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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 Penelitian menganai faktor-faktor yang memengaruhi ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan telah banyak berkembang di Indonesia maupun di 

negara-negara lain. Beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1. 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Variabel Hasil Penelitian 

1 Dewi (2013) Variabel Dependen: 

Ketepatan Waktu dan audit 

delay 

Variabel Indipenden: 

Profitabilitas, solvabilitas, 

ukuran perusahaan, ukuran 

KAP, dan opini auditor 

Solvabilitas, opini 

audit, dan ukuran 

kantor akuntan 

publik berpengaruh 

signifikan terhadap 

audit delay, dan 

ukuran perusahaan 

dan opini audit 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

ketepatan waktu. 

2 Wulantoro (2011) Variabel Dependen: 

Ketepatan Waktu 

Variabel Independen: 

Profitabilitas, solvabilitas, 

reputasi KAP, struktur 

kepemilikan, ukuran 

perusahaan, opini auditor 

Profitabilitas, 

solvabilitas, reputasi 

Kantor Akuntan 

Publik dan struktur 

kepemilikan internal 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

ketepatan waktu 

publikasi laporan 

keuangan. Faktor 

ukuran perusahaan 

dan opini auditor 

tidak berpengaruh 

yang signifikan 

terhadap ketepatan 

waktu publikasi 

laporan keuangan. 
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3 Marathani (2013) Variabel Dependen: 

Ketepatan Waktu 

Variabel indipenden: 

profitabilitas, liquiditas, 

leverage, opini auditor, 

kualitas auditor dan ukuran 

perusahaan 

Terdapat pengaruh 

antara profitabilitas 

(ROA), likuiditas 

(CR), leverage 

(DTA) dan ukuran 

perusahaan (SIZE) 

terhadap ketepatan 

waktu 

penyampaian 

laporan keuangan, 

sedangkan opini 

audit (WTP) dan 

dan kualitas auditor 

(KAP) tidak 

berpengaruh 

terhadap ketepatan 

waktu pelaporan 

keuangan. 

4 Ervilah dan Nurul 

Fachriyah (2014) 

Varibel Dependen: 

Audit delay 

Variabel Independen: 

Profitabilitas, struktur 

kepemilikan, Solvabilitas, 

kualitas auditor, dan rotasi 

auditor 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa profitabilitas 

dan struktur 

kepemilikan 

berpengaruh 

sedangkan 

solvabilitas, 

kualitas auditor dan 

rotasi auditor tidak 

berpengaruh. 

5 Dwiyanti (2010) Variabel Dependen: 

Ketepatan Waktu 

Variabel Independen : 

ukuran perusahaan, 

profitabilitas, solvabilitas, 

dan kualitas audit  

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa semua 

variabel 

independen yaitu, 

ukuran perusahaan, 

profitabilitas, 

solvabilitas dan 

kualitas audit 

berpengaruh 

terhadap audit 

delay. 

6 Laksono  (2014) Variabel Dependen : 

Audit delay dan ketepatan 

waktu 

Variabel Independen: 

Profitabilitas, solvabilitas, 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

profitabilitas, 

solvabilitas, ukuran 

perusahaan, ukuran 
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ukuran perusahaan, ukuran 

KAP, dan usia perusahaan. 

KAP, dan usia 

perusahaan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

audit delay. 

Kemudian 

profitabiltas dan 

solvabilitas 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

ketepatan waktu. 

7 Dyer dan McHugh 

(1975) 

Variabel dependen:  

Ketepatan waktu  

Variabel independen:  

Profitabilitas  

Ukuran perusahaan  

Tanggal berakhirnya tahun 

buku  

Ukuran perusahaan 

dan tanggal 

berakhirnya tahun 

buku berpengaruh 

signifikan terhadap 

ketepatan waktu, 

sedangkan 

profitabilitas tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

ketepatan waktu.  

8 Alkatib dan Marji 

(2012) 

Variabel dependen: 

Ketepatan waktu 

Variabel Independen: 

Profitabilitas, ukuran KAP, 

ukuran perusahaan dan 

leverage 

Profitabilitas, 

ukuran KAP dan 

ukuran perusahaan 

berpengaruh 

negative terhadap 

ketepatan waktu. 

Sedangkan 

leverage 

berpengaruh 

terhadap ketepatan 

waktu 

Sumber: Dirangkum dari berbagai jurnal 

B. Landasan Teori 

1. Teori Kepatuhan ( Compliance Theory) 

 Menurut Tyler dalam Dewi (2013) terdapat dua perspektif dasar dalam 

literatur sosiologi mengenai kepatuhan pada hukum, yaitu instrumental dan normatif. 

Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh 

kepentingan pribadi dan tanggapan-tanggapan terhadap perubahan insentif, dan 
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penalti yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan 

apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi 

mereka. 

 Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai 

dan konsisten dengan norma-norma internal mereka. Komitmen normatif melalui 

legitimasi (normative commitment through legitimacy) berarti mematuhi peraturan 

karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku, 

sedangkan komitmen normatif melalui moralitas personal (normative commitment 

through morality) berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai 

keharusan (Dewi,2013). 

 Di Indonesia, tuntutan akan kepatuhan penyampaian laporan keuangan di atur 

dalam Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal, keputusan ketua 

BAPEPAM-LK Nomor: Kep-346/BL/2011 tentang publikasi laporan keuangan 

berkala emiten dan keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-

306/BEJ/07-2004 tentang peraturan Nomor I-E tentang kewajiban penyampaian 

informasi. Peraturan tersebut mensyaratkan agar perusahaan yang terdaftar di 

pasar modal untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Hal 

tersebut sesaui dengan teori kepatuhan. Teori tersebut mendorong perusahaan 

untuk dapat menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu karena 

merupakan kewajiban perusahaan dan informasi tersebut dapat berguna bagi 

pengguna laporan keuangan. 

2. Teori Agensi (Agency Theory) 

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara agen dan principal. 

Analoginya agen adalah manajemen perusahaan dan principal adalah pemilik 
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perusahaan, keduanya terikat dalam sebuah kontrak. Yang mana si agen yang 

bertindak sebagai pengambil keputusan menutup kontrak untuk melakukan tugas-

tugas tertentu bagi prinsipal, dan prinsipal bertindak sebagai evaluator informasi 

menutup kontrak untuk memberi imbalan pada si agen (Hendriksen dan Breda, 

2000 dalam Dewi 2013).  

Menurut Hendriksen dan Breda (2000) dalam Dewi 2013 menyebutkan, 

teori keagenan memberikan tiang pokok bagi peranan akuntansi dalam 

menyediakan informasi, hal ini diasosiasikan dengan peran pengurusan 

(stewardship) akuntansi, sehingga hal ini memberikan akuntansi sebagai nilai 

umpan balik selain nilai prediktifnya. Teori keagenan juga mengimplikasikan 

adanya asimetri informasi, ketika tidak semua keadaan diketahui oleh kedua belah 

pihak dan sebagai akibatnya ada konsekuensi yang tidak dipertimbangkan oleh 

pihak-pihak tersebut. Sehingga laporan keuangan yang disampaikan dengan 

segera dan tepat waktu dapat mengurangi asimetri informasi tersebut. 

3. Laporan Keuangan  

Akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang memberikan 

keterangan mengenai data ekonomi untuk pengambilan keputusan bagi siapa saja 

yang membutuhkannya. Dalam akuntansi, informasi yang dimaksudkan itu 

disusun dalam ikhtisar dalam laporan keuangan (Dewi, 2013). 

Menurut Weygandt dan Kieso (2005), definisi laporan keuangan adalah 

sebagai berikut:  
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“Laporan keuangan merupakan sarana utama dimana informasi keuangan 

dikomunikasikan dengan pihak luar perusahaan, laporan ini memberikan sejarah 

kuantitatif perusahaan dalam satuan uang” 

 Menurut PSAK (2009) laporan keuangan terdiri atas komponen-komponen 

berikut ini: (1) Neraca; (2) Laporan Laba Rugi; (3) Laporan Perubahan Ekuitas; 

(4) Laporan Arus Kas; (5) Catatan atas Laporan Keuangan.  

 Dalam Kerangka Dasar Penyajian Laporan Keuangan terdapat empat 

karakteristik kualitatif pokok laporan keuangan, yaitu: 

1. Dapat Dipahami 

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan 

adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud 

ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas 

ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi 

dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang 

seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya 

atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat 

dipahami oleh pemakai tertentu . 

2. Relevan 

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan 

pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas 

relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan 

membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, 

menegaskan, atau mengkoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu. 
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3. Keandalan 

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal {reliable). Informasi 

memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan 

material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau 

jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara 

wajar diharapkan dapat disajikan. 

4. Dapat dibandingkan 

Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan 

antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan kinerja 

keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar 

perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi 

keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak 

keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara 

konsisten untuk perusahaan tersebut, antar periode perusahaan yang sama dan 

untuk perusahaan yang berbeda. 

4. Timeliness (Ketepatan Waktu) 

Tepat waktu diartikan bahwa informasi harus disampaikan sedini mungkin 

agar dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi dan 

untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut (Rachmawati, 

2008 dalam Dewi, 2013). 

