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BAB IV 

ANALISIS DATA  

4.1 Deskripsi Objek Penelitian 

Sampel ditentukan dengan 2 tahap yang pertama dengan menggunakan 

random sampling lalu dilakukan  purposive sampling. Setelah dilakukan seleksi 

pemilihan sampel sesuai kriteria yang telah ditentukan maka diperoleh 30 

perusahaan yang memenuhi kriteria pemilihan sampel mulai dari tahun 2011-

2015. Data selengkapnya akan di lampirkan pada lampiran 1. 

4.2 Analisis Data 

Analisis data dibagi menjadi 3 bagian meliputi statistic deskriptif, hasil uji 

asumsi klasik, dan hasil uji hipotesis. Analisis desriptif bertujuan untuk 

menggambarkan variable dependen (audit delay) dengan kelima variable bebas 

yang diduga mempengaruhinya. Selanjutnya deskripsi dari hasil uji asumsi klasik 

dari model regresi linear berganda. Bagian terakhir berisi hasil uji hipotesis 

berdasar pengujian secara parsial (uji t) dan pengujian secara simultan (uji F), 

serta penyajian penghitungan koefisien determinasi guna melihat kesesuaian 

model, atau seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan 

varians variabel terikatnya. 

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Data variabel selengkapnya ditampilkan pada Lampiran B. Analisis 

deskriptif berisi nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan standar deviasi sampel. 
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Tabel berikut adalah statistik deskriptif dari variabel audit delay dan variabel 

terikat berskala rasio, yakni ukuran perusahaan, profitabilitas, dan solvabilitas: 

Tabel 4.1 

Analisis Statistik Deskriptif Variabel 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

AuditDelay 150 15 174 73.85 22.347 

Ukuran 150 10.32 14.71 12.6501 .99573 

Profitabilitas 150 -16.11 15.19 3.3609 4.89358 

Solvabilitas 150 1.95 93.98 59.7009 25.77438 

Valid N 

(listwise) 
150     

Sumber :Data Output SPSS 

 Dari hasil analisis statistik deskriptif di atas, maka kesimpulan yang dapat 

diambil adalah sebagai berikut : 

1. Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa variabel audit 

delay memiliki nilai minimum 15, nilai maksimum 174, rata-rata 

73,85 , dan standar deviasi sebesar 22,347. Nilai standar deviasi yang 

lebih kecil dari nilai rata-rata menandakan perbedaan lamanya audit 

delay antar perusahaan adalah kecil. Nilai mean sebesar 73,85 

menunjukkan bahwa rata-rata audit delay untuk perusahaan yang 

diteliti adalah 74 hari yaitu lamanya waktu penyelesaian audit dari 

akhir tahun fiskal perusahaan sampai tanggal laporan audit 

dikeluarkan. 
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2. Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai minimum 10,32 , nilai 

maksimum 14,71 , rata-rata 12,6501, dan standar deviasi sebesar 

0,99573. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata 

menandakan bahwa nilai ukuran perusahaan antara masing-masing 

perusahaan tidak berbeda jauh. 

3. Variabel profitabilitas memiliki nilai minimum -16,11 , nilai 

maksimum 15,19 , rata-rata 3,3609, dan standar deviasi sebesar 

4,89358. Nilai yang negatif berarti perusahaan mengalami kerugian 

sehingga terdapat perusahaan yang mengalami kerugian hingga 

16,11% dibandingkan total aktivanya. Rata-rata sampel mendapatkan 

profitabilitas sampai dengan 3,3609% dibandingkan total aktiva 

perusahaan. 

4. Variabel solvabilitas memiliki nilai minimum sebesar 1,95 , nilai 

maksimum 93,98 , rata-rata 59,7 dan standar deviasi sebesar 

25,774438. Terlihat pada umumnya perusahaan mempunyai hutang 

jangka panjang sebesar 59,7% dibandingkan total aktiva perusahaan, 

bahkan ada yang mempunyai kewajiban jangka panjang sampai 

dengan 93,98% dibandingkan total aktiva perusahaan. 

