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         BAB II 

       TINJAUAN PUSTAKA 

A. Review Penelitian Terdahulu. 

Beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi audit delay diantaranya adalah hasil yang penelitian yang 

dilakukan oleh Trianto, Satriawan, dan Anisma, (2014).  Ukuran Perusahaan dapat 

diartikan sebagai suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan 

dengan berbagai cara antara lain dinyatakan dalam total aktiva, nilai pasar saham, 

dan lain-lain.  

Hasil penelitian Rachmawati, (2008). Perusahaan yang memiliki tingkat 

profitabilitas yang lebih tinggi membutuhkan waktu dalam pengauditan laporan 

keuangan lebih cepat dikarenakan keharusan untuk menyampaikan kabar baik 

secepatnya kepada publik. Mereka juga memberikan alasan bahwa auditor yang 

menghadapi perusahaan yang mengalami kerugian memiliki respons yang 

cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan proses pengauditan 

Hasil penelitian Hersugondo dan Kartika, (2013). Membuktikan bahwa 

audit delay yang lebih panjang dialami oleh perusahaan yang menerima pendapat 

qualified opinion. Fenomena ini terjadi karena proses pemberian pendapat 

qualified tersebut melibatkan negosiasi dengan klien, konsultasi dengan partner 

audit yang lebih senior dan perluasan lingkup audit. 

Hasil penelitian Ningsih dan Widhiyani, (2015). Financial levarage 

merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk membayar semua hutang-

hutangnya untuk meningkatkan aset. Tingginya hutang yang dimiliki perusahaan 

mengindikasikan adanya keterlambatan pada penyusunan laporan audit karena 
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adanya tingkat hutang yang terlalu tinggi mengindikasikan perusahaan tersebut 

mendapatkan masalah dan tidak berjalan secara efektif sehingga dapat 

memperpanjang audit delay. 

Hasil penelitian terdahulu dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut: 
No Nama (Tahun) Judul Variabel Penelitian Hasil 

1 Ani Yulianti, 

(2011) 

Faktor-Faktor yang 

Berpengaruh Terhadap 

Audit Delay Pada 

Perusahaan Manufaktur 

yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2007-2008 

Variabel dependen: Audit 

delay  Variabel Independen: 

ukuran perusahaan, opini 

auditor, ukuran kantor 

akuntan publik, solvabilitas 

dan profitabilitas  

Ukuran perusahaan dan 

ukuran kantor akuntan 

publik berpengaruh 

signifikan 

terhadap audit delay 

 

2 

 

Oviek Dewi Dewi 

Saputri, (2010) 

 

Analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi audit delay 

(Studi Empiris Pada 

Perusahaan-Perusahaan 

Yang Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia tahun 

2009) 

 

Variabel dependen: Audit 

delay Variabel Independen: 

ukuran perusahaan, laba/rugi 

operasi, jenis opini auditor, 

reputasi KAP, jenis industri, 

dan kompleksitas operasi 

Perusahaan 

  

laba/rugi berpengaruh 

positif signifikan, opini 

auditor berpengaruh 

positif, 

 

 

 

 

3 

 

Elen Puspitasari 

Anggraeni Nurmala 

Sari,  

(2012) 

 

PENGARUH 

KARAKTERISTIK 

PERUSAHAAN 

TERHADAP LAMANYA 

WAKTU, 

PENYELESAIAN  

AUDIT (AUDIT DELAY)  

PADA PERUSAHAAN 

MANUFAKTUR YANG 

TERDAFTAR DI BURSA 

EFEK 

INDONESIA 

 

Variable dependen :  

Audit Delay 

Variabel independen: 

Ukuran Perusahaan, 

Solvabilitas, Laba/rugi 

perusahaan  

 

Ukuran Perusahaan  

berpengaruh terhadap 

Audit delay 

4 Andi Kartika, 

(2009) 

 

Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi  Audit 

Delay Di Indonesia (Studi 

Empiris Pada Perusahaan-

Perusahaan LQ 

45 Yang Terdaftar Di 

Bursa Efek Jakarta) 

 

Variable dependen :  

Audit Delay 

Variabel independen: 

variabel ukuran perusahaan, 

laba/rugi operasi, opini 

auditor, tingkat profitabilitas, 

reputasi auditor 

total asset, laba rugi 

operasi, mempunyai 

pengaruh yang negatif 

dan signifikan 

 

 

B. Tinjauan Pustaka 

    Audit delay tidak dapat dipisahkan dari teori agensi dan signaling. 

