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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan dasar dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut. Berdasarkan penelitian Shulthoni (2012) yang menguji 

determinan audit delay dan pengaruhnya terhadap reaksi investor. Populasi dalam 

peneltian ini adalah perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Sampel 

dipilih dengan purposive sampling.Teknik analisis data berupa analisis statistik 

deskriptif, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis determinan audit delay 

menggunakan analisis regresi berganda. Kesimpulannya jenis industry, kinerja 

keuangan, dan ukuran KAP berpengaruh terhadap audit delay. Sedangkan ukuran 

perusahaan, opini auditor, dan rasio utang tidak berpengaruh terhadap audit 

delay.Audit delay berpengaruh terhadap reaksi investor, baik yang diukur dengan 

abnormal return maupun trading volume activity. 

Hidayatulloh dan Mulya (2017) menguji secara empiris audit delay, ROA, 

return saham dan kebijakan deviden terhadap reaksi investor. Penelitian dilakukan 

pada perusahaan yang terdaftar pada Indeks LQ45 periode 2009 – 2011.  Teknik 

analisis data yang digunakan metode statistik regresi linear berganda. Hasilnya 

menunjukkan audit delay dan ROA tidak berpengaruh terhadap reaksi investor. 

Sedangkan return saham dan kebijakan deviden berpengaruh terhadap audit delay. 

Prameswari dan Yustrianthe (2015) menguji faktor faktor yang 

memengaruhi audit delay. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Metode sampling 

menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis data meliputi analisis
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statisik deskriptif, uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis adalah analisis regresi 

berganda. Simpulannya adalahukuran perusahaan, solvabilitas, opini auditor tidak 

berpengaruh terhadap audit delay. Sedangkan profitabilitas dan reputasi kantor 

akuntan publik berpengaruh terhadap audit delay.Ukuran perusahaan, solvabilitas, 

opini auditor, profitabilitas dan reputasi kantor akuntan publik secara simultan 

berpengaruh terhadap audit delay. 

Kurniawan dan Laksito (2015) meneliti pengaruh faktor internal dan 

eksternal yang mempengaruhi audit delay dan timeless. Populasi dalam penelitian 

ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2013. Teknik 

sampling menggunakan purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah analisis statistik deskriptif, uji data dengan uji asumsi klasik dan hipotesis 

diuji menggunakan analisis regresi linier dan regresi logistik. Disimpulkan bahwa 

faktor profitabilitas, ukuran KAP, dan solvabilitas berpengaruh terhadap audit 

delay namun ukuran perusahaan, opini audit going concern dan umur perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap audit delay. 

Indra dan Arisudhana (2012) meneliti faktor – faktor yang mempengaruhi 

audit delay pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI periode 

2007-2010. Metode pemilihan sampel adalah purposive sampling sehingga 

didapatkan 10 sampel. Metode analisis data pertama dilakukan uji asumsi klasik 

dan hipotesis diuji dengan analisis regresi berganda. Hasilnya teruji secara empiris 

bahwa ukuran perusahaan dan ROA tidak berpengaruh terhadap audit delay 

namun umur perusahaan dan ukuran KAP berpengaruh terhadap audit delay. 
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Puspitasari dan Latrini (2014) menguji secara empiris pengaruh ukuran 

perusahaan, anak perusahaan, leverage dan ukuran KAP terhadap audit delay. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dari seluruh 

perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2009-2011. Peneliti menggunakan uji 

asumsi klasik kemudian menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji 

hipotesis. Peneliti menyimpulkan ukuran perusahaan dan ukuran KAP 

berpengaruh terhadap audit delay dan leverage serta anak perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap audit delay. 

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap audit delay di teliti oleh 

Fiatmoko dan Anisykurlillah (2015). Objek penelitian adalah perusahaan 

perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2012 dengan purposive sampling 

sebagai teknik pengambilan sampel. Peneliti menguji hipotesis menggunakan 

analisis regresi linier berganda. Disimpulkan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap audit delaysedangkan ukuran KAP, laba/rugi operasi dan 

opini audit tidak berngaruh terhadap audit delay. 

