
8 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Agensi 

Menurut Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan 

sebagai suatu kontrak, dimana satu orang atau lebih (prisipal) meminta pihak 

lainnya (agen) untuk melaksanakan sejumlah pekerjaan atas nama prinsipal, yang 

melibatkan pendelegasian beberapa wewenang pembuatan keputusan pada agen. 

Pemilik atau pemegang saham sebagai prinsipal, sedangkan managemen sebagai 

agen. Prinsipal merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk 

bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen merupakan pihak yang diberi 

amanat oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan. Agen berkewajiban untuk 

mempertanggung jawabkan apa yang telah diamanahkan oleh prinsipal 

kepadanya. Baik prinsipal maupun agen, keduanya mempunyai bargaining 

position. Prinsipal sebagai pemilik modal mempunyai hak akses pada informasi 

internal perusahaan, sedangkan agen yang menjalankan operasional perusahaan 

mempunyai informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan secara riil dan 

menyeluruh, namun agen tidak mempunyai wewenang mutlak dalam 

pengambilan keputusan, apalagi keputusan yang bersifat strategis, jangka panjang 

dan global. 

Implementasi Agency Theory dapat berupa kontrak kerja yang mengatur 

proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan memaksimumkan 

utilitas, sehingga diharapkan agen bertindak menggunakan cara-cara yang sesuai 
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kepentingan principal. Di sisi lain, principal akan memberikan insentif yang 

layak pada agen sehingga tercapai kontrak kerja optimal. Menurut Scott (1997) 

dalam Arifin (2005), inti dari Agency Theory adalah pendesainan kontrak yang 

tepat untuk menyelaraskan kepentingan principal dan agen dalam hal terjadi 

konflik kepentingan. 

Eisenhardt (1989) dalam Abdul Rahman dan Baldric Siregar (2012) 

menyatakan ada tiga asumsi sifat manusia terkait teori keagenan yaitu: 

1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (self-interest). 

2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa 

mendatang (bounded rationality). 

3. Manusia selalu menghindari risiko (risk-averse).  

Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer akan cenderung 

bertindak oportunis, yaitu mengutamakan kepentingan pribadi. Hal ini memicu 

terjadinya konflik keagenan sehingga diperlukan peran pihak ketiga yaitu auditor 

independen. 

Wiwik (2006) dalam Oviek Dewi (2011) menyatakan bahwa, dibutuhkan 

pihak ketiga yang independen sebagai mediator dalam hubungan antara prinsipal 

dan agen. Pihak ketiga ini berfungsi untuk memonitor perilaku manajer (agen) 

apakah sudah bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal. Auditor adalah pihak 

yang dianggap mampu menjembatani kepentingan pihak prinsipal (shareholder) 

dengan pihak manajer (agen) dalam mengelola keuangan perusahaan. 
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2.1.2 Laporan Keuangan 

Laporan keuangan  merupakan salah satu sarana penting untuk 

memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak diluar perusahaan yang 

memiliki kepentingan. Esensi laporan keuangan sangat penting mengingat dari 

laporan keuanngan berbagai keputusan penting mengenai kelangsungan hidup 

dari entitas bisnis terjadi. 

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. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) menyebutkan empat 

karakteristik kualitatif pokok dalam laporan keuangan (IAI 2004): 

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 
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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, pengguna mendapat informasi 

tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam susunan 

laporan keuangan, perubahan kebijakan, serta pengaruhnya. 

2.1.3 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. (Mulyadi, 2002 : 9). 

Tujuan  audit  secara  umum  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. 
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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. (Arens, 1995 : 114). 

2.1.4 Audit Delay 

Menurut Ashton et. Al. (1987). “Audit delay is the length of time from a 

company’s fiscal year end to the date of the auditor’s report”. Selanjutnya 

menurut Subekti dan Wulandari (2004), audit delay adalah lamanya waktu 

penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor yang diukur dari perbedaan waktu 

antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan 

keuangan. 