Dalam konsep Audit delay perspektif hubungan keagenan tidak dapat 

dipisahkan. Teori keagenan membahas hubungan antara agen dengan 
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principal, dimana  agen menutup kontrak untuk melakukan tugas-tugas tertentu 

bagi si principal, principal menutup kontrak untuk memberi imbalan pada si 

agen. Dianalogikan antara pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan, 

teori keagenan selain menjelaskan tentang adanya konflik kepentingan juga 

menjelaskan mengenai adanya asimetri informasi. Asimetri informasi adalah 

keadaan dimana hanya salah satu pihak saja yang lebih banyak mengetahui 

informasi internal perusahaan. Untuk dapat meminimalisir terjadinya asimetri 

tersebut tindakan yang tepat untuk menguranginya adalah melalui 

penyampaian laporan keuangan auditan secara tepat waktu karena si agen dapat 

menginformasikan keadaan perusahaan secara transparan kepada si principal.    

Estrini dan Laksito, (2013). Mengungkapkan teori signaling bahwa 

perusahaan yang berkualitas baik dengan sengaja akan memberikan sinyal pada 

pasar, dengan demikian pasar diharapkan dapat membedakan perusahaan yang 

berkualitas baik dan buruk. Agar sinyal tersebut baik maka harus dapat 

ditangkap pasar dan dipresepsikan baik serta tidak mudah ditiru oleh 

perusahaan yang memliki kualitas yang buruk, perusahaan yang mempublikasi 

laporan keuangan akan memberikan informasi kepada pasar dan diharapkan 

pasar dapat merespons informasi sebagai suatu sinyal yang baik atau buruk. 

Sinyal yang diberikan pasar kepada publik akan mempengaruhi pasar saham 

khususnya harga saham perusahaan. Dengan demikian, semakin panjang 

jangka waktu audit laporan keuangan menyebabkan pergerakan harga saham 

tidak stabil, sehingga investor mengartikannya sebagai audit delay karena 

perusahaan tidak segera mempublikasikan laporan keuangan auditan, yang 

kemudian berdampak pada penurunan harga saham perusahaannya.   
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1. Laporan Keuangan 

 Semakin berkembangnya pasar modal di indonesia menyebabkan semakin 

besarnya kebutuhan akan transparansi, di dalam dunia akuntansi transparansi 

dapat dimaksudkan dengan seberapa jauh pemakai laporan keuangan atau 

pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap laporan keuangan 

suatu perusahaan untuk mencari informasi yang terdapat dalam laporan 

keuangan suatu perusahaan untuk mencari informasi yang terdapat dalam 

laporan keuangan. Laporan keuangan berisikan tentang transaksi-transaksi 

terjadi selama tahun buku yang bersangkutan yang di dalamnya terdapat 

laporan posisi keuangan, laba/rugi, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, 

masing-masing laporan tersebut memiliki informasi yang penting.  

  

a. Laporan laba / rugi 

Laporan laba/rugi merupakan laporan yang bertujuan menyajikan 

pendapatan beban-beban dan laba/rugi perusahaan untuk suatu priode 

tertentu, dari laporan laba/rugi dapat diketahui kinerja keuangan 

prusahaan. Laporan laba/rugi dapat disajikan dalam bentuk single step 

atau multiple step 

1. Single step 

Laporan laba/rugi bentuk format single step disusun dengan 

mengelompokan semua pendapat atau penghasilan kedalam satu 

kelompok yang disebut dengan penghasilan, semua biaya yang 

terjadi dalam suatu periode dalam suatu kelompok yang disebut 

dengan biaya, selisih positif antara kelompok penghasilan dengan 
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biaya disebut dengan istilah penghasilan bersih, atau laba 

sedangkan dengan selisih tersebut negatif disebut dengan rugi. 

2. Multiple step 

Laporan laba/rugi bentuk atau format multiple step. Penghasilan 

bersih (laba) disusun secara bertahap, semua penghasilan dan biaya 

disajikan sesuai dengan urutan aktivitas, yaitu kegiatan usaha, 

diluar  usaha dan luar biasa. 

b. Laporan perubahan modal 

Laporan perubahan modal diperlukan untuk mengetahui maju 

mundurnya keadaan suatu perusahaan. Jika modal perusahaan 

bertambah berarti terdapat kemajuan, begitu pula sebaliknya. Jika 

modal awal lebih besar daripada modal akhir, maka hal ini 

menunjukan perusahaan mengalami kemunduran. 

