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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.Tinjauan Penelitian terdahulu 

Rachmawati (2008) meneliti tentang pengaruh faktor internal dan 

eksternal perusahaan terhadap audit delay dan timeliness, dimana variable 

independent adalah solvabilitas, provitabilitas, internal auditor, size 

perusahaan serta ukuran KAP dan variable dependen dalam penelitian ini 

adalah audit delay dan timeliness. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menyatakan 

bahwa profitabilitas dan solvabilitas tidak berpengaruh terhadap audit 

delay. Sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay. 

Widiati dan Septy (2008) meneliti tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi rentang waktu penyajian laporan keuangan ke publik (studi 

empiris pada perusahaan-perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia), dimana variabel independen adalah ukuran perusahaan, tingkat 

profitabilitas, solvabilitas, reputasi auditor, opini auditor. Sedangkan untuk 

variabel dependen adalah rentang waktu penyelesaian audit laporan 

keuangan tahunan (WSALK) dan rentang waktu pengumuman laporan 

keuangan tahunan auditan ke publik (WPLKA). Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari 

penelitian ini menyatakan bahwa ukuran perusahaan dan solvabilitas tidak 
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berpengaruh terhadap audit delay. Sedangkan profitabilitas berpengaruh 

terhadap audit delay. 

Kartika (2009) meneliti tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi audit 

delay di Indonesia (Studi Empiris pada perusahaan-perusahaan LQ 45 yang 

terdaftar di bursa efek Jakarta), dimana variabel independen adalah ukuran 

perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, kualitas auditor, opini auditor dan 

variabel dependen adalah audit delay. Metode analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini 

menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap audit 

delay. 

Lestari (2010) meneliti tentang analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi audit Delay (studi empiris pada perusahaan consumer goods 

yang terdaftar di bursa efek Indonesia), dimana variabel independen adalah 

ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, kualitas auditor, dan opini 

auditor dan untuk variabel dependen adalah audit delay. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. 

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa profitabilitas dan solvabilitas 

berpengaruh terhadap audit delay. Sedangkan ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap audit delay. 

Puspitasari dan Anggraeni (2012) meneliti tentang pengaruh 

karakteristik perusahaan terhadap lamanya waktu penyelesaian audit (audit 

delay) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia, 

dimana variabel independen adalah ukuran perusahaan, solvabilitas, 
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laba/rugi perusahaan, dan ukuran KAP dan variabel dependen adalah audit 

delay. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa 

solvabilitas berpengaruh terhadap audit delay dan profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap audit delay. 

Efendi dan Utami (2012) meneliti tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi audit delay (Studi Empiris pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI), dimana variable independen adalah profitabilitas, 

solvabilitas, ukuran perusahaan, kualitas auditor, dan opini auditor. 

Sedangkan untuk variable dependen adalah audit delay. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi berganda dan 

regresi sederhana. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa audit delay 

dipengaruhi oleh profitabilitas, solvabilitas, dan ukuran perusahaan 

Angruningrum dan Made (2013) meneliti tentang pengaruh 

profitabilitas, leverage, kompleksitas operasi, reputasi KAP dan komite 

audit pada audit delay. Dimana variabel independen profitabilitas, leverage, 

kompleksitas operasi, reputasi KAP dan komite audit dan variabel dependen 

audit delay. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa 

profitabilitas memiliki pengaruh terhadap audit delay. 

Dewi dan Jusia (2013) meneliti tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada 

perusahaan real estate dan property yang terdaftar di BEI, dimana variabel 
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dependen adalah return on asset, debt to equity ratio, ukuran perusahaan, 

opini audit, dan ukuran kantor akuntan publik. Sedangkan, untuk variabel 

dependen adalah ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah logistic regression. Hasil dari 

penelitian ini menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap audit delay. 

