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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Agency Theory  

Hubungan antara agen sebagai pihak pengelola perusahaan dan prinsipal 

sebagai pemilik yang terikat dalam sebuah kontrak dijelaskan dalam teori 

keagenan (agency theory). Jensen dan Meckling (1976) dalam Rustiarini dan 

Sugiarti (2013) menyatakan bahwa agen sebagai pihak yang memiliki wewenang 

dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan perusahaan 

harus bertanggungjawab melalui penyajian laporan keuangan yang telah diaudit 

oleh auditor independen. Oleh karena itu diperlukan kontrak kerja sebagai salah 

satu cara agency theory untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing kedua 

belah pihak. 

Ketidakseimbangan dalam pendistribusian informasi yang diterima oleh 

agen dan prinsipal menyebabkan terjadinya asimetri informasi sehingga dapat 

menimbulkan masalah keagenan. Salah satu pencegahan atas terjadinya asimetri 

informasi adalah dengan menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh 

auditor independen secara tepat waktu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 

audit merupakan salah satu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk 

meminimalisir terjadinya masalah agensi dan informasi asimetri. 

2.1.2 Stakeholding Theory 

Machan (2009) dalam Rustiarini dan Sugiarti (2013) menyatakan bahwa 

perusahaan dapat dipandang dari dua teori, yaitu Shareholding Theory dan 
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Stakeholding Theory. Berdasarkan Shareholding Theory dinyatakan bahwa tujuan 

utama perusahaan adalah memaksimumkan kesejahteraan pemegang saham, 

sedangkan pada Stakeholding Theory dinyatakan bahwa kegiatan operasional 

yang dilakukan perusahaan dipertanggungjawabkan tidak hanya untuk pemegang 

saham tapi juga stakeholders lain (Rustiarini, 2012). Oleh karena itu, 

ketepatwaktuan dalam penyampaian laporan keuangan mutlak diperlukan untuk 

menjamin terciptanya proses pelaporan keuangan yang wajar dan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban agen atas pengelolaan perusahaan kepada pemegang saham 

dan pihak lain yang berkepentingan. 

2.1.3 Laporan Keuangan 

Setiap pengguna laporan keuangan mengharapkan adanya transparansi dari 

laporan keuangan tersebut agar bisa mengetahui dengan mudah informasi dari 

suatu perusahaan. Laporan keuangan merupakan laporan akuntansi yang 

menghasilkan informasi berupa pencatatan dan pengikhtisaran bagi pemakai 

untuk pengambilan keputusan pada periode tertentu yang dapat menggambarkan 

kinerja perusahaan. Pengertian laporan keuangan menurut Standar Akuntansi 

Keuangan no.1 (2007:5) menjelaskan bahwa : 

”Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. 

Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan perubahan 

posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti misal, sebagai 

laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan juga termasuk skedul dan 

informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misal informasi 
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keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan 

harga.” 

Laporan keuangan harus disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar 

yang berlaku di tiap negara. Penyajian secara wajar dalam PSAK 1 mensyaratkan 

penyajian secara jujur dampak dari transaksi, peristiwa dan kondisi lain dengan 

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. Untuk 

membuktikan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku, maka perlu diadakan proses audit atas laporan 

tersebut. Laporan keuangan dapat dipublikasikan ke publik setelah laporan 

tersebut diperiksa oleh auditor. SPAP menyebutkan tujuan audit atas laporan 

keuangan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat tentang 

kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, 

perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku 

umum di Indonesia. 

2.1.4 Auditing 

2.1.4.1 Definisi Audit  

Menurut Arens & Beasley (2010) dalam bukunya Auditing and Assurance 

Services An Integrated Approach pengertian Auditing adalah : “Auditing is the 

accumulation and evaluation of evidence about information to determine and 

report on the degree of correspondence between the information and established 

criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.” 

Menurut Mulyadi (2002) menjelaskan bahwa “auditing merupakan suatu 

proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif 
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mengenai pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk 

menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang 

ditetapkan, serta penyampaian hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan”. 

Berdasarkan definisi auditing yang dikemukakan para ahli, auditing 

merupakan proses sistematik dalam pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai 

informasi tentang aktivitas ekonomi entitas yang dilakukan oleh seorang yang 

independen dan kompeten untuk menentukan tingkat kesesuaian asersi dengan 

kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-

pihak yang berkepentingan. 