Penelitian Rahmawati dan Suryono (2015) mengenai pengaruh faktor 

internal dan eksternal perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama 

periode tahun 2011-2013dengan objek penelitian diambil dengan teknik 

purposive sampling sehingga didapatkan 96 perusahaan yang memenuhi 

kriteria. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Simpulannya 

ukuranperusahaan,profitabilitas, kompleksitas operasi, berpengaruh terhadap 

audit delay. Sedangkan solvabilitas, opini auditor dan ukuran KAP 

tidakberpengaruh terhadapaudit delay. 
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Berdasarkan keterbatasan penelitian sebelumnya peneliti selanjutnya 

disarankan untuk menggunakan variabel – variabel lain yang berhubungan 

dengan audit delay, objek penelitian yang berbeda seperti sektor yang berbeda, 

dan metode analisis data yang berbeda. Dikarenakan terjadi adanya gap 

research maka peneliti perlu meneliti kembali untuk menyempurnakan 

penelitian sebelumnya dengan objek penelitian yang berbeda dan teknik analisis 

data yang berbeda. 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Teori Agensi 

Agency Theory (Jensen dan Meckling, 1976) menyatakan adanya hubungan 

antara agent (perusahaan) dan principal (investor). Hubungan itu timbul karena 

principal sebagai pemilik dana tidak memiliki kemampuan untuk mengelola dana 

atau memiliki kelebihan dana namun tidak memiliki kesempatan mengelola 

dananya. Sehingga principal membutuhkan seorang agent untuk mengelola dana 

tersebut. Teori keagenan menyebutkan adanya konsekuensi akibat fungsi 

pengelola (agent) dan fungsi pemilik (principal). Konsekuensi tersebut adalah 

konflik kepentingan antara pengelola dan pemilik dana. Kedua pihak pada 

dasarnya memiliki tujuan yang sama, namun teori agensi berasumsi bahwa 

manusia memiliki kepentingan sendiri (self interest). Agent memiliki keinginan 

untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Ketidakmampuan dan keengganan agent 

dalam memaksimalkan kekayaan pemegang saham (principal) dapat 

menimbulkan masalah keagenan.  

Konflik kepentingan dapat diminimalisir dengan suatu mekanisme 

pengawasan, namun mekanisme pengwasan tersebut dapat memunculkan biaya 
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pengawasan (monitoring cost) atau biaya keagenan. Selain menimbulkan konflik 

kepentingan antara agent dan principal, keberadaan agent sebagai pengelola dana 

menimbulkan asimetri informasi antara agent dan principal.Agent dipandang 

memiliki lebih banyak informasi perusahaan daripada principal. Sehingga agent 

wajib menyusun laporan mengenai kondisi perusahaan berupa laporan keuangan. 

Laporan keuangan dapat mengurangi asimetri informasi antara agent dan 

principal. Principal mempercayakan kepada auditor terkaitdengan pemeriksaan 

laporan keuangan perusahaan apakah sudah sesuai dengan standar yang berlaku 

serta tidak terdapat tindakan kecurangan dari agent (Anam, 2017). Perusahaan 

yang sudah tercatat di PT Bursa Efek Indonesia wajib menyampaikan laporan 

keuangan yang telah diaudit.  

2. Teori Sinyal 

Teori sinyal berakar pada teori akuntansi pragmatik yang menekankan pada 

pengaruh informasi yang dikeluarkan terhadap perubahan perilaku pemakai 

informasi tersebut (Rokhlinasari, 2016). Jadi teori sinyal menekankan pentingnya 

informasi yang dipublikasikan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi 

pihak lain yaitu investor. Menurut Jamaan (2008), teori sinyal menerangkan 

tentang bagaimana sebuah perusahaan menyampaikan sinyal kepada para 

pemegang kepentingan melalui laporan keuangan. Teori sinyal dapat mengurangi 

asimetri informasi yang dapat menimbukan konflik kepentingan antara agent dan 

principal. Agent melaporkan kondisi perusahaan dalam bentuk laporan keuangan. 

Laporan keuangan memberikan gambaran kepada investor tentang kinerja 

manajemen dalam mengelola sumber daya ekonomik perusahaan.  
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Asimetri informasi dapat mengurangi nilai perusahaan sehingga untuk 

meningkatkan nilai perusahaan, perusahaan harus mengurangi asimetri 

perusahaan dengan mengeluarkan laporan keuangan. (Putri dan Christiawan, 

2014). Informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu berguna bagi investor 

dalam pengambilan keputusan yang tepat. Jika informasi mengungkapkan nilai 

positif diharapkan dapat diterima oleh investor. Investor bisa menerima informasi 

dengan positif dan berinvetasi atau meningkatkan invetasinya di perusahaan. 