 Hendriksen dan Breda (2000) dalam Dewi (2013) menyatakan bahwa 

informasi tidak dapat relevan jika tidak tepat waktu, yaitu hal itu harus tersedia 

bagi pengambil keputusan sebelum kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi 
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keputusan. Oleh karena itu, ketepatan waktu adalah batasan penting pada 

publikasi laporan keuangan.  

Ketepatan waktu juga menunjukkan bahwa laporan keuangan harus 

disajikan pada kurun waktu yang teratur untuk memperlihatkan perubahan 

keadaan perusahaan yang pada gilirannya mungkin akan mempengaruhi prediksi 

dan keputusan pemakai. Ketepatan waktu tidak menjamin relevansi, tapi relevansi 

informasi tidak dimungkinkan tanpa ketepatan waktu informasi mengenai kondisi 

dan proses perusahaan harus cepat dan tepat sampai kepada pengguna laporan 

keuangan. 

5. Faktor-faktor yang Memengaruhi ketepatan Waktu Penyampaian 

Laporan Keuangan 

 Penelitian ini menganalisis faktor profitabilitas, solvabilitas, ukuran 

perusahaan, opini auditor dan kualitas auditor mempengaruhi ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan keuangan pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di bursa efek tahun 2012 – 2014.  

a. Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan salah satu indikator keberhasilan perusahaan 

untuk dapat menghasilkan laba sehingga semakin tinggi profitabilitas maka 

semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bagi 

perusahaannya. Profitabilitas menunjukkan tingkat efisiensi dan kinerja 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham (Dewi, 2013). 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan Dyer McHugh (1975) Perusahaan 

yang mempunyai laba yang tinggi cenderung akan menyampaikan laporan 

keuangan secara tepat waktu karena merupakan good news. 

Tingkat profitabilitas perusahaan dapat diukur menggunakan rasio 

profitabilitas. Mennurut Brigham dan Houston (2010) Rasio profitabilitas 

merupakan sekelompok rasio yang menunjukkan kombinasi dari pengaruh 

likuiditas, manajemen asset, dan utang pada hasil operasi. Terdapat beberapa rasio 

profitabilitas, yaitu: 

 a). Profit Margin on sales 

Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih dengan penjualan, 

dengan rumus :  

Profit margin on sales =  x 100% 

 b). Return on Asset (ROA) 

Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih dengan total asset, 

dengan rumus : 

Return on Asset  =  x 100% 

 c). Return on Equity 

Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih dengan ekuitas 

biasa, dengan rumus : 

Return on Equity  =  x 100% 

d). Basic Earning Power (BEP) 
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Rasio ini dihitung dengan membagi jumlah laba sebelum bunga 

dan pajak dengan total asset, dengan rumus : 

BEP  =  x 100% 

b. Solvabilitas 

 Analisa solvabilitas mengukur kemampuan perusahaan menutupi seluruh 

kewajiban-kewajibannya. Solvabilitas juga mengindikasikan jumlah modal yang 

dikeluarkan oleh investor dalam rangka menghasilkan laba (Dewi,2013). 

Tingginya rasio solvabilitas mencerminkan tingginya risiko keuangan perusahaan. 

Tingginya risiko ini menunjukkan adanya kemungkinan bahwa perusahaan tidak 

dapat melunasi hutangnya, baik berupa pokok maupun bunga. Risiko perusahaan 

yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan mengalami kesulitan keuangan, 

yang merupakan berita buruk yang akan mempengaruhi kondisi perusahaan di 

mata stakeholder. Berita buruk berupa tingginya rasio solvabilitas akan membuat 

perusahaan untuk menunda sampainya kabar tersebut kepada stakeholder. 

(Ervilah dan Nurul Fachriyah, 2014). 

 Terdapat beberapa Rasio Solvabilitas, yaitu : 

a). Debt to Total Asset (DAR) 

Rasio ini membagi antara total utang denga total asset, dengan 

rumus: 

Debt to Total Asset  =  x 100% 

 b). Debt to Equity Ratio (DER) 

 Rasio ini membagi antara total utang dengan ekuitas, dengan rumus: 
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Debt to Equity Ratio  =  x 100% 

c). Time Interest Earned Ratio (TIE) 

Rasio ini membagi antara laba sebelum bunga dan pajak dengan 

beban bunga : 

Time Interest Earned Ratio  =  x 100% 

c. Ukuran Perusahaan 

 Ukuran perusahaan dapat direfleksikan dari jumlah total aset yang dimiliki 

perusahaan, total jumlah penjualan tiap periode, jumlah total karyawan yang 

dimiliki, dan lain-lain. Perusahaan besar memiliki resiko keuangan yang kecil 

karena tidak terlalu tergantung pada hutang sebagai sumber dari biaya operasional 

dan pembiayaan aset perusahaan (Wulantoro, 2011).  