Standar Profesional Akuntan Publik Per 31 Maret 2011 SA Seksi 110.1 

menjelaskan secara umum tujuan audit atas laporan keuangan adalah untuk 

menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan, dalam semua hal yang 

material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai 

dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Dalam pernyataan yang sama, 

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) juga menyatakan bahwa auditor 

bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk 

memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari 

salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan. 

2.1.4.2 Jenis-Jenis Audit 

Menurut Al-Haryono Jusup (2001) dalam Indriyani dan Supriyati (2012) 

Audit secara umum ada 3 jenis, diantaranya: 

Audit Laporan Keuangan yaitu audit yang dilakukan untuk menentukan 

apakah laporan keuangan sebagai keseluruhan yaitu informasi kuantitatif yang 
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akan diperiksa dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Laporan 

keuangan yang diperiksa biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, dan laporan 

arus kas. 

Audit Kesesuaian yaitu audit yang dilakukan untuk menentukan apakah 

pihak yang diaudit telah memenuhi prosedur atau aturan tertentu yang ditetapkan 

oleh pihak yang berwenang. 

Audit Operasional adalah pengkajian atau review atas setiap bagian dari 

prosedur dan metoda yang ditetapkan suatu organisasi dengan tujuan untuk 

mengevaluasi efesiensi dan efektivitas. Hasil akhir dari suatu audit operasional 

biasanya berupa rekomendasi kepada manajemen untuk perbaikan operasi. 

2.1.4.3 Tipe-tipe Audit 

Menurut Boynton dan Kell (2002), terdapat tiga tipe audit, yaitu: 

1. Audit laporan keuangan (financial statement audit) 

Laporan keuangan yang berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan 

mengevaluasi bukti tentang laporan-laporan entitas dengan maksud agar dapat 

memberikan pendapat apakah laporan-laporan tersebut telah disajikan secara 

wajar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu prinsip-prinsip 

akuntansi yang berterima umum (GAAP). 

2. Audit kepatuhan (compliance audit) 

Laporan keuangan yang berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan 

memeriksa bukti-bukti untuk menetapkan apakah kegiatan keuangan atau 

operasi suatu entitas telah sesuai dengan persyaratan ketentuan atau peraturan 

tertentu. 
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3. Audit operasional (operational audit) 

Laporan keuangan yang berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan 

mengevaluasi bukti-bukti tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi 

entitas dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan tertentu berdasarkan 

standar auditing yang telah ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. 

PSA No. 02 (IAI, 2001: 110.1) menyatakan bahwa tujuan audit umum atas 

laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat 

atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan 

arus kas yang sesuai dengan prinisip akuntansi yang berterima umum. Laporan 

auditor merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan pendapatnya, atau 

apabila keadaan mengharuskan untuk menyatakan tidak memberikan pendapat, ia 

harus menyatakan apakah auditnya telah dilaksanakan berdasarkan standar 

auditing yang telah ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. 

2.1.4.4 Standar Auditing 

Standar Profesional Akuntan Publik, PSA No. 01 menyatakan bahwa 

standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan 

Indonesia sebagai berikut : 

Standar Umum : 

Audit harus dilakukan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan 

pelatihan teknis cukup sebagai auditor. Dalam semua hal yang berhubungan 

dengan penugasan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh 

auditor. 
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Standar Pekerjaan Lapangan : 

Pekerjaan harus direncanakan sebaikbaiknya dan jika digunakan asisten harus 

disupervisi dengan semestinya. Pemahaman yang memadai atas struktur 

pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan 

sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.  

Standar Pelaporan : 

Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai 

dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Laporan audit harus 

menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan prinsip akuntansi 

dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan 

penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Pengungkapan 

informasi dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan 

lain dalam laporan audit. Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat 

mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa 

pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan 

tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor 

dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk 

yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat 

tanggung jawab yang dipikul  oleh auditor. 

2.1.5 Audit Delay 

Setiap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diwajibkan untuk 

menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh KAP. Dalam 

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep- 36.PM/2003 No 
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peraturan X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala 

diatur bahwa perusahaan selambat-lambatnya harus menyampaikan laporan 

keuangan tahunan pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan 

tahunan. Ketika perusahaan melanggar aturan ini, maka akan ada sanksi yang 

dikenakan oleh Bapepam-LK. Sanksi yang dikenakan bertingkat mulai dari 

teguran tertulis, teguran kedua berupa denda Rp10.000.000 hingga penghentian 

sementara perdagangan saham perusaham itu di BEI ketika perusahaan tersebut 

belum juga memperbaiki kelalaiannya dalam waktu 30 hari sejak diterimanya 

teguran tertulis kedua.    