Dyer dan Mchugh (1975) menggunakan tiga kriteria keterlambatan untuk 

melihat ketepatan waktu dalam penelitiannya, yaitu sebagai berikut: 

1. Preliminary lag: interval jumlah hari antara tanggal laporan 

keuangan sampai penerimaan laporan akhir preliminary oleh 

bursa; 

2. Auditor’s report lag : interval jumlah hari antara tanggal laporan 

keuangan sampai tanggal laporan auditor ditandatangani; 

3. Total lag : interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan 

sampai tanggal penerimaan laporan dipublikasikan di bursa. Audit 

delay juga dikenal dengan istilah audit repot lag. 

Lamanya proses penyelesaian audit dapat mempengaruhi audit delay 

dalam penyampaian laporan keuangan audit sehingga dapat berdampak buruk 
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pada reaksi pasar dan menyebabkan ketidakpastian dalam pengambilan 

keputusan ekonomi khususnya bagi pemakai laporan keuangan. 

2.1.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay 

Faktor-faktor audit delay yang akan diteliti dalam penelitian ini meliputi 

ukuran perusahaan, laba rugi operasi , profitabilitas,  solvabilitas, dan opini 

auditor. Faktor tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. 

2.1.5.1 Ukuran Perusahaan 

Menurut Dyer dan Mc Hugh (1975), perusahaan besar lebih konsisten 

untuk  tepat waktu  dibandingkan  perusahaan  kecil  dalam menginformasikan 

laporan keuangannya. Pengaruh  ini  ditunjukkan  dengan semakin  besar  nilai  

aktiva  perusahaan  maka semakin  pendek audit  delay dan  sebaliknya. 

Perusahaan besar diduga akan menyelesaikan proses  auditnya  lebih  cepat  

dibandingkan perusahaan  kecil.  Hal  ini  disebabkan  oleh beberapa  faktor  

yaitu  manajemen  perusahaan yang  berskala  besar  cenderung  diberikan 

insentif  untuk  mengurangi audit  delay dikarenakan  perusahaan-perusahaan  

tersebut dimonitor secara ketat oleh investor, pengawas permodalan  dari  

pemerintah.  Pihak-pihak  ini sangat berkepentingan terhadap informasi yang 

termuat dalam laporan keuangan. 

2.1.5.2 Laba Rugi Operasi 

Menurut  Carslaw  (1991),  ada  dua alasan  mengapa  perusahaan  yang  

menderita kerugian  cenderung  mengalami audit  delay  yang lebih panjang. 

Pertama, ketika kerugian terjadi  perusahaan  ingin  menunda bad  news sehingga  

perusahaan  akan  meminta  auditor untuk  menjadwal  ulang  penugasan  audit. 
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Kedua, auditor akan lebih berhati-hati selama proses audit jika percaya bahwa 

kerugian ini mungkin  disebabkan  karena  kegagalan keuangan  perusahaan  dan  

kecurangan manajemen informasi tentang laba perusahaan dapat digunakan  

sebagai  :  (Anis  Chariri dan Imam Ghozali, 2001) 

1. Sebagai  indikator  efisiensi  penggunaan dana yang tertanam 

dalam perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat kembalian. 

2. Sebagai pengukur prestasi manajemen. 

3. Sebagai  dasar  penentuan  besarnya penggunaan pajak. 

4. Sebagai alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi suatu 

negara. 

5. Sebagai dasar kompensasi dan pembagian bonus. 

6. Sebagai  alat  motivasi  manajemen  dalam pengendalian 

perusahaan. 

7. Sebagai dasar untuk kenaikan kemakmuran. 

8. Sebagai dasar pembagian dividen. 

2.1.5.3 Tingkat Profitabilitas 

Profitabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam memperoleh 

keuntungan. Maka tingkat profitabilitas rendah dianggap berpengaruh terhadap 

audit delay. Hal tersebut berkaitan dengan akibat yang dapat ditimbulkan pasar 

terhadap pengumuman rugi oleh perusahaan. Penelitian Carslaw dan Kaplan 

(1991) memaparkan perusahaan yang melaporkan kerugian mungkin akan 

meminta auditor untuk mengatur waktu audit yang lebih lama ketimbang 

biasanya. 
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 Demikian pula Kartika (2009) memperlihatkan bahwa tingkat 