  Unsur-unsur yang terdapat dalam laporan perubahan modal/ekuitas 

yaitu: 

- Modal awal tahun dan tambahan modal (investasi) 

- Saldo laba-rugi 

- Prive (Pengambilan pemilik untuk keperluan pribadi)  

c. Neraca / Balance sheet 

Neraca merupakan laporan keuangan menyajikan informasi mengenai 

posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu, neraca dapat 

disajikan dalam bentuk skontro maupun staffel. 

 Neraca terdiri dari tiga unsur, yaitu aktiva, kewajiban dan modal 

yang dihubungkan dengan persamaan berikut: 



13 
 

 
 

  AKTIVA= KEWAJIBAN + MODAL 

1. Skontro (rekening) 

Laporan bentuk skontro atau rekening menyajikan rekening dalam 

dua sisi, sisi kiri biasanya disebut aktiva, berisi semua akun 

klasifikasi aktiva dan sebelah kanan disebut pasiva terdiri dari 

kewajiban dan modal. 

2. Stafel  

Laporan dalam bentuk stafel atau laporan , menyajiannya secara 

berurutan mulai dari aktiva, kewajiban dan ekuitas. 

d. Laporan arus kas  

Laporan ini merupakan bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan 

yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukan aliran 

masuk dan keluar uang (kas) perusahaan. Ada beberapa manfaat 

informasi dari laporan arus kas, yaitu, sebagai indikator jumlah arus 

kas di masa yang akan datang. Serta berguna untuk menilai kecermatan 

atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya, menjadi alat 

pertanggungjawaban arus kas, kas masuk dan arus kas keluar selama 

periode pelaporan, dan sebagian alat untuk mengevaluasi perubahan 

kekayaan bersih/ekuitas dana suatu entitas pelaporan dan struktur 

keuangan perusahaan.   

e. Catatan atas laporan keuangan 

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelas naratif atau rincian 

dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan 

laporan arus kas. 
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Catatan laporan keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan    

      sebagai berikut: 

a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, 

pencapaian target undang-undang APBD/Perda APBD, berikut 

kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target. 

b. Iktisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan. 

c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-

kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-

transaksi dan kejadian penting lainnya.  

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-

konvensi, aturan-aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh suatu 

entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. 

d. Penggunaan informasi yang diharuskan oleh standar akuntansi 

pemerintahan yang belum disajikan  pada lembar muka (on the face) 

laporan keuangan. 

e. Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban timbul 

sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapat, belanja dan 

konsiliasi  dengan penerapan basis kas. 

f. Informasi tambahan yang diperlukan untuk menyajikan yang wajar, 

yang tidak disajikan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan. 

 Indriana, (2005). Mendifinisikan laporan keuangan sebagai sarana utama, 

dimana informasi keuangan dikomunikasikan dengan pihak luar perusahaan, 

laporan ini memberikan sejarah perusahaan dalam satuan uang. Sedangkan 
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menurut PSAK 2009, tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan 

informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan 

perusahaan yang bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan dalam menentukan 

keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang baik haruslah memenuhi 

karakteristik kualitatif dari laporan keuangan sebagai berikut.  

 

1. Dapat dipahami  

        Kualitas informasi dalam laporan keuangan terlihat dari kemudahan 

untuk dipahami oleh para pengguna yang diasumsikan memiliki pengetahuan 

memadai mengenai aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, dan kemauan 

mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.  

2. Relevan  

Informasi dalam laporan keuangan akan relevan jika mempengaruhi 

keputusan ekonomi pengguna. Informasi harus dapat mengevaluasi laba 

sekarang maupun laba masa datang (predictive value), serta memperbaiki 

harapan yang dibuat sebelumnya. Informasi juga harus tersedia tepat waktu 

(timeliness) untuk pengambilan keputusan pengguna. 

3. Keandalan 

Informasi dikatakan andal (reliable) jika bebas dari pengertian yang 

menyesatkan dan salah saji yang material, serta dapat diandalkan pengguna 

sebagai penyajian yang jujur dan wajar.  

4. Dapat dibandingkan  

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan pada 

setiap periode untuk mengidentifikasi trend posisi keuangan. Implikasinya, 
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pengguna mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan 

dalam susunan laporan keuangan, perubahan kebijakan, serta pengaruhnya.  