Variabel laba rugi operasi perusahaan dan opini auditor menggunakan 

skala dummy sehingga deskripsinya dilakukan secara terpisah. Laba rugi operasi 

dilihat berdasarkan laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan. Opini auditor 

diidentifikasi dalam dua kategori, apakah memperoleh opini wajar tanpa 

pengecualian atau mendapat opini selain wajar tanpa pengecualian. 
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Tabel 4.2 

Analisis Statistik Deskriptif Variabel 

Group Statistics 

 
LabaRugi N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

AuditDelay 0 15 88.53 23.458 6.057 

1 135 72.22 21.703 1.868 

Sumber :Data Output SPSS 

Ket : 0) Perusahaan mendapatkan rugi 

 1) Perusahaan mendapat laba 

Group Statistics 

 

Opini N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

AuditDelay 0 1 174.00 . . 

1 149 73.18 20.846 1.708 

Sumber :Data Output SPSS 

Ket : 0) Opini selain wajar tanpa pengecualian 

 1) Opini wajar tanpa pengecualian 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa rata-rata audit delay untuk perusahaan 

yang mendapatkan laba (1) adalah sebesar 72,22 hari dan yang mendapat rugi (0) 

adalah sebesar 88,53.. Dengan demikian perusahaan yang mendapatkan laba 

mempunyai rata-rata audit delay lebih pendek. 

Sedangkan untuk opini auditor, hanya terdapat 1 perusahaan yang 

mendapatkan opini selain wajar tanpa pengecualian (0) dengan lama audit delay 

174 hari dan perusahaan yang memperoleh opini audit wajar tanpa pengecualian 

(1) mempunyai rerata audit delay sebesar 73,18 hari. 
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4.2.2 Hasil Pengujian Asumsi Klasik 

Beberapa asumsi diperlukan dalam analisis regresi linear berganda agar 

model tersebut layak untuk digunakan. Asumsi yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah Uji Normalitas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Multikolinearitas, dan Uji 

Autokorelasi. 

4.2.2.1 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data digunakan untuk menentukan apakah data terdistribusi 

secara normal atau tidak normal. Pada penelitian ini uji yang digunakan adalah 

uji Kolmogorov-Smirnov. Normal atau tidaknya suatu distribusi data ditentukan 

berdasarkan taraf signifikansi hasil hitung. Apabila taraf signifikansi diatas 0,05 

maka data tersebut berdistribusi normal, dan sebaliknya apabila taraf signifikansi 

dibawah 0,05 maka data tersebut tidak terdistribusi secara normal. 

Tabel 4.3 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 150 

Normal Parameters
a,,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation 18.54276070 

Most Extreme Differences Absolute .078 

Positive .078 

Negative -.070 

Kolmogorov-Smirnov Z .951 

Asymp. Sig. (2-tailed) .326 

a. Test distribution is Normal. 
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Tabel 4.3 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 150 

Normal Parameters
a,,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation 18.54276070 

Most Extreme Differences Absolute .078 

Positive .078 

Negative -.070 

Kolmogorov-Smirnov Z .951 

Asymp. Sig. (2-tailed) .326 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber :Data Output SPSS 

Tabel di atas menunjukkan bahwa taraf signifikansi adalah sebesar 0,326 

yang berada di atas 0,05. Dengan demikian nilai residual terdistribusi secara 

normal sehingga model penelitian dinyatakan telah memenuhi asumsi normalitas. 