profitabilitas yang lebih rendah memacu kemunduran publikasi laporan 

keuangan. Perusahaan tidak akan menunda penyampaian informasi yang berisi 

berita baik. Oleh  karena  itu,  perusahaan yang mampu menghasilkan profit akan 

cenderung mengalami audit delay yang lebih pendek, sehingga good news 

tersebut dapat segera disampaikan kepada para  investor  dan  pihak-pihak  yang 

berkepentingan lainnya. Sebagai dasar pemikiran bahwa  tingkat  keuntungan  

dipakai  salah  satu cara  untuk  menilai  keberhasilan  efektivitas perusahaan,  

tentu  saja  berkaitan  dengan  hasil akhir  dari  berbagai  kebijakan  dan  

keputusan perusahaan  yang  telah  dilaksanakan  oleh perusahaan dalam periode 

berjalan. Perusahaan yang  profitable  memiliki  insentif  untuk 

menginformasikan  ke  publik  kinerja  unggul mereka dengan  mengeluarkan  

laporan  tahunan secara cepat. 

2.1.5.4 Solvabilitas 

Solvabilitas atau yang sering disebut sebagai leverage ratio adalah 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban perusahaan yang 

dapat meliputi utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Kemampuan 

operasi perusahaan dicerminkan dari aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan.  

Semakin tinggi solvabilitas suatu perusahaan akan mencerminkan 

tingginya resiko keuangan dari perusahaan tersebut, dan memungkinkan 

perusahaan tidak dapat melunasi hutang-hutangnya. Risiko perusahaan yang 

tinggi ini akan mengindikasikan bahwa perusahaan sedang mengalami kesulitan 

keuangan yang merupakan berita buruk (bad news) yang akan mempengaruhi 



16 
 

penilaian dimata stakeholder. Berita buruk ini membuat perusahaan menunda 

publikasi laporan keuangannya agar kabar tersebut tidak sampai ke pihak 

stakeholder. Sunyoto dalam Kurniawan (2015) mengatakan solvabilitas dapat 

dihitung dengan banyak cara antara lain dengan rasio modal sendiri dibanding 

dengan total aktiva, rasio modal sendiri dibanding dengan aktiva tetap, rasio 

aktiva tetap dengan utang jangka panjang, rasio utang jangka panjang dengan 

modal sendiri, rasio total utang dengan modal sendiri, dan rasio antara total utang 

dengan total aset/aktiva. Pada penelitian ini, solvabilitas diukur dari total hutang 

dibandingkan dengan aktiva/aset. 

2.1.5.5 Opini Audit 

Dalam melakukan penugasan umum, auditor memiliki tugas memberikan 

opini atas laporan keuangan perusahaan. Opini yang diberikan merupakan 

pernyataan kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil 

usaha dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi beterima umum. Ada  lima  

kemungkinan  pernyataan  pendapat auditor independen (Mulyadi, 2002 : 19) 

yaitu : 

a. Pendapat  wajar  tanpa  pengecualian ( Unqualified Opinion)  

Laporan keuangan dianggap menyajikan secara  wajar  posisi  keuangan  

dan  hasil  usaha suatu organisasi, sesuai dengan prinsip akuntansi yang 

berlaku umum di Indonesia jika memenuhi kondisi berikut ini :  

1. Prinsip  akuntansi  yang  berlaku  umum  di Indonesia  digunakan  

untuk  menyusun laporan keuangan. 
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2. Perubahan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum di 

Indonesia dari periode ke periode telah cukup dijelaskan. 

3. Informasi  dalam  catatan-catatan  yang mendukungnya  telah  

digambarkan  dan dijelaskan  dengan  cukup  dalam  laporan 

keuangan,  sesuai  dengan  akuntansi  yang berlaku umum di 

Indonesia. 

b. Pendapat  wajar  tanpa  pengecualian dengan  tambahan  bahasa  

penjelasan ( Unqualified  Opinion Report  With Explanatory Language) 

Jika  terdapat  hal-hal  yang  memerlukan bahasa  penjelasan,  namun  

laporan  keuangan menyajikan  secara  wajar  posisi  keuangan  dan hasil  

usaha  perusahaan  klien,  auditor  dapat menambahkan  laporan  hasil  

auditnya  dengan bahasa penjelas. Berbagai  penyebab  paling  penting 

adanya tambahan bahasa penjelas (Arens, 1995 )  : 

