. 

Sedangkan nilai F hitung adalah sebesar 2,518 dengan taraf signifikansi 

adalah sebesar 0,007. Nilai signifikansi (0,007) berada di bawah 0,05, hal ini 

menunjukkan bahwa model yang menggunakan variabel dependen AD (Audit 

Delay) yang disusun dalam penelitian ini adalah layak meskipun kemampuan 

menjelaskan varians variabel terikat relatif rendah. 

Tabel berikut adalah hasil analisis regresi linear berganda yang 

menggunakan variabel dependen T (Timeliness) dalam penelitian ini: 

Tabel 4.15. Analisis Regresi Linear Berganda yang Menggunakan 

Variabel Dependen T (Timeliness) 

Sumber : Data sekunder diolah, Lampiran 4 (2009) 

Berdasarkan nilai koefisien regresi pada tabel 4.15, maka dapat disusun 

persamaan regresi pada model penelitian ini: 

Variabel 
 

Unstandardized 
Coefficients t Sig. Sig/2 

B Std. Error 
1 (Constant) 7,978 10,336 0,772 0,441   
 ROA 0,652 2,319 0,281 0,779 0,390 
 AGE 0,537 0,216 2,486 0,014 0,007 
 KUAU -0,479 1,996 -0,240 0,811 0,406 
 EXTR 0,219 2,733 0,080 0,936 0,468 
 UKR -1,124 0,620 -1,814 0,071 0,036 
 DER -0,014 0,019 -0,759 0,448 0,224 
 OPAU 3,111 1,568 1,984 0,048 0,024 
 OUT -6,846 5,571 -1,229 0,220 0,110 
 CPLX 2,618 2,228 1,175 0,241 0,121 
 IA 2,718 1,898 1,432 0,153 0,077 
       
Adjusted R Square 0,048     
F 2,434     
Sig. 0.009     
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Y= 7,978 + 0,652ROA + 0,537AGE – 0,479KUAU + 0,219EXTR             

– 1,124UKR - 0,014 DER + 3,111OPAU – 6,846OUT + 2,618CPLX         

+ 2,718IA + e 

Tabel di atas menunjukkan bahwa model mempunyai nilai adjusted R2 

sebesar 0,048. Berarti kesepuluh variabel bebas dalam penelitian ini hanya 

mampu menjelaskan varians timeliness sebesar 4,8% saja di mana sisanya 

yaitu sebesar 95,2% dijelaskan oleh faktor-faktor yang lain. 

Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai F hitung adalah sebesar 2,434 

dengan taraf signifikansi adalah sebesar 0,009. Nilai signifikansi (0,009) 

berada di bawah 0,05, hal ini menunjukkan bahwa model yang menggunakan 

variabel dependen T (Timeliness) yang disusun dalam penelitian ini adalah 

layak meskipun kemampuan menjelaskan varians variabel terikat relatif 

rendah. 

 

a. Tingkat Profitabilitas 

1) Hipotesis 1a 

Nilai t hitung pada variabel ROA adalah sebesar -1,025 dan 

signifikansi 1 arah sebesar 0,153 dengan β sebesar -2,306. Hal ini 

berarti tidak terdapat pengaruh karena nilai signifikansinya (0,153) 

lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis 1a dalam penelitian 

ini yang menyatakan bahwa ‘Semakin tinggi tingkat profitabilitas pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, maka semakin pendek 

audit delay.’ ditolak. 
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2) Hipotesis 1b 

Nilai t hitung pada variabel ROA adalah sebesar 0,281 dan 

signifikansi 1 arah sebesar 0,390 dengan β sebesar 0,652. Hal ini berarti 

tidak terdapat pengaruh karena nilai signifikansinya (0,390) lebih besar 

dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis 1b dalam penelitian ini yang 

menyatakan bahwa ‘Semakin tinggi tingkat profitabilitas pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, maka penyampaian 

laporan keuangan semakin tepat waktu.’ ditolak. 

 

b. Umur Listing 

1) Hipotesis 2a 

Nilai t hitung pada variabel AGE adalah sebesar -2,089 dan 

signifikansi 1 arah sebesar 0,019 dengan β sebesar -0,438. Hal ini 

berarti terdapat pengaruh negatif yang ditunjukkan dengan nilai β yang 

negatif dan pengaruh ini signifikan karena nilai signifikansinya (0,019) 

lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis 2a dalam penelitian 

ini yang menyatakan bahwa ‘Semakin lama umur listing pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, maka semakin pendek 

audit delay’ diterima, karena pengaruhnya signifikan dan hasil 

penelitian memberikan arah yang sesuai dengan hipotesis yang 

diajukan. 
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2) Hipotesis 2b 

Nilai t hitung pada variabel AGE adalah sebesar 2,486 dan 

signifikansi 1 arah sebesar 0,007 dengan β sebesar 0,537. Hal ini berarti 

terdapat pengaruh positif yang ditunjukkan dengan nilai β yang positif 

dan pengaruh ini signifikan karena nilai signifikansinya (0,007) lebih 

kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis 2b dalam penelitian ini 

yang menyatakan bahwa ‘Semakin lama umur listing pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI, maka penyampaian laporan keuangan 

semakin tepat waktu.’ diterima , karena pengaruhnya signifikan dan 

hasil penelitian memberikan arah yang sesuai dengan hipotesis yang 

diajukan. 