Hersugondo, (2013). Menjelaskan secara terperinci mengenai manfaat 

laporan keuangan berdasarkan pihak-pihak yang berkepentingan yakni : 

a. Bagi investor 

      Untuk membantu tindakan apakah yang harus dilakukan didalam  

melakukan penilaian investasi perusahaan. 

b. Bagi pemegang saham 

      Untuk memperoleh informasi mengenai harga saham dan transaksi- 

transaksi lainnya dalam menentukan keputusan yang dapat mempengaruhi 

kestabilan harga saham. 

c. Bagi manajerial 

      Laporan keuangan memberikan informasi yang digunakan dalam 

pengambilan keputusan, evaluasi usaha yang sedang berjalan dan 

melakukan tindakan koreksi yang diperlukan. 

d. Bagi karyawan 

       Karyawan membutuhkan informasi akuntansi untuk mengetahui 

stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Informasi akuntansi tersebut juga 

diperlukan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan 

balas jasa (gaji) dan manfaat pensiun. 

e. Bagi pemerintah 

          Berkepentingan terhadap aktivitas perusahaan seperti halnya dalam 

menetapkan kebijakan pajak serta sebagai dasar menyusun statistik 

pendapatan nasional. 
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f. Bagi masyarakat 

             Perusahaan mempengaruhi masyarakat dengan berbagai cara, 

diantaranya perusahaan dapat memberikan kontribusi yang berarti pada 

perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan 

perlindungan   kepada penanam modal domestik. 

2.  AUDIT  

   Secara umum auditing adalah proses sistematik untuk memperoleh 

dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan 

tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan 

tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria 

yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada para 

pemakai yang berkepentingan. Menurut Kartika, (2011). 

     Tujuan audit secara umum atas laporan keuangan oleh auditor 

adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang 

material, posisi keuangan hasil usaha dan arus kas yang sesuai dengan 

prinsip akuntansi berlaku umum di indonesia. Kewajaran laporan keuangan 

dinilai berdasarkan asersi yang terkandung dalam setiap unsur yang 

disajikan dalam laporan keuangan. Asersi adalah pernyataan manajemen 

yang terkandung dalam komponen laporan keuangan yang dapat bersifat 

implisit atau eksplisit. Menurut Kartika, (2011) 
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3. AUDIT DELAY 

      Audit delay adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari 

tanggal penutupan tahun buku, hingga tanggal diselesaikannya laporan audit 

independen. Menurut, E. Puspitasari dan Sari, (2012), mendefinisikan audit 

delay sebagai rentang waktu penyelesaian pelaksanaan audit laporan 

keuangan tahunan yang diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan 

untuk memperoleh laporan auditor independen atas audit laporan keuangan 

tahunan perusahaan, terhitung sejak tanggal tutup tahun buku perusahaan, 

yaitu per 31 desember sampai tanggal tertera pada laporan auditor 

independen.  

          Ketepatan waktu penyusunan atau pelaporan suatu laporan keuangan 

perusahaan dapat berpengaruh pada nilai laporan keuangan tersebut. Semakin 

panjang audit delay, maka semakin lama auditor dalam menyelesaikan 

pekerjaan auditnya. 

 

4. UKURAN PERUSAHAAN 

 Ukuran perusahaan adalah nilai yang menunjukkan besar kecilnya suatu 

perusahaan. Menurut Saemargani dan Mustikawati, (2015) mendefinisikan 

ukuran perusahaan sebagai besar kecilnya perusahaan yang diukur dengan 

menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan atau total aktiva perusahaan 

yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan akhir periode yang diaudit 

menggunakan logaritma. Variabel ukuran perusahaan diukur dengan 

menggunakan logaritma natural dari total aset perusahaan. 
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5. PROFITABILITAS 

  Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu.  Perusahaan 

yang menderita kerugian cenderung mengalami audit delay yang lebih panjang. 

Ketika kerugian terjadi perusahaan ingin menunda badnews sehingga 

perusahaan akan meminta auditor untuk menjadwal ulang penugasan audit. 

Menurut Panjaitan, Wahidahwati, dan Amanah, (2013). 