Keterkaitan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini terletak pada 

variabel independen. Penelitian terdahulu meneliti mengenai beberapa 

variabel yang mempengaruhi audit delay yaitu solvabilitas, profitabilitas, 

ukuran perusahaan, dan ukuran KAP sebagai variabel independen. Dari 

beberapa penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai acuan 

penelitian selalu mencantumkan salah satu dari beberapa variabel tersebut. 

Salah satunya yaitu solvabilitas, pofitabilitas, dan ukuran perusahaan. 

Dengan adanya hal ini peneliti berasumsi bahwa variabel yang utama 

mempengaruhi audit delay adalah solvabilitas, profitabilitas, dan ukuran 

perusahaan. 

2.2.Tinjauan Pustaka 

2.2.1. Auditing 

Elder dkk (2008:4) berpendapat bahwa audit adalah 

pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk 

menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian  antara informasi 

tersebut dengan kreteria yang ditetapkan. Audit harus dilakukan 

oleh orang yang kompeten dan independen. 
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2.2.2. Ukuran Perusahaan 

Rachmawati (2008) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan  

merupakan fungsi dari kecepatan pelaporan keuangan. Besar 

kecilnya ukuran perusahaan juga dipengaruhi oleh kompleksitas 

operasional, variabilitas dan intensitas transaksi perusahaan tersebut 

yang tentunya akan berpengaruh terhadap kecepatan dalam 

penyajikan laporan keuangan kepada publik. Di samping itu, aset 

perusahaan dapat digunakan sebagai mengukur seberapa besar 

perusahaan tersebut. 

2.2.3. Profitabilitas 

Munawir (2000:33) berpendapat bahwa profitabilitas 

menunjukan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

selama periode tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan diukur 

dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan 

aktivanya secara produktif, dengan demikian profitabilitas suatu 

perusahaan dapat diketahui dengan memperbandingkan antara laba 

yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva atau 

jumlah modal perusahaan tersebut. 

2.2.4. Solvabilitas 

Subramanyam (2008:10) berpendapat bahwa solvabilitas 

merupakan kemungkinan dan kemampuan jangka panjang 

perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka panjang. Munawir 

(2000) berpendapat suatu perusahaan dikatakan solvabel apabila 



17 
 

perusahaan tersebut mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup 

untuk membayar semua hutang-hutangnya, sebaliknya apabila 

jumlah aktiva tidak cukup atau lebih kecil daripada jumlah 

hutangnya, berarti perusahaan tersebut dalam keadaan insolvable. 

Pernyataan Subramanyam dan Munawir tersebut menunjukan 

bahwa perusahaan yang tidak mampu membayar hutang jangka 

panjang akan mempengaruhi dalam pelaporan keuangan karena 

perusahaan yang memiliki hutang yang banyak cenderung untuk 

menunda dalam pelaporan keuangan tahunan auditan yang akan 

berpengaruh dalam pengambilan keputusan para pemegang saham. 

2.2.5. Audit Delay 

Halim (2000) dalam penelitian Lestari (2010) audit delay 

didefinisikan sebagai lamanya waktu penyelesaian audit yang 

diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal 

diterbitkannya laporan audit. 

2.2.6. Teori Pensignalan (Signalling theory) 

Suwardjono (2005:583) berpendapat bahwa teori 

pensignalan melandasi pengungkapan laporan keuangan 

perusahaan. Manajemen selalu berusaha mengungkapkan  informasi 

privat yang menurut pertimbangannya sangat diminati oleh investor 

dan pemegang saham khususnya kalau informasi tersebut berupa 

berita baik (good news). Manajemen juga berminat menyampaikan 

informasi yang dapat meningkatkan kredibilitasnya dan kesuksesan 
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perusahaan meskipun informasi tersebut tidak diwajibkan. Beberapa 

penelitian akademik juga menunjukkan bahwa makin besar 

perusahaan makin banyak pengungkapan sukarela yang 

disampaikan. 