Audit delay merupakan lamanya atau rentang waktu penyelesaian audit yang 

diukur dari tanggal penutupan tahun buku sampai dengan tanggal diterbitkannya 

laporan audit. Audit delay inilah yang dapat mempengaruhi ketepatan informasi 

yang dipublikasikan, sehingga akan berpengaruh terhadap tingkat ketidakpastian 

keputusan yang berdasarkan informasi yang dipublikasikan. Menurut Owusu-

Ansah (2000), semakin panjang waktu yang dibutuhkan di dalam 

mempublikasikan laporan keuangan tahunan sejak akhir tahun buku suatu 

perusahaan milik klien, maka semakin besar pula kemungkinan informasi tersebut 

bocor kepada investor tertentu atau bahkan bisa menyebabkan insider trading dan 

rumor-rumor lain di bursa saham. Apabila hal ini sering terjadi maka akan 

mengarahkan pasar tidak dapat lagi bekerja dengan maksimal. Dengan demikian, 

regulator harus menentukan suatu regulasi yang dapat mengatur batas waktu 

penerbitan laporan keuangan yang harus dipenuhi pihak emiten. Tujuannya untuk 
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tetap menjaga reliabilitas dan relevansi suatu informasi yang dibutuhkan oleh 

pihak pelaku bisnis di pasar modal. 

Ketepatan waktu penyusunan atau pelaporan suatu laporan keuangan 

perusahaan bisa berpengaruh pada nilai laporan keuangan tersebut. Keterlambatan 

informasi akan menimbulkan reaksi negatif dari pelaku pasar modal. Informasi 

laba yang dihasilkan perusahaan dijadikan sebagai salah satu dasar pengambilan 

keputusan untuk membeliatau menjual kepemilikan yang dimiliki oleh investor. 

Artinya, informasi yang dipublikasikan tersebut akan menyebabkan kenaikan atau 

penurunan harga saham. 

Ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan yang telah diaudit merupakan 

hal yang penting terutama bagi perusahaan publik yang menggunakan pasar 

modal sebagai salah satu sumber pendanaan. Keterlambatan pelaporan keuangan 

yang telah diaudit secara tidak langsung juga diartikan oleh investor sebagai 

sinyal buruk bagi perusahaan karena keterlambatan informasi yang diterima dapat 

menimbulkan reaksi negatif dari pelaku pasar modal.  

2.1.6 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan dipengaruhi oleh kompleksitas operasional, variabilitas 

dan intensitas transaksi perusahaan yang tentunya akan berpengaruh terhadap 

kecepatan dalam menyajikan laporan keuangan kepada publik (Rachmawati, 

2008). Besar kecilnya ukuran perusahaan juga dapat didasarkan pada total nilai 

aktiva, total penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja dan sebagainya. 

Semakin besar nilai item-item tersebut maka semakin besar pula ukuran 

perusahaan itu. Semakin besar aktiva maka semakin banyak modal yang ditanam, 
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semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin 

besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ia dikenal dalam masyarakat 

(Hilmi dan Ali, 2008). 

Givoly dan Palmon (1982), dan Owusu-Ansah (2000) menyatakan bahwa 

perusahaan yang memiliki sumber daya (aset) yang besar memiliki lebih banyak 

sumber informasi, lebih banyak staf akuntansi dan sistem informasi yang lebih 

canggih, memiliki sistem pengendalian intern yang kuat, adanya pengawasan dari 

investor, regulator dan sorotan masyarakat, maka hal ini memungkinkan 

perusahaan untuk melaporkan laporan keuangan auditannya lebih cepat ke publik. 

Di samping itu ukuran perusahaan yang besar memiliki alokasi dana yang lebih 

besar untuk membayar biaya audit (audit fees), hal ini menyebabkan perusahaan 

yang memiliki ukuran perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki 

Timeliness yang lebih pendek bila dibandingkan dengan perusahaan yang 

memiliki ukuran perusahaan yang lebih kecil (Rachmawati, 2008). 

2.1.7 Pergantian Auditor 

Primsa, Subagyo dan Malem (2012) mendefenisikan pergantian auditor 

adalah adanya pergantian auditor antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. 