1. Adanya ketidakpastian yang material. 

2. Adanya  keraguan  atas  kelangsungan  hidup perusahaan.  

3. Auditor  setuju  dengan  penyimpangan terhadap  prinsip  

akuntansi  yang  berlaku umum di Indonesia. 

c. Pendapat  wajar  dengan  pengecualian ( Qualified Opinion) 

Pendapat  wajar  dengan  pengecualian akan diberikan oleh auditor jika 

dijumpai hal-hal sebagai berikut: 

1. Lingkup audit dibatasi oleh klien. 
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2. Auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau 

tidak dapat memperoleh informasi  penting  karena  kondisi-

kondisi yang berada di luar kekuasaan klien maupun auditor. 

3. Laporan  keuangan  tidak  disusun  sesuai dengan prinsip 

akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.  

4. Prinsip  akuntansi  yang  berlaku  umum  di Indonesia yang 

digunakan dalam penyusunan laporan  keuangan  tidak  diterapkan  

secara konsisten. 

d. Pendapat tidak wajar (Adverse Opinion) 

Auditor akan memberikan pendapat tidak wajar jika laporan keuangan  

klien  tidak disusun  berdasarkan  prinsip  akuntansi  yang berlaku  umum  

di  Indonesia  sehingga  tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, 

hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas perusahaan klien. Selain 

auditor memberikan pendapat tidak wajar  jika  ia  tidak  dibatasi  lingkup  

auditnya, sehingga  auditor  dapat  mengumpulkan  bukti kompeten  yang  

cukup  untuk  mendukung pendapatnya. Jika  laporan  keuangan  diberi  

pendapat  tidak wajar, maka informasi yang disajikan oleh klien dalam 

laporan keuangan sama sekali tidak dapat dipercaya,  sehingga  tidak  

dapat  dipakai  oleh pemakai  informasi  untuk  pengambilan keputusan. 

e. Pernyataan  tidak  memberikan  pendapat ( Disclaimer Opinion) 

Jika auditor tidak menyatakan pendapat atas  laporan  keuangan  yang  

diaudit,  maka laporan audit ini disebut dengan laporan tanpa pendapat  
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(no  opinion  report).  Kondisi  yang menyebabkan  auditor  tidak  

memberikan pendapat adalah : 

1. Pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkup audit. 

2. Auditor  tidak  independen  dalam hubungannya dengan kliennya.  

Perbedaan  antara  pernyataan  tidak memberikan  pendapat  

dengan  pendapat  tidak wajar  adalah  pendapat  tidak  wajar  

diberikan dalam  keadaan  auditor  mengetahui  adanya 

ketidakwajaran  laporan  keuangan  pendapat karena  ia  tidak  

cukup  memperoleh  bukti mengenai  kewajaran  laporan  

keuangan  yang diaudit. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Berbagai penelitian mengenai audit delay telah dilakukan 

diantaranya Ashton dkk. (1987) di Kanada meneliti hubungan antara audit 

delay dengan variabel bebas sebanyak 14 (empat belas), meliputi ukuran 

perusahaan, jenis industri, perusahaan publik atau non publik, bulan 

penutupan tahun buku, kualitas SPI, kompleksitas operasional, 

kompleksitas keuangan, kompleksitas pelaporan keuangan, kompleksitas 

EDP, campuran relatif antara waktu pemeriksaan pada interim dan akhir 

tahun, lamanya perusahaan menjadi klien KAP, pengumuman laba atau 

rugi, jenis opini, dan profitabilitas. Ashton menggunakan sampel dari 

perusahaan-perusahaan yang diaudit oleh Peat, Marwick, Mitchel & Co. 

pada tahun 1982 sebanyak 488 perusahaan. Hasil analisis univariate pada 

keseluruhan sampel memperlihatkan bahwa audit delay signifikan lebih 
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lama pada perusahaan yang mempunyai qualified opinion, merupakan 

perusahaan industrial, bukan perusahaan publik, mempunyai tahun tutup 

buku selain bulan Desember, pengendalian internal dan EDP yang lemah, 

dan pekerjaan pemeriksaan relatif banyak dilakukan setelah berakhirnya 

penutupan tahun buku. Sementara pada uji analisis multivariate, hanya 

ukuran perusahaan, kompleksitas operasional, status perusahaan publik 

atau non publik, kualitas SPI dan campuran relatif antara waktu 

pemeriksaan pada interim dan akhir tahun yang berpengaruh secara 

signifikan pada keseluruhan sampel. 