Pada umumnya semakin besar ukuran perusahaan memiliki pengendalian 

internal yang baik, sumber daya yang lebih besar, staf akuntan yang lebih banyak, 

dan memiliki sistem informasi akuntansi yang lebih canggih daripada perusahaan 

kecil (Ilmiah, 2013 dalam Dewi, 2014). Jika pengendalian intern suatu usaha 

lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan, ketidakakuratan ataupun 

kecurangan dalam perusahaan sengat besar. Sebaliknya jika auditor 

menyimpulkan bahwa pengendalian intern berjalan efektif, maka scope 

pemeriksaan pada waktu melakukan substantive test bisa dipersempit (Sukrisno 

Agoes, 2012). Hal tersebut mengindikasikan bahwa lamanya pengujian yang 

dilakukan oleh auditor akan berpengaruh terhadap kemungkinan perusahaan 

menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. 
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d. Opini Auditor 

 Opini auditor terdapat lima jenis, yaitu pendapat wajar tanpa pengecualian 

(unqualified opinion), pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa 

penejelasan (unqualified opiniom with explanatory language), pendapat wajar 

dengan pengecualian (qualified opinion), pendapat tidak wajar (adverse opinion), 

dan pernyataan tidak memberikan pendapat (disclaimer opinion). Dalam laporan 

keuangan auditan, pendapat auditor tentang laporan keuangan yang telah diauditnya, 

menurut investor pendapat yang merupakan good news adalah unqualified opinion 

(Wulantoro, 2011). 

e. Kualitas Auditor 

 De Angelo (1981) dalam Dwiyanti (2010) mendefinisikan kualitas auditor 

sebagai gabungan probabilitas pendeteksian dan pelaporan kesalahan laporan 

keuangan yang material. De Angelo menyimpulkan bahwa Kantor Akuntan 

Publik yang lebih besar, kualitas audit yang dihasilkan juga lebih baik. Auditor 

berkualitas merupakan berita baik bagi investor, sehingga manajemen akan segera 

menyampaikan laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang 

memiliki reputasi baik. 

Pada saat ini dikenal dengan istilah KAP the big four yaitu: 

1. Deloitte Touche Tohmatsu Limited (KAP Osman Bing Satrio & Eny) 

2. Ernst & Young Global Limited (KAP Purwantono, Suherman & Surja) 

3. KPMG International (KAP Siddharta & Widjaja) 

4. PricewaterhouseCoopers (KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan). 
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Auditor independen bertanggung jawab atas audit laporan keuangan 

historis auditee-nya. Kualitas auditor biasanya dilihat dari KAP mana auditor 

tersebut berasal. Auditor yang berasal dari KAP Big Four dianggap memiliki 

kualitas yang lebih baik daripada auditor yang berasal dari KAP Non Big Four. 

(Ervilah dan Nurul Fachriyah, 2014). 

C. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Pengembangan Hipotesis 

1. Profitabilitas Terhadap Ketepatan Waktu 

 Menurut Marathani (2013) Tingkat profitabilitas membuat perusahan agar 

segera dapat melaporkan keuangan kepada para pemangku kepentingan, karena 

tingkat profitabilitas dapat menimbulkan sinyal yang baik/kabar baik bagi para 

emiten. Kemudian Menurut Dewi (2013) semakin tinggi rasio profitabilitas, maka 

semakin tinggi tingkat efisiensi dan kinerja perusahaan dalam menghasilkan 

Profitabilitas 

Solvabilitas 

Ukuran Perusahaan 

Opini Auditor 

Ketepatan Waktu 

Waktu 

Kualitas Auditor 
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keuntungan. Begitu pula jika perusahaan memiliki profitabilitas rendah maka 

perusahaan cenderung akan melaporkan laporan keuangannya tidak tepat waktu.  

 Berdasarkan analisis tersebut maka dapat disusun hipotesis sebagai 

berikut: 

H1: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu 

2. Pengaruh Solvabilitas Terhadap Ketepatan Waktu 

 Menurut Marathani (2013) rasio solvabilitas menggambarkan 

ketergantungan perusahaan dalam membaiayai aset dari kewajiban. Solvabilitas 

yang rendah tidak menjamin perusahaan tersebut akan tepat waktu dalam 

menyampaikan laporan keuangannya. Sebaliknya, memiliki solvabilitas yang 

tinggi belum dapat dipastikan perusahaan tersebut akan terlambat dalam 

menyampaikan laporan keuangan. Namun, jika perusahaan mempunyai rasio 

solvabilitas yang tinggi maka akan menjadi bad news bagi investor dan 

perusahaan akan cenderung menunda penyampaian laporan keuangan. 