Ahmed dan Hossain (2010) menyatakan bahwa pergantian auditor merupakan 

putusnya hubungan auditor yang lama dengan perusahaan kemudian mengangkat 

auditor yang baru untuk menggantikan auditor yang lama. Keputusan Ketua 

BAPEPAM dan LK Nomor: KEP- 310/BL/2008, menetapkan bahwa pemberian 

jasa audit umum atas laporan keuangan klien hanya dapat dilakukan oleh Kantor 

Akuntan Publik paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh 
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seorang akuntan paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Klien yang 

mengganti auditornya tanpa alasan yang jelas, mungkin disebabkan oleh 

ketidakpuasan klien terhadap jasa yang diberikan oleh auditor yang lama. 

Putusnya hubungan kerjasama perusahaan dengan auditor yang lama dan 

mengangkat auditor yang baru mengharuskan auditor yang baru (penerus) 

berkomunikasi dengan auditor sebelumnya, mengidentifikasi alasan klien dan 

mendapatkan kesepahaman dengan perusahaan. Setelah memahami alasan 

perusahaan untuk melakukan audit, auditor harus menyusun strategi pengauditan 

awal dengan memahami bisnis dan industri klien (Arens, 2011). Oleh sebab itu 

auditor memerlukan waktu yang lebih lama dalam menyelesaikan proses audit. 

2.1.8 Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan dalam suatu periode waktu tertentu. 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 (Hilmi dan Ali, 2008). Profitabilitas suatu 

perusahaan akan mempengaruhi kebijakan para investor atas investasi yang akan 

dilakukan.  

Menurut Givoly dan Palmon (1982), perusahaan yang memperoleh laba 

cenderung menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu, sebaliknya 

perusahaan yang mengalami kerugian cenderung tidak tepat waktu dalam 

menyampaikan laporan keuangannya. Carslaw dan Kaplan (1991) dalam 

Rachmawati (2008) menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami rugi 
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cenderung memerlukan auditor untuk memulai proses pengauditan lebih lambat 

dari biasanya. Oleh karena hal tersebut, maka akan terjadi pula keterlambatan 

dalam menyampaikan kabar buruk kepada publik.  

Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi dapat dikatakan bahwa 

laporan keuangan perusahaan tersebut mengandung berita baik dan perusahaan 

yang mengalami berita baik akan cenderung menyerahkan laporan keuangannya 

tepat waktu. Hal ini juga berlaku jika profitabilitas perusahaan rendah dimana hal 

ini mengandung berita buruk, sehingga perusahaan cenderung tidak tepat waktu 

menyerahkan laporan keuangannya (Hilmi dan Ali, 2008). 

2.1.9 Resiko Bisnis 

Arens dkk (2005) dalam Wondabio (2006:5) menyatakan bahwa risiko 

bisnis klien ini adalah risiko dimana klien akan gagal mencapai tujuannya yang 

berhubungan dengan keandalan pelaporan keuangan, efisiensi dan efektivitas 

operasi terhadap regulasi yang ada. Hal ini berkaitan dengan kemampuan 

perusahaan klien untuk dapat meminimalisasi risiko usahanya. Risiko usaha ini 

merupakan suatu ketidakpastian tentang suatu hasil yang diharapkan atau diterima 

yang berasal dari internal perusahaan. Dengan begitu, para investor dapat mencari 

beberapa alternatif untuk mengelola dan meminimalisasi risiko bisnis klien 

tersebut. 

2.1.10 Kompleksitas Operasi Perusahaan 

Kompleksitas operasi perusahaan merupakan salah satu karakteristik 

perusahaan yang dapat menambah suatu tantangan pada audit dan akuntansi. 

Tingkat kompleksitas operasi sebuah perusahaan yang bergantung pada jumlah 
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dan lokasi unit operasinya (cabang) serta diversifikasi jalur produk dan pasarnya, 

lebih cenderung mempengaruhi waktu yang dibutuhkan auditor untuk 

menyelesaikan pekerjaan auditnya. Hal ini sejalan dengan Dwyer dan Wilson, 

yang percaya bahwa kompleksitas operasi perusahaan yang lebih besar akan 

meningkatkan waktu yang dibutuhkan untuk audit. Selanjutnya menurut Givolvy 

dan Palmon (1982) dan Owunsu Ansah (2000), kompleksitas operasi perusahaan 

telah ditemukan dapat memperpanjang audit delay. 