 

c. Kualitas Auditor 

1) Hipotesis 3a 

Nilai t hitung pada variabel KUAU adalah sebesar -0,206 dan 

signifikansi 1 arah sebesar 0,419 dengan β sebesar -0,400. Hal ini 

berarti tidak terdapat pengaruh karena nilai signifikansinya (0,419) 

lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis 3a dalam penelitian 

ini yang menyatakan bahwa ‘Semakin baik kualitas auditor pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, maka semakin pendek 

audit delay.’ ditolak. 
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2) Hipotesis 3b 

Nilai t hitung pada variabel KUAU adalah sebesar -0,240 dan 

signifikansi 1 arah sebesar 0,406 dengan β sebesar -0,479. Hal ini 

berarti tidak terdapat pengaruh karena nilai signifikansinya (0,406) 

lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis 3b dalam penelitian 

ini yang menyatakan bahwa ‘Semakin baik kualitas auditor pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, maka penyampaian 

laporan keuangan semakin tepat waktu.’ ditolak. 

 

d. Item-item luar biasa dan/atau kontijensi 

1) Hipotesis 4a 

Nilai t hitung pada variabel EXTR adalah sebesar 0,363 dan 

signifikansi 1 arah sebesar 0,359 dengan β sebesar 0,962. Hal ini berarti 

tidak terdapat pengaruh karena nilai signifikansinya (0,359) lebih besar 

dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis 4a dalam penelitian ini yang 

menyatakan bahwa ‘Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI yang 

memiliki item-item luar biasa dan/atau kontijensi memiliki audit delay 

yang semakin panjang.’ ditolak. 

2) Hipotesis 4b 

Nilai t hitung pada variabel EXTR adalah sebesar 0,080 dan 

signifikansi 1 arah sebesar 0,468 dengan β sebesar 0,219. Hal ini berarti 

tidak terdapat pengaruh karena nilai signifikansinya (0,468) lebih besar 

dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis 4b dalam penelitian ini yang 
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menyatakan bahwa ‘Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI yang 

memiliki item-item luar biasa dan/atau kontijensi, penyampaian laporan 

keuangannya semakin tidak tepat waktu.’ ditolak. 

 

e. Ukuran Perusahaan 

1) Hipotesis 5a 

Nilai t hitung pada variabel UKR adalah sebesar 1,508 dan 

signifikansi 1 arah sebesar 0,067 dengan β sebesar 0,907. Hal ini berarti 

tidak terdapat pengaruh karena nilai signifikansinya (0,067) lebih besar 

dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis 5a dalam penelitian ini yang 

menyatakan bahwa ‘Semakin besar ukuran perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI, maka semakin pendek audit delay yang dialami 

perusahaan.’ ditolak. 

2) Hipotesis 5b 

Nilai t hitung pada variabel UKR adalah sebesar -1,814 dan 

signifikansi 1 arah sebesar 0,036 dengan β sebesar -1,124. Hal ini 

berarti terdapat pengaruh karena nilai signifikansinya (0,036) lebih 

kecil dari 0,05 dan pengaruhnya negatif yang ditunjukan dengan nilai β 

yang negatif. Dengan demikian, hipotesis 5b dalam penelitian ini yang 

menyatakan bahwa ‘Semakin besar ukuran perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI, maka penyampaian laporan keuangan semakin 

tepat waktu.’ ditolak, karena hasil penelitian berlawanan arah dengan 

hipotesis yang diajukan. 
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f. Leverage 

1) Hipotesis 6a 

Nilai t hitung pada variabel DER adalah sebesar 0,775 dan 

signifikansi 1 arah sebesar 0,220 dengan β sebesar 0,014. Hal ini berarti 

tidak terdapat pengaruh karena nilai signifikansinya (0,220) lebih besar 

dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis 6a dalam penelitian ini yang 

menyatakan bahwa ‘Semakin tinggi tingkat leverage pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI, maka semakin panjang audit delay.’ 

ditolak. 

2) Hipotesis 6b 

Nilai t hitung pada variabel DER adalah sebesar -0,759 dan 

signifikansi 1 arah sebesar 0,224 dengan β sebesar -0,014. Hal ini 

berarti tidak terdapat pengaruh karena nilai signifikansinya (0,224) 

lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis 6b dalam penelitian 

ini yang menyatakan bahwa ‘Semakin tinggi tingkat leverage pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, maka penyampaian 

laporan keuangan semakin tidak tepat waktu.’ ditolak. 