Sehingga timbul timbal balik yang positif antara agentdan principal. 

Pengungkapan sinyal berupa laporan keuangan perusahaan yang lamadapat 

mempengaruhi naik turunnya harga sekuritas perusahaan tersebut. 

3. Teori Kepatuhan 

 Kepatuhan berarti besifat patuh, taat, dan tunduk pada suatu ajaran atau 

aturan. Seorang individu cenderung mematuhi aturan yang dianggap sesuai dan 

konsisten dengan norma internal mereka (Anam, 2017). Literatur sosiologi 

membagi kepatuhan pada hukum menjadi dua perspektif dasar, yaitu instrumental 

dannormatif. Prespektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh 

didorong oleh kepentingan pribadi. Prespektif normatif mengasumsikan apa yang 

orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka 

(Rahmawati dan Suryono, 2015). 

 Komitmen normatif melalui moralitas personal (normative commitment 

through morality) berarti mematuhi hukum karena hukum dianggap sebagai 

keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (normative 

commitment through legitimacy) berarti mematuhi hukum karena otoritas 
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penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku.Teori kepatuhan 

(compliance theory) mendorong individu untuk mematuhi ajaran atau aturan yang 

berlaku (Rahmawati dan Suryono, 2015). 

 Tuntutan kepatuhan pengumuman laporan keuangan secara tepat waktu 

telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 

tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik bahwa emiten atau 

perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa 

Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir.  

 Sehubungan dengan peraturan tersebut, perusahaan mutlak menyampaikan 

laporan keuangan tepat waktu dan mendapat sanksi apabila tidak mematuhi. Teori 

kepatuhan mendorong perusahaan untuk mematuhi peraturan yang berlaku terkait 

dengan penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu. Ketidakpatuhan 

perusahaan terhadap peraturan yang berlaku dapat berdampak pada reaksi para 

pemegang kepentingan. 

4. Audit Delay 

 Audit delay diartikan sebagai lamanya waktu penyelesaian audit yang 

dihitung dari tanggal penutupan buku hingga tanggal laporan auditor independen 

yang dikeluarkan oleh kantor akuntan publik (Utami, 2006). Audit delay adalah 

rentang waktu yang dihitung berdasarkan lamanya hari penyelesaian proses audit 

oleh auditor independen dari tanggal tutup buku pada tanggal 31 Desember 

sampai dengan tanggal yang tercantum dalam laporan auditor independen. 

Lamanya proses audit disesuaikan dengan kontrak antara klien dengan kantor 

akuntan publik. Berapa lama kontrak audit tidak disampaikan dalam laporan 
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keuangan maupun laporan auditor. Sehingga audit delay dihitung berdasarkan 

lamanya proses audit dari tutup buku 31 desember sampai dikeluarkannya laporan 

auditor independen. Rentang waktu laporan keuangan wajib disampaikan paling 

lambat 4 bulan setelah tahun buku berakhir pada tanggal 31 Desember. Peraturan 

tersebut berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 

tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. 

 Jika perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangannya, maka akan 

dikenakan sanksi administratif berdasarkan peraturan nomor Kep-307/BEJ/07-

2004. Selain menerima sanksi admisnistratif, audit delay dinilai memiliki dampak 

pada keputusan investor. Shulthoni (2012) menemukan bahwa investor 

memberikan respon terhadap audit delay. Sehingga ketika perusahaan terlambat 

menyampaikan laporan keuangan, investor juga semakin lama menerima 

informasi yang akan dijadikan keputusan investasinya. 

 Dyer dan Mchugh (1975) membagi rentang waktu keterlambatan menjadi 

tiga kriteria keterlambatan, yaitu sebagai berikut: 

a. Preliminary lag  

 Preliminary lag adalah interval hari antara tanggal laporan keuangan sampai 

dengan tanggal diterimanya laporan keuangan pendahulu oleh pasar modal. 

b. Auditor’s report lag 

 Auditor’s report lag adalah interval hari antara tanggal laporan keuangan sampai 

tanggal yang tercantum dalam laporan auditor. 

c. Total lag 

 Total lag adalah interval hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal 

laporan keuangan tanggal laporan diterima dan dipublikasikan di bursa.  
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Ashton et al (1987) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi audit 

delay. Audit delay dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal 

perusahaan. Faktor internal perusahaan yang mempengaruhi auditdelay seperti 

total pendapatan, tipe industri, kompleksitas laporan keuangan, kompleksitas data 

elektronik, laba dilihat dari total aset, umur perusahaan, pos-pos luar biasa, laba, 

kompleksitas operasi perusahaan dan ukuran perusahaan. Sedangkan faktor 

eksternal perusahaan yang mempengaruhi audit delay seperti opini audit, kualitas 

auditor, dan reputasi auditor.  