Selanjutnya menurut Ahmad dan Abidin (2008), antara kompleksitas 

perusahaan yang dilihat dari diversifikasi bisnis operasi klien dan jumlah anak 

perusahaan klien berdampak pada ketepatan waktu pelaporan keuangan, hal 

tersebut dikarenakan auditor akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk 

menyelesaikan tugas audit pada perusahaan klien yang mengalami peningkatan 

kompleksitas perusahaan. Apabila perusahaan memiliki anak perusahaan, maka 

perusahaan akan mengkonsolidasikan laporan keuangannya. Selanjutnya auditor 

mengaudit laporan konsolidasi perusahaan tersebut. Hal ini akan membuat 

lingkup audit yang akan dilakukan oleh auditor semakin luas, sehingga 

berdampak pada waktu yang dibutuhkan oleh auditor dalam menyelesaikan tugas 

auditnya. 

2.1.11 Subsequent Events 

Subsequent events adalah peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah 

tanggal neraca tetapi sebelum diterbitkannya laporan audit, yang mempunyai 

akibat yang material terhadap laporan keuangan, sehingga memerlukan 

penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan tersebut. Didalam proses audit 
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terdapat subsequent events yaitu proses penelaah transaksi-transaksi setelah 

tanggal neraca untuk mengevaluasi jumlah yang material dan peristiwa-peristiwa 

yang penting atau luar biasa sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan lapangan 

audit (SAP Seksi 560). 

Ada dua tipe peristiwa kemudian yang membutuhkan perhatian manajemen 

dan memerlukan evaluasi auditor (SAP Seksi 560) : 

1. Tipe pertama meliputi peristiwa yang memberikan tambahan bukti yang 

berhubungan dengan kondisi yang ada pada tanggal neraca dan berdampak 

pada taksiran yang melekat dalam proses penyusunan laporan keuangan. 

Semua informasi yang tersedia sebelum penerbitan laporan keuangan harus 

digunakan oleh manajemen dalam mengevaluasi kondisi yang digunakan 

sebagai dasar estimasi. Laporan keuangan harus disesuaikan untuk setiap 

perubahan estimasi sebagai akibat dari penggunaan bukti tersebut.” 

2. Tipe kedua meliputi peristiwa-peristiwa yang menyediakan tambahan bukti 

yang berhubungan dengan kondisi yang tidak ada dalam tanggal neraca yang 

dilaporkan, namun kondisi tersebut ada sesudah tanggal neraca. Peristiwa-

peristiwa ini tidak memerlukan penyesuaian terhadap laporan keuangan. 

Namun, beberapa peristiwa mungkin memerlukan pengungkapan agar 

laporan keuangan tidak menyesatkan pembacanya. Kadang-kadang peristiwa 

tersebut sedemikian signifikan sehingga pengungkapannya yang terbaik dapat 

dilakukan dengan menambahkan data keuangan proforma terhadap laporan 

keuangan historis yang menjelaskan dampak adanya peristiwa tersebut 

seandainya peristiwa tersebut terjadi pada tanggal neraca.  
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Subsequent events (peristiwa kemudian) yang perlu diungkapkan dalam 

laporan keuangan, dengan kriteria sebagai berikut (SAP seksi 560); 

1. Jumlahnya material 

2. Merupakan peristiwa yang penting dan bersifat luar biasa 

3. Terjadi dalam periode sejak tanggal neraca sampai dengan tanggal selesainya 

pekerjaan lapangan audit. 

Ada 2 jenis subsequent events (peristiwa kemudian) yaitu (SAP seksi 560); 

1. Subsequent events yang memerlukan penyesuaian dalam laporan keuangan. 

Subsequent events ini mengharuskan adanya penyesuaian terhadap laporan 

keuangan apabila telah ada pada tanggal neraca (existed at the balance sheet 

date) serta mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keungan. 

2. Subsequent events yang memerlukan Pengungkapan (disclosure) dalam 

laporan keuangan 

Syaratnya, sudah terdapat bukti atau informasi mengenai kondisi yang 

belum terjadi pada tanggal neraca, tetapi memiliki pengaruh signifikan sehingga 

memerlukan pengungkapan. 