 

g. Opini Auditor 

1) Hipotesis 7a 

Nilai t hitung pada variabel OPAU adalah sebesar -1,878 dan 

signifikansi 1 arah sebesar 0,031 dengan β sebesar -2,858. Hal ini 

berarti terdapat pengaruh negatif yang ditunjukkan dengan nilai β yang 
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negatif, dan pengaruh ini signifikan karena nilai signifikansinya (0,031) 

lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis 7a dalam penelitian 

ini yang menyatakan bahwa ‘Semakin baik opini yang diberikan 

auditor, maka semakin pendek audit delay.’ diterima, karena 

pengaruhnya signifikan dan hasil penelitian memberikan arah yang 

sesuai dengan hipotesis yang diajukan. 

2) Hipotesis 7b 

Nilai t hitung pada variabel OPAU adalah sebesar 1,984 dan 

signifikansi 1 arah sebesar 0,024 dengan β sebesar 3,111. Hal ini berarti 

terdapat pengaruh positif yang ditunjukkan dengan nilai β yang positif, 

dan pengaruh ini signifikan karena nilai signifikansinya (0,024) lebih 

kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis 7b dalam penelitian ini 

yang menyatakan bahwa ‘Semakin baik opini yang diberikan auditor, 

maka penyampaian laporan keuangan semakin tepat waktu.’ diterima 

karena pengaruhnya signifikan dan hasil penelitian memberikan arah 

yang sesuai dengan hipotesis yang diajukan. 

 

h. Struktur Kepemilikan Luar 

1) Hipotesis 8a 

Nilai t hitung pada variabel OUT adalah sebesar 1,531 dan 

signifikansi 1 arah sebesar 0,064 dengan β sebesar 8,279. Hal ini berarti 

tidak terdapat pengaruh karena nilai signifikansinya (0,064) lebih besar 

dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis 8a dalam penelitian ini yang 
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menyatakan bahwa ‘Semakin besar struktur kepemilikan luar pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, maka semakin pendek 

audit delay.’ ditolak. 

2) Hipotesis 8b 

Nilai t hitung pada variabel OUT adalah sebesar 1,984 dan 

signifikansi 1 arah sebesar 0,110 dengan β sebesar -6,846. Hal ini 

berarti tidak terdapat pengaruh karena nilai signifikansinya (0,110) 

lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis 8b dalam penelitian 

ini yang menyatakan bahwa ‘Semakin besar struktur kepemilikan luar 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, maka penyampaian 

laporan keuangan semakin tepat waktu.’ ditolak. 

 

i. Kompleksitas Operasi 

1) Hipotesis 9a 

Nilai t hitung pada variabel CPLX adalah sebesar -1,341 dan 

signifikansi 1 arah sebesar 0,091 dengan β sebesar -2,901. Hal ini 

berarti tidak terdapat pengaruh karena nilai signifikansinya (0,091) 

lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis 9a dalam penelitian 

ini yang menyatakan bahwa ‘Semakin tinggi kompleksitas operasi pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, maka semakin panjang 

audit delay.’ ditolak. 
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2) Hipotesis 9b 

Nilai t hitung pada variabel CPLX adalah sebesar 1,175 dan 

signifikansi 1 arah sebesar 0,121 dengan β sebesar 2,618. Hal ini berarti 

tidak terdapat pengaruh karena nilai signifikansinya (0,121) lebih besar 

dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis 9b dalam penelitian ini yang 

menyatakan bahwa ‘Semakin tinggi kompleksitas operasi pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, maka penyampaian 

laporan keuangan semakin tidak tepat waktu.’ ditolak. 

 

j. Internal Auditor 

1) Hipotesis 10a 

Nilai t hitung pada variabel IA adalah sebesar -1,635 dan 

signifikansi 1 arah sebesar 0,052 dengan β sebesar -3,011. Hal ini 

berarti tidak terdapat pengaruh karena nilai signifikansinya (0,052) 

lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis 10a dalam penelitian 

ini yang menyatakan bahwa ‘Perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI yang memiliki internal auditor memiliki audit delay yang semakin 

pendek.’ ditolak. 

2) Hipotesis 10b 

Nilai t hitung pada variabel IA adalah sebesar 1,432 dan 

signifikansi 1 arah sebesar 0,077 dengan β sebesar 2,718. Hal ini berarti 

tidak terdapat pengaruh karena nilai signifikansinya (0,077) lebih besar 

dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis 10b dalam penelitian ini yang 
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menyatakan bahwa ‘Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI yang 

memiliki internal auditor, penyampaian laporan keuangannya semakin 

tepat waktu.’ ditolak. 