5. Solvabilitas 

 Rasio solvabilitas atau rasio leverage mengukur kemampuan perusahaan 

membayar kewajiban – kewajiban jangka panjangnya. Rasio solvabilitas 

mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh hutang (Anggela, dkk, 2018). 

Perusahaan dikatakan solvabel apabila total utangnya lebih kecil dibandingkan 

dengan total asetnya. Rasio solvabilitas yang tinggi mengindikasikan perusahaan 

menggunakan leverage keuangan yang tinggi. Apabila leverage keuangan tinggi, 

resiko kerugian perusahaan cenderung semakin tinggi. Resiko kerugian keuangan 

mengindikasikan perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan 

dianggap sebagai bad news bagi perusahaan sehingga pihak manajemen 

cenderung akan menunda publikasi laporan keuangan (Prameswari dan 

Yuristianthe, 2015).  

 Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan proses audit cenderung 

lebih lama dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki kesulitan 

keuangan karena perusahaan berupaya untuk memperbaiki laporan keuangannya. 
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(Praptika dan Rasmini, 2016). Auditor akan lebih berhati - hati dan proses audit 

lebih lama ketika perusahaan diindikasikan memiliki masalah keuangan, sehingga 

dapat menimbulkan keterlambatan penyampaian laporan keuangan. (Wiryakriyana 

dan Widhyani, 2017). SA 570 mengharuskan auditor melakukan prosedur analitis 

dalam upaya evaluasi terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Secara umum, 

prosedur analitis dilakukan dengan analisis atas fluktuasi saldo dan rasio 

keuangan.  

6. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan dimaknai sebagai suatu deskripsi dimana suatu 

perusahaan dikategorikan sebagai perusahaan besar atau perusahaan kecil 

(Kurniawan dan Laksito, 2015). Faktor – faktor perusahaan dapat dikategorikan 

sebagai perusahaan besar atau kecil seperti kompleksitas operasional, variabilitas, 

dan intensitas transaksi perusahaan. Tiono dan Jogi (2013) menyebutkan beberapa 

sudut pandang suatu perusahaan dapat dikatakan besar atau kecil seperti total nilai 

aset, total penjualan, jumlah tenaga kerja dan sebagainya.  

Ukuran perusahaan diukur dengan total aset (Kurniawan dan Laksito, 2015). 

Berdasarkan keputusan ketua BAPEPAM No.Kep.11/PM/1997 mengatakan 

bahwa perusahaan kecil dan menengah berdasarkan aset adalah badan hukum 

yang memiliki total aset tidak lebih dari seratus milyar, sedangkan perusahaan 

besaradalah badan hukum yang total aset diatas seratus milyar. Perusahaan besar 

mempunyai pengaruh yang besar terkait dengan terjadinya audit delay karena 

berhubungan dengan penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu. Semakin 
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besar ukuran perusahaan jumlah dan nilai transaksi semakin banyak dan kompleks 

sehingga akan semakin banyak lingkup pemeriksaan (Shulthoni, 2012).  

7. Umur Perusahaan 

Asumsi kelangsungan usaha menyatakan perusahaan akan beroperasi secara 

terus menerus selama mungkin perusahaan dapat beroperasi sampai waktu yang 

tidak terbatas. Jadi perusahaan tidak didirikan hanya untuk waktu tertentu saja, 

tetapi perusahaan diharapkan memiliki umur yang panjang (Kurniawan, 2014). 

Umur perusahaan adalah lamanya perusahaan beroperasi sejak tanggal berdirinya 

perusahaan sampai saat ini atau kapan audit dilaksanakan. Perusahaan yang listing 

lebih lama memiliki pengalaman dalam melaporkan laporan keuangan perusahaan 

dibandingkan dengan perusahaan yang baru listing. Sehingga perusahaan yang 

listing lebih lama akan melaporkan keuangan laporan keuangan perusahaan lebih 

cepat (Kurniawan dan Laksito, 2015).  