4.2.2.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan membuat Scatterplot grafik 

antara SRESID dengan ZPRED di mana gangguan heteroskedastisitas akan 

tampak dengan adanya pola tertentu pada grafik. Berikut adalah uji 

heteroskedastisitas pada model dalam penelitian ini: 
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Gambar 4.1 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Sumber :Data Output SPSS 

Berdasarkan grafik Scatterplot diatas terlihat bahwa titik titik menyebar 

secara acak, tidak membentuk suatu pola yang jelas. Hal ini mengandung atri 

bahwa model regresi tidak terjadi gangguan heteroskedastisitas 

4.2.2.3 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan nilai Variance 

Inflation Factor (VIF). Model dinyatakan terbebas dari gangguan 

multikolinearitas jika mempunyai nilai VIF di bawah 10 atau tolerance di atas 

0,1. Berikut adalah hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini: 
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Tabel 4.4 

Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 Ukuran .688 1.453 

LabaRugi .667 1.499 

Profitabilitas .532 1.880 

Solvabilitas .579 1.727 

Opini .984 1.016 

a. Dependent Variable: AuditDelay 

Sumber :Data Output SPSS 

. Table di atas menggambarkan semua nilai tolerance di atas 0,1 dan semua 

nilai VIF di bawah 10. Hal ini mengandung arti bahwa tidak terdapat gangguan 

multikolinearitas dalam penelitian ini. 

4.2.2.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara 

residual pada periode t dengan kesalahan pada periode t–1 (sebelumnya). Metode 

pengujian yang digunakan adalah dengan uji Durbin-Watson (dw) 

 

 

 

 



42 
 

Tabel 4.5 

Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model Durbin-Watson 

1 2.055 

Sumber :Data Output SPSS 

Berdasarkan tabel pada signifikansi 5%, dengan jumlah sampel 150 dan 

jumlah variabel independen 5 (k=5), maka tabel Durbin Watson akan 

memberikan nilai du sebesar 1,8024. Oleh karena nilai dw (2,055) lebih besar 

dari batas atas (du) 1.8024 dan kurang dari 4-du (4 – 1,8024 = 2.1976), dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi. 

Semua uji asumsi klasik yang telah dipaparkan di atas telah terpenuhi,  

maka analisis regresi linear berganda layak dipergunakan dalam model 

penelitian. 

4.2.3 Uji Hipotesis Penelitian 

4.2.3.1 Uji Ketepatan Perkiraan Model 

Uji Ketepatan Perkiraan Model (goodness of fit) bertujuan untuk melihat 

seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel 

yang terikat. Berikut adalah hasil perhitungan nilai R dan koefisien determinasi 

dalam penelitian ini: 
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Tabel 4.6 

Uji Goodness of Fit 

Model Summary
b
 

Mode

l R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .558
a
 .312 .288 18.862 2.055 

a. Predictors: (Constant), Opini, Profitabilitas, Ukuran, LabaRugi, Solvabilitas 

b. Dependent Variable: AuditDelay 

Sumber :Data Output SPSS 

Tabel tersebut memberikan nilai R sebesar 0,558 pada model penelitian 

dan koefisien determinasi sebesar 0,288. Terlihat bahwa kemampuan variabel 

bebas dalam menjelaskan varians variabel terikat adalah relatif rendah yaitu 

hanya sebesar 28,8 % saja pada model penelitian. Masih terdapat 71,2 persen 

varians variabel terikat yang belum mampu dijelaskan oleh kelima variabel bebas 

dalam model penelitian ini. 

4.2.3.2 Uji Signifikansi Simultan 

Uji signifikansi simultan atau yang biasa disebut uji statistik F yaitu uji 

untuk melihat bagaimanakah pengaruh ke 5 variabel independen secara bersama-

sama terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil pengujian yang dilakukan: 
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Tabel 4.7 

Uji Statistik F 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 23179.511 5 4635.902 13.031 .000
a
 

Residual 51231.262 144 355.773   

Total 74410.773 149    

a. Predictors: (Constant), Opini, Profitabilitas, Ukuran, LabaRugi, Solvabilitas 

b. Dependent Variable: AuditDelay 

Sumber :Data Output SPSS 

Tampak bahwa nilai F pada model penelitian sebesar 13.031 dengan taraf 

signifikansi 0,000. Nilai signifikansi berada di bawah 0,05 yang menunjukkan 

bahwa variabel bebas secara serempak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

audit delay. 