 

4. 4. Pembahasan 

4.4.1. Tingkat Profitabilitas 

Hasil analisis dari hipotesis 1a menunjukkan bahwa tingkat 

profitabilitas tidak mempunyai pengaruh terhadap audit delay. Hasil 

penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Ahmad (2003), Prabandari (2007), serta Widyaningsih (2008) tetapi 

mendukung hasil penelitian Saleh (2004), Wirakusuma (2004), Nugraheni 

(2007), dan Rachmawati (2008).  

Hal ini disebabkan karena pelaporan rugi dapat dikatakan sebagai 

berita buruk (bad news) yang akan menimbulkan reaksi pasar terhadap 

pengumuman tersebut. Oleh sebab itu akuntan publik cenderung berhati-

hati dalam prosedur-prosedur audit yang dapat memastikan nilai kerugian 

sehingga dengan demikian proses audit menjadi lebih panjang. Namun, di 

sisi lain, perusahaan juga memiliki tekanan dalam penyampaian laporan 

keuangan yang disebabkan pengaruh pihak investor yang menuntut 

perusahaan untuk mengeluarkan laporan keuangan yang sudah diaudit 

dengan cepat. Pihak investor ingin mengetahui kemampuan perusahaan 

dalam membayar dividen di masa yang akan datang. Sehingga 

menimbulkan konflik kepentingan dari sisi auditor dan manajemen 
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perusahaan yang menyebabkan tingkat profitabilitas tidak mempunyai 

pengaruh terhadap audit delay. 

Hasil analisis dari hipotesis 1b menunjukkan bahwa tingkat 

profitabilitas tidak mempunyai pengaruh terhadap timeliness. Hasil 

penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan Catrinasari 

(2006), tetapi mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Halim 

(2000) dan Rachmawati (2008).  

Hal ini dikarenakan tingkat profitabilitas menjadi berita baik (good 

news) bagi para investor. Oleh sebab itu, perusahaan akan berusaha untuk 

memberikan informasi ini secepat mungkin kepada investor dengan 

harapan agar terdapat minat yang lebih tinggi bagi investor untuk 

berinvestasi pada perusahaan. Namun, tingkat profitabilitas bukan satu-

satunya indikator bagi investor untuk berinvestasi. Masih banyak indikator 

lain yang dilihat investor sebelum berinvestasi, seperti umur listing, opini 

auditor, dan sebagainya. Perbedaan respon investor inilah yang 

menyebabkan tingkat profitabilitas tidak punya pengaruh terhadap 

timeliness. 

 

4.4.2. Umur Listing 

Hasil analisis dari hipotesis 2a menunjukkan bahwa umur listing 

mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap audit delay. Hasil 

penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Saleh (2004), Dewi (2007) 
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dan Nugraheni (2007) tetapi mendukung hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Widyaningsih (2008). 

Perusahaan mapan yang memiliki umur lebih tua (sudah lama 

terdaftar di BEI), memiliki para akuntan yang telah banyak belajar 

menghasilkan informasi keuangan, sehingga menyebabkan penundaan yang 

luar biasa dapat diminimalisasikan. Pengalaman ini akan mempercepat 

pelaksanaan audit laporan keuangan sehingga sehingga perusahaan mapan 

yang memiliki umur lebih tua cenderung mengalami audit delay yang 

lebih pendek. 

Hasil analisis dari hipotesis 2b menunjukkan bahwa umur listing 

mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap timeliness. Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Catrinasari 

(2006).  

Umur perusahaan merupakan hal yang dipertimbangkan investor 

dalam menanamkan modalnya, umur perusahaan mencerminkan perusahaan 

tetap survive dan menjadi bukti bahwa perusahaan mampu bersaing dan dapat 

mengambil kesempatan bisnis yang ada dalam perekonomian. Akibatnya 

perusahaan mapan yang memiliki umur lebih tua cenderung lebih terampil 

dalam pengumpulan, pemrosesan dan menghasilkan informasi ketika 

diperlukan karena pengalaman pembelajaran ketika harus melaporkan 

laporan keuangannya ke pasar modal, sehingga perusahaan mapan yang 

memiliki umur lebih tua cenderung lebih tepat waktu dalam 

menyampaikan laporan keuangan. 
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4.4.3. Kualitas Auditor 

Hasil analisis dari hipotesis 3a menunjukkan bahwa kualitas 

auditor tidak mempunyai pengaruh terhadap audit delay. Hasil penelitian 

ini tidak mendukung hasil penelitian Subekti dan Widiyanti (2004), 

Oktorina dan Suharli (2005) dalam Widyaninsih (2008), Rachmawati 

(2008), serta Widyaningsih (2008), tetapi mendukung hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Haron dkk. (2005) dalam Widyaningsih (2008) dan 

Prabandari (2007).  