Perusahaan yang memiliki umur lebih lama akan lebih berhati – hati dan 

terbiasa untuk mempublish laporan keuangan dengan tepat waktu. Indra dan 

Arisudhana (2012) mengatakan bahwa semakin tua perusahaan, investor akan 

menilai kinerja perusahaan lebih efisien dan informasi yang relevan dapat tersedia 

tepat waktu. Perusahaan yang umurnya lebih tua dinilai lebih terampil dalam 

mengumpulkan, memproses, dan menghasilkan informasi tepat waktu karena 

telah memiliki pengalaman yang cukup.  

Bahri dkk (2018) mengungkapkan bahwa perusahaan yang sudah lama 

berdiri pada umumnya telah berskala besar dan memiliki banyak cabang. 

Persebaran cabang perusahaan dimana – mana, baik di dalam maupun di luar 
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negeri. Perubahan skala yang lebih besar tersebut dapat memperpanjang proses 

audit, karena pemeriksaan terkait transaksi yang banyak dan kompleks. 

8. Reaksi Investor 

Reaksi investor adalah aksi yang dilakukan oleh investor ketika suatu 

informasi dirilis, diumumkan atau dikeluarkan oleh perusahaan. Reaksi tersebut 

bisa positif atau negatif. Menurut Mooduto (2013), investor akan bereaksi apabila 

terdapat informasi yang relevan memasuki pasar. Informasi akuntansi diperlukan 

oleh berbagai pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengampilan keputusan, khususnya bagi investor yang menyediakan sumber daya 

ekonomik bagi perusahaan dan menanggung resiko akhir. Investor perlu 

melakukan analisis mengenai kinerja perusahaan sebagai pertimbangan akankah 

berinvetasi atau menambah investasi atau tidak.  

Teori sinyal (signaling theory) mengemukakan bagaimana sebuah 

perusahaan memberikan sinyal bagi para pengguna laporan. Teori sinyal 

menyatakan betapa pentinganya suatu informasi yang dikeluarkan oleh 

perusahaan terhadap keputusan investasi. Jika sinyal yang disampaikan tidak tepat 

waktu maka dianggap bad news oleh investor. Kebermanfaatan informasi dapat 

dinilai dengan mudah dipahami atau tidak serta terpakai atau tidaknya informasi 

tersebut. Reaksi investor ditunjukkan dengan perubahan reaksi pasar yaitu naik 

turunnya harga sekuritas atau returndari suatu emiten terkait. 

Return adalah tingkat pengembalian atau hasil dari investasi investor yang 

dihitung dengan cara harga saham periode berjalan dengan harga saham periode 

sebelumnya. Reaksi investor bisa dihitung dengan dua cara yaitu menggunakan 
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abnormal return atau trading volume activity. Abnormal return diklasifikasikan 

menjadi 4, yaitu: 

a. Abnormal return, terjadi setiap hari pada setiap jenis saham yang dihitung 

dengan cara selisih actual return dan expected return. 

b. Average abnormal return merupakan rata – rata dari abnormal return 

untuk semua jenis saham yang dianalisis. 

c. Cummulative abnormal return adalah akumulasi abnormal return dari hari 

ke – t sampai hari ke – t selanjutnya untuk setiap jenis saham. 

d. Cummulative average abnormal return adalah akumulasi average 

abnormal return mulai dari hari ke – t sampai hari ke – t berikutnya. 

C. Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka perumusan hipotesis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh solvabilitas terhadap audit delay 

Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan memenuhi atau membayar 

kewajiban jangka panjang. Berdasarkan penelitian Aryaningsih dan Budiartha 

(2014) disimpulkan bahwa solvabilitas memiliki pengaruh terhadap audit delay.  

Hasil penelitian Susilawati dkk (2012) menyatakan bahwa solvabilitas 

berpengaruh terhadap audit delay. Wiryakriyana dan Widhyani (2017) 

menyatakan solvabilitas berpengaruh terhadap audit delay, dimana semakin tinggi 

rasio leverage semakin lama audit delay. 