Carslaw dan Kaplan (1991) malakukan penelitian audit delay pada 

perusahaan-perusahaan publik di New Zealand di tahun 1987 dan 1988. 

Variabel yang digunakan adalah ukuran perusahaan, jenis industri, 

pengumuman kerugian, extraordinary item, jenis opini, auditor (reputasi 

KAP), bulan penutupan tahun buku, struktur kepemilikan perusahaan, dan 

proporsi hutang terhadap total aset. Rata-rata audit delay di New Zealand 

pada tahun 1987 adalah 87,7 hari, sementara rerata audit delay pada tahun 

1988 sejumlah 95,5 hari. Variabel - variabel yang mempengaruhi audit 

delay pada tahun 1987 meliputi ukuran perusahaan, pengumuman 

kerugian extraordinary item, jenis opini, struktur kepemilikan perusahaan. 

Pada tahun 1988, variabel yang berpengaruh terdiri atas ukuran 

perusahaan, jenis industri, pengumuman kerugian, dan proporsi hutang 

terhadap total aset. Hasil penelitian Carslaw dan Kaplan (1991) 

menunjukkan bahwa hanya variabel ukuran perusahaan dan pengumuman 
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kerugian yang konsisten berpengaruh terhadap audit delay selama periode 

penelitian. 

Wirakusuma (2004) melakukan penelitian tentang rentang waktu 

penyajian laporan keuangan ke publik pada tahun 1999-2001 dengan 

sampel 132 perusahaan yang terdaftar di BEI. Menggunakan variabel 

dependen rentang waktu penyelesaian audit laporan keuangan dan rentang 

waktu pengumuman laporan keuangan serta variabel independen ukuran 

perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, keberadaan internal audit, reputasi 

auditor, dan jenis opini, Wirakususma memakai dua tahap analisis. Tahap 

pertama menunjukkan bahwasanya rentang waktu penyelesaian audit 

laporan keuangan dipengaruhi jenis opini, solvabilitas, keberadaan 

internal auditor, dan ukuran perusahaan. Tahap kedua memperlihatkan, 

rentang waktu penyelesaian audit laporan keuangan bersama-sama dengan 

variabel solvabilitas dan opini auditor mempengaruhi rentang waktu 

pengumuman laporan keuangan auditan ke publik. Rerata audit delay 

pada penelitian ini sebesar 99,92 hari 

Berikutnya, Subekti dan Widiyanti (2004) menggunakan sampel 

72 perusahaan manufaktur dan finansial yang terdaftar di BEI pada tahun 

2001. Dari kelima faktor yang diuji, yakni meliputi profitabilitas 

perusahaan, ukuran perusahaan, laba rugi operasi, jenis pendapat akuntan 

publik, dan solvabilitas, tampak bahwa kelima faktor tersebut 

berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Rata-rata audit delay yang 

terjadi adalah 98,38 hari. 
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Penelitian Andi Kartika (2011) diperoleh kesimpulan bahwa faktor 

ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap audit delay 

dan solvabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap audit delay, 

sedangkan faktor profitabilitas, ukuran KAP dan opini audit tidak 

berpengaruh terhadap audit delay. 

2.3 Hipotesa Penelitian 

2.3.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Delay 

Manajemen  dengan  skala  besar cenderung lebih cepat menerbitkan 

laporan keuangan auditan, disebabkan perusahaan berskala besar dimonitor 

secara ketat oleh  investor,  pemberi modal,  dan pemerintah  sehingga  

cenderung menghadapi tekanan eksternal yang lebih tinggi untuk mengumumkan 

laporan keuangan auditan lebih awal.  Jadi,  semakin  besar  ukuran  perusahaan, 

maka audit delay nya semakin pendek. Berdasarkan uraian teoritis diatas maka 

hipotesis alternatif yang disusun sebagai berikut: 

H1: Faktor ukuran perusahaan mempengaruhi audit delay. 