KAP yang berafiliasi dengan the Big 4 Accounting Firm lebih 

cepat menyelesaikan tugas audit dikarenakan mereka harus menjaga 

reputasi. KAP yang berafiliasi dengan the Big 4 Accounting Firm 

umumnya memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan dengan 

KAP yang tidak berafiliasi dengan the Big 4 Accounting Firm, sehingga 

mereka dapat menyelesaikan pekerjaan auditnya relatif lebih efektif dan 

efisien. Namun demikian, dengan adanya persaingan yang ketat dalam 

lingkungan kantor akuntan, maka KAP yang tidak berafiliasi dengan the 

Big 4 Accounting Firm juga berusaha menyelesaikan tugas audit dengan 

efektif dan efisien serta memberikan jasa audit kepada klien dengan 

kualitas yang sama baiknya dengan KAP yang berafiliasi dengan the Big 4 

Accounting Firm. Selain itu, ada peraturan Bapepam yang mengharuskan 

perusahaan untuk menganti auditor independen setelah tiga kali masa 

penugasan. Sehingga perusahaan memiliki tekanan dalam memenuhi 
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peraturan tersebut dan tidak lagi selalu mempertimbangkan KAP yang 

digunakan berafiliasi atau tidak dengan the Big 4 Accounting Firm. 

Hasil analisis dari hipotesis 3b menunjukkan bahwa kualitas 

auditor tidak mempunyai pengaruh terhadap timeliness. Hasil penelitian 

ini sejalan dengan penelitian Wirakusuma (2004), Setyarini (2006), Dewi 

(2006) dan Rachmawati (2008), tetapi tidak mendukung penelitian yang 

dilakukan Gilling (1997) dalam Wirakusuma (2004). 

Perumusan hipotesis ukuran perusahaan terhadap audit delay 

didasarkan kepada asumsi bahwa dengan kualitas auditor yang baik, 

perusahaan mengeluarkan laporan keuangan semakin cepat sehinggga 

cenderung lebih tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangannya. 

Akan tetapi, perusahaan memiliki staf akuntan sendiri dalam menyusun 

laporan keuangan. Proses pengumpulan, pemrosesan dan menghasilkan 

informasi dilakukan oleh staf akuntan mereka sendiri. Sehingga, dalam 

menyelesaikan laporan keuangannya, perusahaan lebih mengandalkan staf 

akuntan yang kompeten, sehingga dihasilkan penyampaian laporan 

keuangan yang tepat waktu. Setelah dihasilkan laporan keuangan, 

perusahaan memberikan data informasi keuangan ini kepada auditor 

independen. Setelah itu, barulah auditor independen menjalankan proses 

auditnya. KAP yang mengaudit laporan keuangan perusahaan bukan 

alasan keterlambatan penyampaian laporan keuangan ke Bapepam. Hal ini 

disebabkan kelengkapan informasi dalam laporan keuangan dan pelaporan 

keuangan ke Bapepam merupakan tanggung jawab pihak manajemen. 
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4.4.4. Item-item Luar Biasa dan/atau Kontijensi 

Hasil analisis dari hipotesis 4a menunjukkan bahwa item-item luar 

biasa dan/atau kontijensi tidak mempunyai pengaruh terhadap audit delay. 

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Haron et.al. (2006) dalam 

Widyaningsih (2008) tetapi tidak mendukung hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Saleh (2004), Nugraheni (2007), dan Widyaningsih (2008). 

Item-item luar biasa mencerminkan suatu kejadian material yang 

tidak berulang-ulang yang timbul dari aktivitas bisnis atau ekonomi yang 

bukan merupakan bagian dari operasi normal perusahaan. Auditor 

membutuhkan waktu tambahan untuk mengidentifikasikan transaksi-

transaksi yang timbul. Klasifikasi item-item luar biasa bergantung pada 

siklus tertentu - dimana item luar biasa di satu perusahaan tidak begitu 

penting, namun untuk perusahaan lain bisa menjadi sangat penting karena 

berpengaruh pada aktivitas normal perusahaan. 

Hasil analisis dari hipotesis 4b menunjukkan bahwa item-item luar 

biasa dan/atau kontijensi tidak mempunyai pengaruh terhadap timeliness. 

Hasil penelitian ini mendukung  Owusu dan Ansah (2000) dalam 

Kumalasari (2008), tetapi tidak mendukung hasil penelitian Saleh (2004). 

Perumusan hipotesis item-item luar biasa dan/atau kontijensi 

terhadap timeliness didasarkan kepada asumsi bahwa perusahaan-

perusahaan yang melaporkan item-item luar biasa dan/atau kontinjensi 

lebih cenderung mengeluarkan laporan keuangannya lebih lambat jika 

dibandingkan perusahaan yang tidak melaporkan item-item luar biasa 
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dan/atau kontinjensi. Namun, item-item luar biasa merupakan item yang 

tidak rutin, sehingga tidak mempunyai pengaruh terhadap penyusunan 

laporan keuangan. 