Berdasarkan Signalling Theory, perusahaan akan memberikan sinyal bagi 

pemegang kepentingan berupa informasi mengenai kinerja perusahaan. Kinerja 

perusahaan dapat dibaca dan analisis melalui laporan keuangan yang dirilis oleh 



21 
 

 
 

perusahaan. Salah satu cara menilai kinerja perusahaan dengan melihat rasio 

perusahaan. Laporan keuangan, khususnya perusahaan go public harus melalui 

proses pemeriksaan laporan keuangan melalui auditor independen. Menilai 

solvabilitas menjadi salah satu aktivitas yang harus dilalui oleh auditor dalam 

upaya auditing perusahaan. Jika perusahaan diindikasikan memiliki masalah 

keuangan maka proses audit cenderung lebih lama (Wiryakriyana dan Widhyani, 

2017). 

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang dapat diajukan adalah: 

H1: Solvabilitasberpengaruh terhadap audit delay 

2. Pengaruh ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay 

Ukuran perusahaan adalah klasifikasi suatu perusahaan apakah perusahaan 

tersebut dikategorikan sebagai perusahaan besar atau perusahaan kecil. 

Berdasarkan penelitian Nahumury (2010), ukuran perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap audit delay.Size (ukuran) perusahaan merupakan faktor 

internal perusahaan yang memiliki pengaruh terhadap audit delay (Rachmawati, 

2008). Utami dkk (2018) mengatakan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 

audit delay. Penelitian Amani dan Waluyo (2016) juga menyimpulkan bahwa 

audit delay dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. 

Ukuran perusahaan yang semakin besar akan mempengaruhi lamanya proses 

audit. Hal ini dikarenakan semakin besar ukuran perusahaan ruang lingkup 

pemeriksaan juga akan semakin luas. Proses audit juga disesuaikan dengan 

kontrak antara kantor akuntan publik dan klien untuk apa proses audit dilakukan. 
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Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang dapat diajukan adalah: 

H2: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay 

 

3. Pengaruh umur perusahaan berpengaruh terhadap audit delay 

 Umur perusahaan merupakan lamanya perusahaan beroperasi sejak 

berdirinya sampai saat ini. Putri dan Suryani (2018), menyimpulkan bahwa umur 

perusahaan berpengaruh terhadap audit delay. Selain itu, Agustin, dkk (2018) 

menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh terhadap audit delay. 

Saemargani dan Mustikawati (2015) menyimpulkan bahwa audit delay 

dipengaruhi oleh umur perusahaan.  

 Indra dan Arisudhana (2012) juga menyatakan bahwa umur perusahaan 

berpengaruh terhadap audit delay, yaitu semakin tua usia perusahaan maka audit 

delay yang terjadi semakin kecil, karena perusahaan dinilai telah memiliki 

pengalaman yang cukup dalam mengumpulkan, memproses dan melaporkan 

laporan keuangan perusahaan. 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Bahri, dkk (2018) menyimpulkan 

bahwa umur perusahaan berpengaruh terhadap audit delay. Hal tersebut 

diindikasikan semakin tua perusahaan maka skala perusahaan juga semakin besar. 

Skala perusahaan yang semakin besar ditunjukkan dengan transaksi yang 

kompleks sehingga dapat memperpanjang proses audit. 

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang dapat diajukan adalah: 

H3: Pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap audit delay 
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4. Pengaruh audit delay terhadap reaksi investor 

Kerelavanan suatu informasi keuangan dipengaruhi oleh timeless (ketepatan 

waktu) informasi keuangan tersebut dipublikasikan. Laporan keuangan yang 

terlambat disampaikan akan berakibat pada ketidakpastian keputusan investor 

(Diputra dan Anna, 2013). Berdasarkan penelitian Shulthoni (2012) menyatakan 

audit delay berpengaruh terhadap reaksi investor, baik yang diukur dengan 

abnormal return maupun trading volume activity.Selain itu, menurut Fitria (2016) 

variabel audit delay berpengaruh terhadap reaksi investor. 

Teori agensi menyatakan adanya hubungan asimetri informasi antara agent 

dan principal. Perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan sebagai sinyal 

kepada para investor mengenai kondisi keuangan perusahaan. Teori sinyal 

menekankan pada informasi yang dipublikasikan oleh perusahaan yang bisa 

menjadi good news atau bad news bagi investor sehingga investor akan meberikan 

reaksinya. Teori sinyal memberikan ruang bagi investor dalam pengambilan 

keputusan berkaitan dengan informasi yang terlambat disampaikan.  

H4: Audit delay berpengaruh terhadap reaksi investor 
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D. Kerangka Konseptual 

Berdasarkan uraian perumusan hipotesis di atas, kerangka konseptual penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka konseptual 
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