2.3.2 Pengaruh Laba Rugi Operasi Terhadap Audit Delay 

 Tidak ada alasan untuk menunda penerbitan laporan keuangan bagi 

perusahaan yang mendapatkan laba yang besar, karena ini merupakan kabar baik 

yaitu prestasi perusahaan tersebut cukup menggembirakan. Sebaliknya, 

perusahaan yang mengalami kerugian cenderung menunda penerbitan laporan 

keuangan auditan (Ashton et. al, 1984 dalam  penelitian Soegeng Soetedjo, 

2006). Auditor akan lebih berhati- hati selama proses audit dalam menanggapi 

kerugian perusahaan, apakah penyebab kerugian tersebut adalah kegagalan 
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finansial atau kecurangan manajemen Jadi, semakin besar laba perusahaan,  maka 

audit delay nya semakin pendek. Berdasarkan uraian teoritis diatas maka 

hipotesis alternatif yang disusun sebagai berikut: 

H2 : Faktor laba/rugi operasi mempengaruhi audit delay. 

2.3.3 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Audit Delay 

 Penelitian Subekti dan  Widiyanti  (2004),  menemukan  bahwa tingkat  

profitabilitas  yang  lebih  rendah  akan memacu kemunduran publikasi laporan 

keuangan auditan. Perusahaan yang tingkat profitabilitasnya rendah cenderung 

mengalami penerbitan laporan audit yang lebih (Ashtonet.al, 1984). Tingkat 

profitabilitas yang rendah dapat berakibat pada harga pasar melalui pengumuman 

tersebut. Jadi, semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan maka 

semakin pendek audit delay nya. Berdasarkan uraian teoritis diatas maka 

hipotesis alternatif yang disusun sebagai berikut: 

H3 : Faktor tingkat profitabilitas mempengaruhi audit delay. 

2.3.4 Pengaruh Solvabilitas Terhadap Audit Delay 

 Carslaw dan Kaplan (1991) serta Wirakusuma (2004) menemukan adanya 

hubungan positif antara solvabilitas (rasio total hutang terhadap total aset) dengan 

audit delay perusahaan. Masih menurut Carslaw dan Kaplan (1991), makin 

tingginya solvabilitas berarti ada permasalahan going concern yang memerlukan 

audit lebih teliti. Berdasarkan uraian teoritis diatas maka hipotesis alternatif yang 

disusun sebagai berikut: 

 H4 : Faktor tingkat solvabilitas mempengaruhi audit delay. 
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2.3.5 Pengaruh Opini Audit Terhadap Audit Delay 

 Menurut Carslaw dan Kaplan (1991) dalam penelitian Wirakusuma 

(2004) perusahaan yang tidak menerima opini audit standar unqualified  opinion 

diperkirakan mengalami audit delay yang lebih panjang,  alasannya perusahaan 

yang menerima opini tersebut memandang sebagai bad news dan akan 

memperlambat proses audit. Disamping itu  penerimaan opini selain qualified 

merupakan indikasi terjadinya konflik antara auditor dan perusahaan yang pada 

akhirnya memperpanjang audit  delay. Jadi, perusahaan yang tidak menerima 

opini audit standar unqualified opinion mengalami audit delay yang panjang. 

Berdasarkan uraian teoritis diatas maka hipotesis alternatif yang disusun sebagai 

berikut: 

H5 : Faktor opini auditor mempengaruhi audit delay. 

2.4 Kerangka Pemikiran 

 Audit delay berpengaruh terhadap tingkat relevansi informasi dalam 

laporan keuangan, yang selanjutnya akan berdampak pula pada tingkat kepastian 

keputusan yang didasarkan pada informasi tersebut. Hal ini dikarenakan jangka 

waktu penyelesaian audit dapat mempengaruhi ketepatwaktuan penyampaian 

informasi dalam laporan keuangan perusahaan. Panjang pendeknya jangka waktu 

tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pada penelitian ini penulis 

menggunakan lima jenis variabel yaitu ukuran perusahaan, laba/rugi  operasi,  

solvabilitas, profitabilitas,  opini  /  jenis  pendapat  akuntan publik. Dari landasan 

teori diatas, dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 
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