 

4.4.5. Ukuran Perusahaan 

Hasil analisis dari hipotesis 5a menunjukkan bahwa ukuran 

perusahaan tidak mempunyai pengaruh terhadap audit delay. Hasil 

penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Respati 

(2001) dalam Widyaningsih (2008) dan Saleh (2004), tetapi tidak 

mendukung hasil penelitian Ahmad (2003),  Subekti dan Widiyanti 

(2004), Widyaningsih (2008), serta Rachmawati (2008). 

Perumusan hipotesis ukuran perusahaan terhadap audit delay 

didasarkan kepada asumsi bahwa perusahaan berskala besar cenderung 

mendapat tekanan dari pihak eksternal yang tinggi terhadap kinerja 

keuangan perusahaan dan memiliki sistem pengendalian internal yang 

lebih baik. Akan tetapi, semakin besar ukuran perusahaan maka 

pelaksanaan penyusunan laporan keuangan juga akan lebih lama dari pada 

perusahaan kecil. Item yang harus diaudit semakin banyak dan semakin 

besarnya kapasitas perusahaan menyebabkan pelaksanaan audit menjadi 

lebih lama. Karena adanya perbedaan kepentingan ini, maka ukuran 

perusahaan tidak mempunyai pengaruh terhadap audit delay. 

Hasil analisis dari hipotesis 5b menunjukkan bahwa ukuran 

perusahaan mempunyai pengaruh negatif terhadap timeliness. Hasil 
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penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Respati 

(2001) dalam Budiman (2005), Saleh (2004) dan Catrinasari (2006), tetapi 

tidak mendukung hasil penelitian Ahmad (2003), Subekti dan Widiyanti 

(2004), dan Rachmawati (2008). 

Perumusan hipotesis ukuran perusahaan terhadap timeliness 

didasarkan kepada asumsi bahwa perusahaan berskala besar akan 

mendapatkan perhatian lebih dari para investor karena dana yang 

ditanamkan juga relatif besar. Namun, semakin besar ukuran perusahaan 

maka pelaksanaan penyusunan laporan keuangan juga akan lebih lama 

daripada perusahaan kecil. Staf akuntan perusahaan besar memerlukan 

waktu yang lebih lama dalam menyusun informasi keuangan. Sehingga, 

ukuran mempunyai pengaruh negatif terhadap timeliness. 

 

4.4.6. Leverage 

Hasil analisis dari hipotesis 6a menunjukkan bahwa leverage tidak 

mempunyai pengaruh terhadap audit delay. Hasil penelitian ini tidak 

mendukung hasil penelitian Nugraheni (2007), Ukago dan Ghozali (2005) 

dalam Widyaningsih (2008), Subekti dan Widiyanti (2004), tetapi 

mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Respati (2001) dalam 

Widyaningsih (2008), Prabandari (2007) dan Widyaningsih (2008).  

Tingginya proporsi debt to equity ratio menunjukkan adanya 

kemungkinan bahwa perusahaan tersebut tidak bisa melunasi kewajiban 

atau hutangnya baik berupa pokok maupun bunganya sehingga 
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menunjukkan tingginya risiko keuangan perusahaan. Risiko perusahaan 

yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan mengalami kesulitan 

keuangan. Kesulitan keuangan perusahaan merupakan berita buruk yang 

akan mempengaruhi kondisi perusahaan di mata masyarakat. Akan tetapi, 

ada juga investor yang hanya memikirkan jangka pendek karena 

mengharapkan keuntungan jangka pendek sehingga tidak melihat leverage 

sebagai indikator keputusan investasinya. Perbedaan respons terhadap 

tinggi rendahnya leverage menyebabkan perusahaan tidak membuat 

keputusan untuk mempercepat atau memperlambat pelaksanaan audit 

laporan keuangan. 

Hasil analisis dari hipotesis 6b menunjukkan bahwa leverage tidak 

mempunyai pengaruh terhadap timeliness. Hasil penelitian ini tidak 

mendukung hasil penelitian Wirakusuma (2004), Catrinasari (2006), tetapi 

mendukung hasil penelitian Respati (2001) dalam Budiman (2005), 

Budiman (2005), Kristina (2005) dan Setyarini (2006).  

Risiko perusahaan yang tinggi mengindikasikan bahwa 

perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan 

perusahaan merupakan berita buruk yang akan mempengaruhi kondisi 

perusahaan di mata masyarakat. Pihak manajemen cenderung akan 

menunda penyampaian laporan keuangan yang berisi berita buruk, 

sehingga akan melaporkan laporan keuangan dengan tidak tepat waktu. 

Namun, di sisi lain, perusahaan juga memiliki tekanan dalam penyampaian 

laporan keuangan yang disebabkan pengaruh pihak debitor yang menuntut 
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perusahaan untuk mengeluarkan laporan keuangan dengan cepat. Pihak 

debitor ingin mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar 

hutangnya di masa yang akan datang. Hal ini membuat pihak manajemen 

harus berhati-hati dalam mengambil keputusan dalam menyampaikan 

laporan keuangan kepada publik, sehingga leverage tidak mempunyai 

pengaruh terhadap timeliness. 