 Berdasarkan analisis tersebut maka dapat disusun hipotesis sebagai 

berikut: 

H2: Solvabilitas berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu 

3. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu 

 Perusahaan dengan ukuran perusahaan yang besar cenderung akan lebih 

tepat waktu dalam melakukan auditnya. Perusahaan besar berada di bawah 

tekanan untuk mengumumkan laporan keuangannya tepat waktu untuk 

menghindari adanya spekulasi dalam perdagangan saham perusahaannya (Owusu-
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Ansah, 2000 dalam Dewi, 2013). Perusahaan yang besar memiliki sumber daya 

yang lebih banyak guna mendukung proses penyampaian laporan keuangan 

dibandingkan dengan perusahaan kecil. Dengan adanya sumber daya yang besar 

dan komponen-komponen pendukung lainnya, perusahaan cenderung lebih tepat 

waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya (Dewi, 2013). 

 Berdasarkan analisis tersebut maka dapat disusun hipotesis sebagai 

berikut: 

H3: Ukuran Perusahaan positif berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

4. Pengaruh Opini Auditor Terhadap Ketepatan Waktu 

Perusahaan yang mendapatkan unqualified opinion cenderung akan tepat 

waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya dan cenderung tidak tepat 

waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya apabila mendapat opini selain 

unqualified opinion (Hilmi dan Ali, 2008 dalam Dewi 2013). 

 Menurut Elliot (1982) dalam Dewi (2013) menyatakan bahwa fenomena 

ini terjadi karena proses pemberian pendapat selain unqualified opinion 

melibatkan negosiasi dengan klien, konsultasi dengan partner audit yang lebih 

senior atau staf teknis lainnya dan perluasan lingkup audit.  

 Berdasarkan analisis tersebut maka dapat disusun hipotesis sebagai 

berikut: 

H4 : Opini auditor berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu 

5. Pengaruh Kualitas Auditor terhadap Ketepatan Waktu 

 Kantor Akuntan Publik (KAP) Big Four telah mengimplementasikan 

sistem pendukung audit (audit support system), partner, manajer, dan senior 
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auditor menggunakan sistem tersebut untuk merencanakan dan mereview proses 

audit pada satu berkas yang terpusat. Studi tersebut menunjukkan bahwa manajer 

audit memiliki peran sentral sebagai pengarah untuk memastikan tim audit selaras 

dengan tujuan implementasi sistem pendukung audit yaitu dokumentasi yang 

mendukung kualitas laporan hasil audit (Dowling dan Leech, 2014 dalam Kartiko, 

2015). 

Kualifikasi yang di dibutuhkan oleh KAP Big Four dalam merekrut 

manajer audit seperti yang dipersyaratkan KAP Deloitte yaitu : Minimum 

Bachelor / Master Degree from reputable universities… Minimum 6 years 

experiences in Audit professional practice, preferably in an International Public 

Accounting Firm… …Accountant Certification… (Deloitte). Dengan demikian 

kualitas auditor dapat dipahami sebagai kualifikasi pendidikan, pengalaman, dan 

sertifikasi professional serta kemampuan pemahaman kontekstual dan manajerial 

pelaksanaan audit. Tingkat pendidikan dan pengalaman manajer audit sangat 

menentukan jangka waktu penyelesaian laporan audit. 

Menurut Bamber dan Bylinski (2010) dalam Kartiko (2015) tahapan 

laporan opini audit merupakan serangkaian proses yang kompleks dan memakan 

waktu hingga menghasilkan laporan keuangan yang telah diaudit. Afiliasi dengan 

firma big-eight dan tingkat pengalaman manajer audit sangat menentukan jangka 

waktu penilaian review laporan audit. 

Auditor yang professional mempunyai pemahaman sistematis tentang 

proses audit yang baik dan dalam melakukan serangkaian tambahan prosedur 

audit auditor mampu untuk memberikan keyakinan apakah sistem pengendalian 
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internal yang kurang memadai bisa menghasilkan laporan keuangan yang diyakini 

secara wajar dalam semua hal yang material dalam jangka waktu yang tidak 

terlalu lama sehingga perusahaan diharapkan dapat menyampaikan laporan 

keuangan secara tepat waktu.  

H5 : Kualitas auditor berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu  