Apabila terdapat subsequent events  yang memiliki  dampak  langsung  

terhadap  laporan  keuangan  maka auditor  wajib  mengusulkan  adjustment 

terhadap laporan keuangan klien, jika subsequent events tidak mempunyai 

pengaruh langsung terhadap laporan keuangan maka memerlukan catatan kaki di 

dalam laporan keuangan  klien,  hal tersebutlah  yang  mungkin dapat 

menyebabkan  adanya  audit  delay  lebih  lama.   
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2.2 Pengembangan Hipotesa 

2.2.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Audit Delay  

Auditor yang mengaudit laporan keuangan perusahaan besar memiliki 

kecenderungan untuk mempertahankan kliennya dengan memberikan servis 

terbaik termasuk kecepatan proses audit yang dilakukannya. Lebih jauh, 

perusahaan besar biasanya memiliki berbagai keunggulan. Pertama, perusahaan 

memiliki sumber daya yang besar, tenaga kerja yang kompeten, peralatan 

teknologi yang mendukung system informasi akuntansi yang canggih sehingga 

dapat menghasilkan data yang akurat dan lebih cepat. Kedua, perusahaan 

memiliki system pengendalian internal yang baik, semakin kecil risiko salah saji 

sehingga laporan keuangan dapat dipercaya. Risiko audit yang kecil ini membuat 

sampel (bukti) menjadi lebih sedikit, kepercayaan auditor terhadap kewajaran 

asersi manajemen semakin tinggi, dan ruang lingkup audit menjadi kecil. Hal 

tersebut membuat auditor memerlukan waktu yang lebih sedikit dalam proses 

auditnya. 

Menurut Rachmawati (2008) besar kecilnya ukuran perusahaan dipengaruhi 

oleh kompleksitas operasional, variabilitas dan intensita transaksi perusahaan 

yang berpengaruh terhadap kecepatan dalam menyajikan laporan keuangan 

kepada publik. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan total aset, total 

pendapatan, atau total penjualan. Perusahaan yang besar diduga akan 

menyelesaikan proses auditnya lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan 

kecil. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu manajemen perusahaan yang 

berskala besar cenderung diberikan insentif untuk mengurangi audit delay karena 
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perusahaan-perusahaan tersebut dimonitor ketat oleh investor pengawas 

permodalan dan pemerintah. Penelitian Ahmad dan Abidin (2008); Modugu et al 

(2012) menghasilkan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay. 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut:  

H1 : Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap Audit Delay 

2.2.2 Pengaruh Pergantian Auditor terhadap Audit Delay  

Sebagai salah satu negara yang mewajibkan dilakukannya pergantian 

auditor dengan batas waktu yang ditentukan, pemerintah telah mengatur 

kewajiban rotasi auditor melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 

17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Peraturan ini mengatur tentang 

pemberian jasa audit umum enam tahun berturut-turut oleh kantor akuntan dan 

tiga tahun berturut-turut oleh seorang akuntan publik oleh satu klien yang sama.  

Akuntan publik dan kantor akuntan boleh menerima kembali penugasan 

setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit kepada klien yang sama. 

Perusahaan diharapkan bisa memilih auditor pengganti yang berkompeten 

dibidangnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan masing-masing sehingga proses 

penyelesaian audit atas laporan keuangan bisa dilaksanakan tepat waktu (Giri, 

2010). 

Saat ini, pergantian auditor mendapat perhatian yang serius bagi perusahaan 

karena perusahaan mengalami kekhawatiran pada auditor baru yang melakukan 

pemeriksaan terhadap sistem pembukuan dan menilai rendah standar mutu 

pembukuan perusahaan.  
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Beberapa hal yang dapat menyebabkan pergantian auditor seperti 

berakhirnya kontrak kerja tanpa adanya perpanjangan penugasan baru, konflik 

kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan yang 

memicu pergantian manajemendan pergantian auditor, ataupun pergantian auditor 

yang dilakukan agar bisa bekerjasama dan mendapatkan opini sesuai dengan 

keinginan manajemen untuk dipertanggungjawabkan dalam RUPS (Srimindarti, 

2006).  

Pergantian auditor secara wajib dengan sukarela bisa dibedakan atas dasar 

pihak yang menjadi fokus perhatiannya. Jika pergantian auditor terjadi secara 

sukarela, maka perhatian utama adalah pada sisi klien, sebaliknya 

jika pergantian auditor secara wajib, maka perhatian utama beralih 

kepada auditor . Apabila perusahaan mengalami pergantian auditor, 

tentunya auditor baru membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengenali 

karakteristik usaha klien dan sistem yang ada di dalamnya sehingga hal ini 

menyita waktu auditor dalam melaksanakan proses auditnya. 