 

4.4.7. Opini Auditor 

Hasil analisis dari hipotesis 7a menunjukkan bahwa opini auditor 

mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap audit delay. Hasil 

penelitian ini mendukung hasil penelitian Wirakusuma (2004) dan Subekti 

dan Widiyanti (2004), tetapi tidak mendukung hasil penelitian yang 

dilakukan serta Na’im (1999) dalam Widyaningsih (2008), Nugraheni 

(2007), dan Widyaningsih (2008).  

Pada perusahaan yang menerima jenis pendapat qualified opinion 

akan menunjukkan audit delay yang lebih panjang dibandingkan dengan 

perusahaan yang menerima pendapat unqualifed opinion. Perusahaan yang 

menerima pendapat unqualified opinion dapat mempersingkat kerja 

auditor, karena tidak memerlukan proses negoisasi dengan klien, 

konsultasi dengan partner audit yang lebih senior atau staf teknis lainnya 

dan perluasan lingkup audit. Dengan demikian, semakin baik opini yang 

diberikan auditor, maka semakin pendek audit delay. 
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Hasil analisis dari hipotesis 7b menunjukkan bahwa opini auditor 

mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap timeliness. Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian Petronila (2003) dan Mustikaningsih 

(2009), tetapi tidak mendukung hasil penelitian Halim (1999) dalam 

Wirakusuma (2004), dan Budiman (2005). 

Publikasi laporan keuangan melalui media massa akan 

mempengaruhi keputusan berinvestasi para calon investor. Hal ini 

disebabkan informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan 

dianggap berita terbaru mengenai keadaan perusahaan di pasar modal. 

Informasi yang berisi berita baik (good news), seperti pemberian opini 

yang baik akan menarik minat calon investor untuk melakukan investasi. 

Sehingga semakin baik opini yang diberikan auditor, maka semakin baik 

opini yang diberikan auditor, maka penyampaian laporan keuangan 

semakin tepat waktu. 

 

4.4.8. Struktur Kepemilikan Luar 

Hasil analisis dari hipotesis 8a menunjukkan bahwa struktur 

kepemilikan luar tidak mempunyai pengaruh terhadap audit delay. Hasil 

penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Respati (2001), Ukago dan 

Ghozali (2005) serta Oktorina dan Suharli (2005) dalam Widyaningsih 

(2008) tetapi mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Saleh 

(2004), Catrinasari (2006) dan Widyaningsih  (2008). 
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Perumusan hipotesis struktur kepemilikan luar terhadap audit delay 

didasarkan kepada asumsi bahwa pemilik perusahaan dari pihak luar atau 

eksternal cenderung menekan pihak manajemen untuk mempublikasikan 

laporan audit dan laporan keuangan auditan lebih tepat waktu. Namun, 

dengan struktur pihak luar yang lebih besar, tanggung jawab auditor akan 

menjadi lebih besar karena menyangkut banyak pihak. Auditor akan lebih 

cenderung berhati-hati dalam melakukan proses auditnya. Sehingga ada 

perbedaan kepentingan dari sisi manajemen dan auditor yang 

menyebabkan struktur kepemilikan luar tidak mempunyai pengaruh 

terhadap audit delay. 

Hasil analisis dari hipotesis 8b menunjukkan bahwa struktur 

kepemilikan luar  tidak mempunyai pengaruh terhadap timeliness. Hasil 

penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Budiman 

(2005) dan Catrinasari  (2008), tetapi tidak mendukung penelitian Respati 

(2001) dalam Budiman (2005). 

Perumusan hipotesis struktur kepemilikan luar terhadap timeliness 

didasarkan kepada asumsi bahwa pemilik perusahaan dari pihak luar 

mempunyai kekuatan yang besar untuk menekan manajemen dalam 

menyajikan informasi secara tepat waktu, karena ketepatan waktu 

pelaporan keuangan akan mempengaruhi pengambilan keputusan 

ekonomi. Keleluasaan manajemen menjadi terbatas karena adanya tekanan 

dari pemilik perusahaan dari pihak luar tersebut. Akan tetapi, dalam 

beberapa kasus, ketika pihak manajemen mengetahui bahwa kondisi 
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perusahaan tidak terlalu baik, maka ada upaya untuk menunda 

pengumuman laporan keuangan tersebut, baik yang disebabkan karena 

ketidakmampuan perusahaan dalam membayar deviden, maupun karena 

ada kecemasan dari manajemen perusahaan bahwa pemilik perusahaan 

dari pihak luar tersebut akan menjual sahamnya. Sehingga ada konflik 

kepentingan yang menyebabkan struktur kepemilikan luar tidak 

mempunyai pengaruh terhadap timeliness. 