 

6. OPINI AUDIT  

menurut Arisandy, (2015). Pendapat atau opini audit merupakan 

bagian kesatuan dari laporan audit, laporan audit sangatlah penting, karena 

laporan tersebut menginformasikan pemakai informasi tentang apa yang 

dilakukan auditor dan kesimpulan yang diperolehnya. Untuk menyatakan 

pendapatnya, auditor menggunakan sarana laporan keuangan sebagai 

acuannya,  

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (PSA 29 SA Seksi 508), ada 

lima jenis pendapat akuntan, yaitu: 

a. Pendapat wajar tanpa pengecualian (Unqualified Opinion) 

Merupakan pendapat yang diberikan ketika audit telah dilaksanakan 

sesuai dengan Standar Auditing (SPAP), auditor tidak menemukan 

kesalahan material secara keseluruhan laporan keuangan atau tidak 

terdapat penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku (SAK). 
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b. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas (Unqualified       

Opinion Report with Explanatory Language) 

      Pendapat ini diberikan ketika terdapat suatu keadaan tertentu yang 

tidak berpengaruh langsung terhadap pendapat wajar. Keadaan tertentu 

dapat terjadi apabila :  

a) Pendapat auditor sebagian didasarkan atas pendapat auditor independen 

lain. 

b) Karena belum adanya aturan yang jelas maka laporan keuangan dibuat 

menyimpang dari SAK. 

c) Laporan dipengaruhi oleh ketidakpastian peristiwa masa yang akan 

datang hasilnya belum dapat diperkirakan pada tanggal laporan audit.  

d) Terdapat keraguan yang besar terhadap kemampuan satuan usaha dalam 

mempertahankan kelangsungan hidupnya.  

e) Diantara dua periode akuntansi terdapat perubahan yang material dalam 

penerapan prinsip akuntansi.  

f) Data keuangan tertentu yang diharuskan oleh BAPEPAM/BAPEPAM-

LK (OJK)  namun tidak disajikan. 

 

c. Pendapat wajar dengan pengecualian (Qualified Opinion) 

 Pendapat ini diberikan ketika laporan keuangan dikatakan wajar dalam 

hal yang material, tetapi terdapat suatu penyimpangan atau 

ketidaklengkapan pada pos tertentu, sehingga harus dikecualikan, dan 

pengecualian tersebut yang dapat mungkin terjadi, apabila; bukti kurang 

cukup, adanya pembatasan ruang lingkup, dan terdapat penyimpangan 



21 
 

 
 

dalam penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Menurut SA 508 

paragraf  20 (IAI, 2002),  jenis pendapat ini diberikan apabila: 

a)      Tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau pembatasan lingkup 

audit yang material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara 

keseluruhan.  

b)     Auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari 

prinsip akuntansi yang berlaku umum yang berdampak material tetapi 

tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. 

Penyimpangan tersebut dapat berupa pengungkapan yang tidak 

memadai, maupun perubahan dalam prinsip akuntansi.  

 

d. Pendapat tidak wajar (Adverse Opinion) 

Merupakan pendapat yang diberikan ketika laporan keuangan tidak 

menyajikan secara wajar  sesuai dengan prinsip akuntansi berterima 

umum. Apabila ini terjadi auditor harus menambahkan paragraf untuk 

menjelaskan ketidakwajaran atas laporan keuangan, disertai dengan 

dampak dari ketidakwajaran tersebut,  pada laporan auditnya.  

 

e. Menolak memberikan pendapat (Disclaimer Opinion) 

          Menolak memberikan pendapat dilakukan oleh auditor ketika terdapat 

pembatasan ruang lingkup pemeriksaan, sehingga auditor tidak 

melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan. 

Pembuatan laporannya, auditor harus memberi penjelasan mengenai 

pembatasan ruang lingkup oleh klien. 
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 Dalam SA 700 paragraf 16 dan 17 yang telah direvisi, auditor harus 

menyatakan opini tanpa modifikasian bila auditor menyimpulkan bahwa 

laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan 

kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Jika auditor memperoleh bukti 

audit yang tidak material atau tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup 

maka auditor harus memodifikasi opininya dalam laporan auditor. Dalam SA 

705 paragraf 2 sampai dengan paragraf 10, terdapat tiga tipe opini modifikasi 

yaitu: 

 

a. Opini wajar dengan pengecualian 

        Auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian ketika : 

a)   Auditor, setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, 

menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual 

maupun secara agregasi, adalah material, tetapi tidak pervasif , terhadap 

laporan keuangan; atau 

b)  Auditor tidak memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang     

mendasari opini, tetapi auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan 

dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan 

keuangan, jika ada, dapat bersifat material, tetapi tidak pervasif. 

b. Opini tidak wajar Auditor  

Harus menyatakan suatu opini tidak wajar ketika auditor, setelah 

memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa 
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kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi, 

adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan. 

c. Opini yang tidak menyatakan pendapat. 

        Auditor tidak dapat menyatakan pendapat ketika auditor tidak 

dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini, 

dan auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan 

penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat 

bersifat material dan pervasif. 