Rustiarini dan Sugiharti (2013) membuktikan bahwa pergantian auditor 

berpengaruh secara positif pada audit report lag. Perusahaan yang mengalami 

pergantian auditor akan mengangkat auditor yang baru, dimana butuh waktu yang 

cukup lama bagi auditor yang baru dalam mengenali karakteristik usaha klien dan 

sistem yang ada didalamnya 

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis kedua penelitian ini adalah : 

H2 : Pergantian auditor berpengaruh positif terhadap Audit Delay. 
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2.2.3 Pengaruh Profitabilitas terhadap Audit Delay 

Profitabilitas suatu perusahaan mencerminkan tingkat efektivitas yang 

dicapai oleh suatu operasional perusahaan, serta menunjukkan indikator dari 

keberhasilan perusahaan. Laba menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan sehingga dapat dikatakan bahwa laba merupakan berita 

baik untuk perusahaan. Perusahaan yang mempunyai kabar baik cenderung 

menyampaikan laporan keuangannya tepat waktu. Profitabilitas yang tinggi atau 

laba juga menandakan harga saham akan meningkat pada tahun sekarang maupun 

mendatang yang akan dijadikan perhitungan dalam membuat keputusan bisnis 

bagi investor, sehingga dijadikan pertimbangan sendiri bagi perusahaan agar 

mempercepat waktu audit dan publikasi laporan keuangan ke publik. Contoh: 

Mempercepat penugasan audit, sampel menjadi lebih sedikit, dan memperbanyak 

jumlah auditor untuk efisiensi waktu. Hal ini didukung oleh penelitian yang 

dilakukan Subekti dan Widiyanti (2004) yang menemukan bahwa profitabilitas 

mempunyai pengaruh terhadap waktu audit (audit delay) sehingga waktu untuk 

menyelesaikan audit menjadi lebih pendek. 

Perusahaan yang mengumumkan rugi atau tingkat profitabilitas negatif akan 

membawa reaksi negatif dari pasar dan turunnya penilaian atas kinerja 

perusahaan. Jika suatu perusahaan mengalami kerugian, auditor cenderung 

membutuhkan waktu yang lebih lama dalam menyelasaikan proses audit atau 

membutuhkan jangka waktu pelaporan audit yang lebih lama. Beberapa faktor 

yang mengkaitkan Profitabilitas negatif (rugi) dengan waktu audit (audit delay) 

adalah pertama, ketiga rugi terjadi perusahaan akan cenderung menunda berita 
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buruk. Kedua, sebuah perusahaan yang mengalami rugi akan meminta auditor 

menjadwalkan audit lebih dari biasanya misalnya terlambat memulai proses audit 

atau memperlama proses audit. Ketiga, auditor akan lebih berhati-hati dalam 

melakukuan proses audit pada perusahaan yang rugi jika auditor meyakini bahwa 

kerugian perusahaan kemungkinan disebabkan karena kegagalan perusahaan atau 

kecurangan manajemen. Berdasarkan alasan yang telah dikemukakan tersebut, 

maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah : 

H3 : Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap Audit Delay 

2.2.4 Pengaruh Resiko Bisnis terhadap Audit Delay 

Risiko bisnis klien adalah risiko dimana klien akan gagal mencapai 

tujuannya, yang berhubungan dengan keandalan pelaporan keuangan, efisiensi 

dan efektivitas operasi serta kepatuhan terhadap hukum dan pemerintah (Arens 

dkk, 2005, dalam Wondabio, 2006:5). Selain itu, dari bisnis klien ini, Francis 

(2004) juga menyatakan bahwa dari risiko bisnis klien inilah citra profesi KAP 

sangat ditentukan seberapa jauh, para stakeholder merasa aman (secure) terhadap 

jasa yang diberikan oleh KAP. Risiko bisnis klien yang sering dianggap sebagai 

kendala bagi para stakeholder dalam menginvestasikan dananya ke pihak 

manajemen, sehingga secara tidak langsung menuntut pihak KAP untuk dapat 

mengungkap dan meminimalisasi risiko bisnis klien tersebut sekecil mungkin. 