 

4.4.9. Kompleksitas Operasi  

Hasil analisis dari hipotesis 9a menunjukkan bahwa kompleksitas 

operasi tidak mempunyai pengaruh terhadap audit delay. Hasil penelitian 

ini tidak mendukung hasil penelitian Ukago dan Ghozali (2005) dalam 

Widyaningsih (2008), tetapi mendukung penelitian yang dilakukan 

Widyaningsih (2008). 

Perumusan hipotesis kompleksitas operasi terhadap audit delay 

didasarkan kepada asumsi bahwa adanya kompleksitas operasi 

mencerminkan tingginya kerumitan dalam pengauditan laporan keuangan 

karena pos-pos yang akan diperiksa menjadi lebih kompleks, sehingga ada 

kecenderungan proses audit menjadi lebih lama. Akan tetapi, hal tersebut 

tidak selalu terjadi jika pihak manajemen telah memiliki strategi yang 

tepat dalam menyusun laporan keuangan, misalnya proses pengauditan 

oleh auditor independen dilakukan dalam setiap cabang perusahaan. Hal 

tersebut akan lebih dipercepat lagi dengan adanya KAP yang 
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berpengalaman. Sehingga lama tidaknya proses audit lebih ditentukan dari 

strategi manajemen yang menyebabkan kompleksitas operasi tidak 

mempunyai pengaruh terhadap audit delay. 

Hasil analisis dari hipotesis 9b menunjukkan bahwa kompleksitas 

operasi tidak mempunyai pengaruh terhadap timeliness. Hasil penelitian 

ini mendukung penelitian Ashton dkk (1987) dalam Dewi (2007) dan 

Dewi (2007), namun tidak mendukung hasil penelitian Kumalasari (2008). 

Perumusan hipotesis kompleksitas operasi terhadap audit delay 

didasarkan kepada asumsi bahwa perusahaan dengan tingkat kompleksitas 

yang tinggi cenderung memerlukan waktu yang lebih lama dalam 

melakukan proses audit laporan keuangan dan hal ini juga akan berdampak 

pada ketepatan waktu pelaporan keuangan. Akan tetapi, perusahaan yang 

memiliki anak perusahaan merupakan perusahaan besar yang memerlukan 

dana yang cukup besar pula untuk mengembangkan usahanya, sehingga  

perusahaan akan mendorong auditor untuk segera menyelesaikan laporan 

audit perusahaan. Sehingga ada dua kepentingan yang berbeda yang 

menyebabkan kompleksitas operasi tidak mempunyai pengaruh terhadap 

timeliness. 

 

4.4.10. Internal Auditor  

Hasil analisis dari hipotesis 10a menunjukkan bahwa internal 

auditor tidak mempunyai pengaruh terhadap audit delay. Hasil penelitian 
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ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan Wirakusuma (2004), tetapi 

mendukung penelitian yang dilakukan Rachmawati (2008). 

Salah satu tugas internal auditor dalam suatu perusahaan adalah 

untuk memeriksa dan mengevaluasi kecukupan struktur pengendalian 

internal perusahaan secara periodik dan membuat rekomendasi tentang 

perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Perusahaan yang memiliki internal 

auditor memiliki struktur pengendalian internal yang lebih baik. Akan 

tetapi, divisi internal auditor secara umum bertanggung jawab terhadap 

manajemen perusahaan sehingga obyektivitas dari internal auditor tersebut 

dipertanyakan. Auditor independen akan tetap mengecek kekuatan struktur 

pengendalian intern perusahaan. Sehingga ada tidaknya auditor internal 

tidak berpengaruh terhadap audit delay. 

Hasil analisis dari hipotesis 10b menunjukkan bahwa internal 

auditor tidak mempunyai pengaruh terhadap timeliness. Hasil penelitian 

ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan Wirakusuma (2004), tetapi 

mendukung penelitian yang dilakukan Rachmawati (2008). 

Hal ini disebabkan banyak perusahaan yang kurang peka akan 

pentingnya kehadiran internal auditor dalam perusahaan. Perusahaan yang 

memiliki pengendalian internal yang kuat maka memerlukan waktu relatif 

singkat bagi auditor dalam melaksanakan pengujian ketaatan dan 

pengujian substantif, sehingga mempercepat proses pengauditan laporan 

keuangan. Dengan waktu yang singkat dalam mengaudit, maka perusahaan 

akan mengumumkan laporan keuangan dengan lebih cepat, sehingga lebih 
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tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangannya. Namun, 

perusahaan tidak boleh menelan mentah-mentah hasil audit yang diberikan 

oleh auditor independen. Banyaknya KAP yang dibekukan yang 

disebabkan pemberian opini yang tidak obyektif memaksa Bapepam untuk 

menerbitkan kebijakan baru tentang pembentukan dan pedoman 

penyusunan piagam Unit Internal Auditor. Kebijakan baru ini akan 

diberlakukan awal tahun 2010. 
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