 

7.  FINANCIAL LEVERAGE 

         Financial  leverage merupakan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban untuk meningkatkan aset. Menurut K. D. Puspitasari 

dan Latrini, (2014). Variabel  ini diukur dengan total debt to total assets, 

dimana pengukurannya dengan membagi total kewajiban dengan total 

aktiva. 

C. Kerangka Pemikiran 

 Berdasarkan dari penjelasan latar belakang, tinjauan pustaka beserta 

dengan landasan teori yang telah dijelaskan sebelumnya pada penelitian ini, 

maka kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah 

    Gambar 2.1 

         Kerangka pemikiran 

              

           Variabel Independent           Variabel dependent 

 

 

1. Ukuran Perusahaan 

2. Profitabilitas 

3. Opini Audit 

4. Financial Leverage 

Audit Delay 
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D.  Pengembangan Hipotesis 

a. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit delay  

Auditor dalam mengaudit perusahaan dengan aset yang lebih besar akan 

menjadikan waktu auditnya lebih panjang. Hal ini dikarenakan dalam 

menafsirkan segala aset perusahaan yang lebih besar akan membutuhkan waktu 

yang lebih lama dibanding dengan menghitung aset perusahaan dengan aset 

yag kecil, karena proporsi aset perusahaan dapat terdiri dari aset lancar (kas, 

piutang, perlengkapan dan lain-lain) dapat juga aset tetap (peralatan, tanah, 

gedung dan lain-lain).  

Arah hubungan yang timbul antara ukuran perusahaan terhadap audit 

delay adalah positif, karena apabila perusahaan yang diaudit memiliki aset 

yang lebih besar maka waktu penyelesaian auditnya akan semakin lama. 

Aditya, (2014) 

   Berdasarkan deskripsi tersebut, hipotesis pertama pada penelitian ini  adalah  

         H1 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay 

 

b. Pengaruh profitabilitas terhadap audit delay 

Perusahaan yang mengumumkan rugi atau tingkat Profitabilitas yang 

rendah, maka akan membawa reaksi negatif terhadap pasar dan turunnya 

penilaian atas kinerja perusahaannya. Sedangkan, perusahaan yang 

mengumumkan laba yang tinggi akan berdampak positif terhadap penilaian 

pihak lain atas kinerja perusahaannya. Penelitian Trianto et al, (2014).  
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Menunjukan bahwa tingkat profitabilitas yang lebih rendah memacu 

kemunduran publikasi laporan keuangan. Berdasarkan landasan teori yang ada 

maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut.  

     H2 : Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap audit delay. 

 

c. Pengaruh opini audit terhadap audit delay 

          Trianto et al, (2014). Membuktikan bahwa Audit Delay yang lebih 

panjang dialami oleh perusahaan yang menerima pendapat selain unqualified 

opinion. Perusahaan yang menerima pendapat unqualified opinion akan 

melaporkan laporan keuangan tepat waktu. Opini audit yang baik (unqualified 

opinion) harus mengemukakan bahwa laporan keuangan yang telah diaudit 

sesuai dengan ketentuan standar akuntansi keuangan dan tidak ada 

penyimpangan material yang dapat mempengaruhi pengambilan suatu 

keputusan. Opini selain wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) 

merupakan opini yang tidak diharapkan oleh semua manajemen. Semakin tidak 

baik opini yang diterima oleh perusahaan, maka semakin lama laporan 

keuangan auditan dipublikasikan. Laporan keuangan yang disampaikan tidak 

tepat waktu mencerminkan ketidakpatuhan perusahaan terhadap peraturan yang 

ada. Berdasarkan landasan teori yang ada maka dapat disusun hipotesis sebagai 

berikut.  

H3 : Opini audit berpengaruh signifikan terhadap audit delay 
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d.  Pengaruh  financial leverage terhadap audit delay 

Financial Leverage adalah suatu perusahaan untuk membayar semua 

hutang-hutangnya untuk meningkatkan aset. Tingginya hutang yang dimiliki 

perusahaan mengindikasikan adanya keterlambatan pada penyusunan laporan 

audit karena adanya tingkat hutang yang terlalu tinggi mengindikasikan 

perusahaan tersebut mendapatkan masalah dan tidak berjalan secara efektif 

sehingga dapat memperpanjang audit delay dalam Ningsih dan Widhiyani, 

(2015), penelitiannya mendapatkan hasil variabel Financial Leverage dengan 

audit delay  berpengaruh secara signifikan.  

H4: Financial levrage berpengaruh signifikan terhadap audit delay. 