4.2.3.3 Uji Signifikansi Parameter Individual 

Uji signifikansi parameter individual atau dikenal dengan uji t, yaitu 

untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel independen secara 

sendiri-sendiri terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil perhitungan t 

hitung dan taraf signifikansinya: 
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Tabel 4.8 

Uji t 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 277.649 27.852  9.969 .000 

Ukuran -7.700 1.871 -.343 -4.116 .000 

LabaRugi -8.802 6.285 -.119 -1.401 .164 

Profitabilitas -.509 .433 -.111 -1.175 .242 

Solvabilitas .008 .079 .009 .102 .919 

Opini -97.890 19.080 -.358 -5.131 .000 

a. Dependent Variable: AuditDelay 

Sumber :Data Output SPSS 

Berdasarkan tabel 4.8 di atas,  persamaan garis linier berganda didapatkan 

adalah sebagai berikut : 

AD = 277.649 - 7.700 Ukuran - 8.802 LR - 0.509 Profit + 0.008 Solvabilitas - 

97.890 Opini 

Nilai konstanta adalah positif sebesar 277,649 mengandung arti bahwa 

tanpa adanya variabel bebas (ukuran perusahaan, laba rugi operasi, profitabilitas, 

solvabilitas, dan opini audit)  maka audit delay yang dilakukan oleh perusahaan - 

perusahaan yang diteliti adalah 277 hari. 

Koefisien regresi ukuran perusahaan adalah sebesar -7,700. Hal ini 

mengandung arti bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit 

delay. Semakin besar ukuran perusahaan maka audit delay akan semakin pendek. 
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Koefisien regresi laba rugi operasi adalah sebesar -8,802. Variabel laba 

rugi operasi adalah variabel dummy, dimana perusahaan yang mengalami laba 

diberi kode 1 dan yang mengalami rugi diberi kode 0. Koefisien regresi 

berpengaruh negatif yang berarti perusahaan yang mengalami laba memiliki audit 

delay 8 hari lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan yang mengalami rugi. 

Koefisien regresi profitabilitas adalah sebesar -0,509. Hal ini mengandung 

arti bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap audit delay. Semakin besar 

profit yang dihasilkan, maka audit delay semakin pendek. 

Koefisien regresi solvabilitas adalah sebesar +0,008. Hal ini mengandung 

arti bahwa solvabilitas berpengaruh positif terhadap audit delay. Semakin besar 

hutang atau debt to equity ratio perusahaan maka audit delay semakin panjang. 

Koefisien regresi opini audit adalah sebesar -97,890. Variabel opini audit 

adalah variabel dummy dimana perusahaan yang mendapat opini wajar tanpa 

pengecualian diberi kode 1, dan yang mendapat opini diluar wajar tanpa 

pengecualian diberi kode 0. Hal ini mengandung arti bahwa perusahaan yang 

mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian memiliki audit delay 97 hari lebih 

cepat daripada perusahaan yang mendapat opini selain wajar tanpa pengecualian.  

Hasil uji hipotesis yang di dapat adalah sebagai berikut: 

1. Pengujian Hipotesis Pertama 

Pada tabel 4.8 dapat dilihat bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap  audit delay. Hal ini ditunjukan oleh nilai probabilitas 
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signifikansi (Sig t) variabel ukuran perusahaan sebesar 0,000 (< 0,05). 

Dengan demikian hipotesis Ha1 dalam penelitian ini yang menyatakan 

bahwa “faktor ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay” 

diterima pada taraf kepercayaan 95%. 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ukuran perusahaan 

mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap audit delay. 

Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin kecil audit delay-nya. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Dyer dan Mc Hugh dalam penelitian Subekti dan Widiyanti (2004) dan 

juga penelitian Andi Kartika (2005). Manajemen dengan skala besar 

cenderung lebih cepat melaporkan keuangan auditan disebabkan 

perusahaan berskala besar dimonitor secara ketat oleh investor, pengawas 

permodalan dan pemerintah sehingga cenderung menghadapi tekanan 

eksternal yang lebih tinggi untuk mengumumkan laporan keuangan 

auditan lebih awal. 