2.3.Kerangka Pikiran 

Variabel Independen    Variabel Dependen 

 

 

 

 

 

 

2.4.Pengembangan Hipotesis 

2.4.1. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit delay 

Rachmawati (2008) menunjukkan bahwa besar kecilnya 

ukuran perusahaan juga dipengaruhi oleh kompleksitas operasional, 

variabilitas dan intensitas transaksi perusahaan tersebut yang 

tentunya akan berpengaruh terhadap kecepatan dalam penyajikan 

laporan keuangan kepada publik. Maka dari itu, perusahaan 

berusaha mengungkapkan informasi keuangan yang baik sehingga 

dapat membantu pengambilan keputusan bagi para investor maupun 

kreditur. 

Ukuran 

 Perusahaan 

Solvabilitas 

Profitabilitas 

 

Audit Delay 
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Rachmawati (2008), Anggraeni (2012), serta Efendi dan 

Utami (2012) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap audit delay, sedangkan Lestari (2010), Dewi dan Jusia 

(2013), serta Widiati dan Septy (2008) bahwa ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap audit delay. 

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang akan diuji 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

H1 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit Delay. 

2.4.2. Pengaruh solvabilitas terhadap audit delay 

Madura (2011) berpendapat bahwa tingkat solvabilitas yang 

tinggi dapat meningkatkan ‘keamanan’ perusahaan, namun tingkat 

solvabilitas yang berlebih dapat mengurangi pengembalian 

perusahaan. Munawir (2000) berpendapat bahwa bagi kreditur dan 

pemegang saham selain berminat menaruh perhatian pada kondisi 

keuangan jangka pendek, justru terutama berminat pada kondisi 

jangka panjang, karena betapapun baiknya kondisi keuangan jangka 

pendek tidak menjamin bahwa dalam jangka panjang akan tetap 

baik. Maka dari itu, perusahaan berusaha mengungkapkan informasi 

keuangan yang baik sehingga dapat membantu pengambilan 

keputusan para investor maupun kreditur. 

Rachmawati (2008), Widiati dan Septy (2008) menunjukkan 

bahwa solvabilitas tidak berpengaruh terhadap audit delay, 

sedangkan Lestari (2010), Efendi dan Utami (2012), Dewi dan Jusia 
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(2013) serta Puspitasari dan Anggraeni (2012) bahwa solvabilitas 

berpengaruh terhadap audit delay.  

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang akan diuji 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

H2 : Solvabilitas perusahaan berpengaruh terhadap audit delay. 

2.4.3. Pengaruh profitabilitas terhadap audit delay 

Madura (2011) berpendapat bahwa pengembalian atas aktiva 

sebuah perusahaan mengukur pengembalian (laba bersih) 

perusahaan sebagai presentase dari total jumlah aktiva yang 

dimanfaatkan oleh perusahaan. Selain itu, pengembalian atas aktiva 

memberikan ukuran kasar mengenai kinerja sebuah perusahaan. 

Semakin tinggi pengembalian atas aktiva, maka semakin efisien 

perusahaan tersebut memanfaatkan aktiva untuk menghasilkan laba 

bersih. Hal ini tentunya menjadi salah satu faktor pertimbangan para 

investor dan kreditor untuk mananamkan modalnya dalam 

perusahaan tersebut. Munawir (2000) berpendapat bahwa bagi para 

kreditur yang terpenting adalah profitabilitas, karena profitabilitas 

merupakan jaminan utama bagi para kreditur tersebut tanpa 

mengabaikan faktor-faktor lainnya. Maka dari itu, perusahaan 

berusaha mengungkapkan informasi keuangan yang baik sehingga 

dapat membantu pengambilan keputusan para investor maupun 

kreditur. 
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 Rachmawati (2008) dan Kartika (2009) menunjukkan 

bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap audit delay, 

sedangkan Lestari (2010), Angruningrum dan Made (2013), Efendi 

dan Utami (2012), Dewi dan Jusia (2013), serta Widiati dan Septy 

(2008) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap 

audit delay. 

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang akan diuji 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

H3 : Profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap audit 

delay. 

 