Colbert, Luehfing dan Alderman (1996) dalam Wondabio (2006:5) menyebutkan 

secara spesifik dalam tulisannya (Engagement Risk) dimana faktor-faktor yang 

menentukan risiko bisnis klien ini adalah Client‟s Management (terutama yang 

terkait dengan integrity), Entity business (terutama yang terkait dengan operasi 



30 
 

dan keuangan perusahaan dan Client‟s Industry (seperti aspek regulasi, persaingan 

dan aspek industri lainnya. Munurut Che-Ahmad (2008) apabila profitabilitas 

perusahaan rendah, maka auditor akan melakukan tugas auditnya dengan lebih 

hati-hati karena adanya resiko bisnis yang lebih tinggi sehingga akan 

memperlambat proses audit dan menyebabkan penerbitan laporan auditan yang 

lebih panjang. Penelitian Ahmed dan Hossain (2010) membuktikan bahwa resiko 

bisnis berpengaruh positif terhadap audit report lag. Berdasarkan uraian di atas, 

maka hipotesis penelitian dalam penelitian ini adalah : 

H4 : Resiko bisnis berpengaruh positif terhadap Audit delay 

2.2.5 Pengaruh Kompleksitas Operasi Perusahaan terhadap Audit Delay 

 Menurut Owunsu Ansah (2000), kompleksitas operasi perusahaan telah 

ditemukan dapat memperpanjang audit delay. Selanjutnya menurut Ahmad dan 

Abidin (2008), antara kompleksitas perusahaan yang dilihat dari diversifikasi 

bisnis operasi klien dan jumlah anak perusahaan klien berdampak pada ketepatan 

waktu pelaporan keuangan, hal tersebut dikarenakan auditor akan menghabiskan 

lebih banyak waktu untuk menyelesaikan tugas audit pada perusahaan klien yang 

mengalami peningkatan kompleksitas perusahaan. Perusahaan yang memiliki unit 

operasi (cabang) lebih banyak akan memerlukan waktu yang lebih lama bagi 

auditor untuk melakukan pekerjaan auditnya. Jumlah anak perusahaan yang 

dimiliki perusahaan merupakan informasi bahwa perusahaan tersebut memiliki 

unit operasi yang lebih banyak yang harus diperiksa setiap transaksi dan catatan 

yang menyertainya, sehingga auditor memerlukan waktu lebih lama untuk 

melakukan pekerjaan auditnya terhadap perusahaan tersebut. 
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 Hasil penelitian Aktas dan Kargin (2011), bahwa kompleksitas operasi 

berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. 

Dengan demikian, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:  

H5 : Kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh positif terhadap Audit Delay 

2.2.6 Pengaruh Subsequent Events  terhadap Audit Delay 

Subsequent events merupakan sejumlah transaksi atau beberapa peristiwa 

yang terjadi setelah tanggal neraca tetapi sebelum diterbitkannya laporan audit 

yang mempunyai akibat yang material terhadap laporan keuangan dan 

memerlukan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan tersebut. Penelaahan 

subsequent events perlu dilakukan oleh auditor untuk menentukan apakah terjadi 

sesuatu yang mempengaruhi penilaian atau pengungkapan atas laporan keuangan 

yang sedang diaudit. 

Jubb et al (2004) dalam Bestari dan Triani (2014) menyatakan bahwa audit 

pada laporan keuangan memiliki periode jangka waktu, namun terkadang 

prosesnya melebihi periode yang ditentukan sehingga berdampak pada pelaporan 

keuangannya. Kejadian ini disebut subsequent events. Subsequent events setelah 

laporan audit diterbitkan akan mempengaruhi publikasi laporan keuangan secara 

material (Taylor dan Glezen, 1991 dalam Bestari dan Triani, 2014). Jubb et al 

(2004) dalam Bestari dan Triani (2014) bahwa ada tiga situasi berkaitan dengan 

kejadian yang terjadi setelah pelaporan keuangan yang membutuhkan perhatian 

audit antara lain terdapat kejadian yang terjadi mendekati laporan audit, fakta 

ditemukan setelah tanggal laporan audit namun sebelum laporan keuangan 

diterbitkan, fakta ditemukan setelah laporan keuangan diterbitkan. 



32 
 

Apabila terdapat subsequent events  yang memiliki  dampak  langsung  

terhadap  laporan  keuangan  maka auditor  wajib  mengusulkan  adjustment 

terhadap laporan keuangan klien, jika subsequent events tidak mempunyai 

pengaruh langsung terhadap laporan keuangan maka memerlukan catatan kaki di 

dalam laporan keuangan  klien,  hal tersebutlah  yang  mungkin dapat 

menyebabkan  adanya  audit  delay  lebih  lama. Berdasarkan  uraian  tersebut  

maka  dapat  dirumuskan  hipotesis sebagai berikut: 

H6: Subsequent events berpengaruh posistif terhadap Audit Delay  
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2.3 Model Penelitian 

Gambar 2.1 

Model Penelitian 
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