2. Pengujian Hipotesis Kedua 

Laba rugi operasi perusahaan tidak mempengaruhi audit delay. 

Hal ini ditunjukan oleh nilai probabilitas signifikansi (Sig t) variabel laba 

rugi operasi sebesar 0,164 (> 0,05). Dengan demikian hipotesis Ha2 

dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa “faktor laba Rugi operasi 

mempengaruhi audit delay” ditolak. 
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Hasil penelitian menunjukan bahwa laba rugi operasi mempunyai 

pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap audit delay. Hasil ini 

tidak sesuain dengan penelitian Andi Kartika (2009), yang berhasil 

membuktikan bahwa laba/ rugi operasi secara signifikan berpengaruh 

terhadap audit delay. 

 3. Pengujian Hipotesis Ketiga 

Profitabilitas tidak mempengaruhi audit delay. Hal ini ditunjukan 

oleh nilai probabilitas signifikansi (Sig t) variabel profitabilitas sebesar 

0,242 (> 0,05). Dengan demikian hipotesis Ha3 dalam penelitian ini yang 

menyatakan bahwa “faktor tingkat profitabilitas mempengaruhi audiit 

delay” ditolak. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas mempunyai 

pengaruh yang negatif, tetapi tidak berpengaruh signifikan. Semakin besar 

keuntungan yang diperoleh perusahaan maka semakin cepat proses audit 

dilakukan, tetapi perubahan tingkat keuntungan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap audit delay perusahaan. Hasil penelitian ini tidak 

sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Imam Subekti dan 

Wijayanti (2004), dimana pada penelitian tersebut tingkat keuntungan 

berpengaruh negatif dan signifikan. Dalam penelitian ini proses audit 

delay tidak dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat keuntungan 

perusahaan, hal ini dapat dikarenakan proses audit perusahaan yang 

memiliki tingkat keuntungan kecil tidak berbeda dibandingkan proses 
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audit perusahaan dengan tingkat keuntungan yang besar. Perusahaan yang 

mengalami keuntungan baik kecil maupun besar akan cenderung untuk 

mempercepat proses auditnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Andi Kartika (2009) yang menemukan bukti empiris 

bahwa tingkat profitabilitas tidak secara signifikan berpengaruh terhadap 

audit delay 

 4. Pengujian Hipotesis Keempat 

Solvabilitas tidak mempengaruhi audit delay. Hal ini ditunjukan 

oleh nilai probabilitas signifikansi (Sig t) variabel solvabilitas sebesar 

0,919 (> 0,05). Dengan demikian hipotesis Ha4 dalam penelitian ini yang 

menyatakan bahwa “faktor tingkat solvabilitas mempengaruhi audit 

delay” ditolak. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa solvabilitas memiliki 

pengaruh yang positif terhadap audit delay tetapi tidak signifikan.H asil 

penelitian ini tidak sejalan dengan penemuan Wirakusuma (2004). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa gearing ratio berpengaruh terhadap audit 

delay. 

 5. Pengujian Hipotesis Kelima 

Opini audit mempengaruhi audit delay. Hal ini ditunjukan oleh 

nilai probabilitas signifikansi (Sig t) variabel opini audit sebesar 0,000 (< 

0,05). Dengan demikian hipotesis Ha5 dalam penelitian ini yang 
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menyatakan bahwa “faktor opini auditor mempengaruhi audit delay” 

diterima pada taraf kepercayaan 95%. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa opini audit memiliki pengaruh 

negatif dan signifikan terhadap audit delay. Hal ini sejalan dengan 

penelitian Wirakusuma (2004) yang juga menunjukkan bahwa opini 

auditor mempengaruhi rentang waktu pengumumam laporan keuangan 

tahunan auditan. Perusahaan yang menerima opini wajar tanpa 

pengecualian mempunyai waktu audit yang lebih cepat dibandingkan 

perusahaan yang menerima opini selain wajar tanpa pengecualian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


