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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu, antara lain: 

1. Ni Putu Yulianda Damayanti Suparsada dan IGAM Asri Dwija Putri 

(2017) 

Pada penelitian Suparsada dan Putri (2017) mereka meneliti tentang 

berbagai faktor yang mempengaruhi audit delay pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Faktor yang mereka bahas pada jurnalnya 

adalah profitabilitas, reputasi auditor, ukuran perusahaan, dan kepemilikan 

institusional. 

Metode penentuan sampel menggunakan purposive sampling. Teknik 

analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, reputasi auditor, ukuran 

perusahaan, dan kepemilikan institusional terhadap audit delay pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2012-2014.  

Untuk dapat mencapai tujuan tersebut digunakan teknik analisis uji asumsi 

klasik, analisis regresi linier berganda, uji f, uji t. Berdasarkan hasil analisis 

diketahui bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kepemilikan institusional 

berpengaruh negatif terhadap audit delay, sedangkan reputasi auditor berpengaruh 

positif terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa 

efek Indonesia tahun 2012-2014. 



11 
 

 
 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Suparsada dan Putri 

(2017) pada penelitian ini terdapat kesamaan penelitian dari sisi profitabilitas dan 

ukuran perusahaan sebagai variabel independen, audit delay sebagai variabel 

dependen, purposive sampling sebagai metode sampel, pesuahaan manufaktur 

sebagai sampel, dan beberapa teknik analisis data yang digunakan juga sama, 

akan tetapi pada penelitian ini memiliki perbedaan dari sisi penambahan variabel 

yang gunakan seperti ukuran KAP dan dihitung dengan teknik analisis logistik 

serta sampel tahun penelitian yang digunakan juga berbeda. 

2. Rai Gina Artaningrum, I Ketut Budiartha, dan Made Gede Wirakusuma 

(2017) 

Penelitian yang dilakukan oleh Artaningrum, dkk (2017) yaitu tentang 

pengaruh profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, dan pergantian 

manajemen terhadap audit delay pada perusahaan perbankan yang terdaftar pada 

Bursa Efek Indonesia. Teori yang mereka gunakan adalah signaling theory. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dipilih secara purposive 

sampling. Berdasarkan kriteria sampel yang telah ditetapkan dari 41 perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), 13 perusahaan perbankan 

dieliminasi yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sehingga pada 

proses akhir hanya 28 perusahaan yang memenuhi kualifikasi.  

Untuk menguji bagaimana pengaruh variabel independen pada variabel 

dependen digunakan teknik analis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap 
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audit report lag sedangkan solvabilitas dan pergantian manajemen berpengaruh 

positif terhadap audit report lag. 

Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Artaningrum, dkk (2017) adalah populasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah perusahaan manufaktur dan juga menambahkan variabel baru seperti 

ukuran KAP. Persamaan yang ada pada penelitian ini adalah variabel independen 

seperti profitabilitas, solvabilitas, dan ukuran perusahaan. Teori yang digunakan 

juga sama yaitu teori sinyal dan teknik analisis yang digunakan juga sama. 

3. Yousef Mohammed Hassan (2016) 

Hassan (2016) melakukan penelitian tentang faktor yang mempengaruhi 

audit delay seperti ukuran perusahaan, ukuran KAP, komplektisitas audit, ukuran 

papan perusahaan, CEO Duality, komite audit, dispersi kepemilikan, dan 

konsentrasi kepemilikan. Hassan (2016) menggunakan teori agensi pada 

penelitiannya. 

Pada penelitian ini data yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar 

pada Bursa Efek Palestina pada tahun 2011, dengan menggunakan metode 

purposive sampling yang mana perusahaan tersebut melaporkan laporan 

keuangannya secara berturut turut. 

Guna mendapatkan hasil yang baik Hassan (2016) menggunakan teknik 

analisis regresi berganda, hasil yang didapatkan adalah hanya CEO Duality dan 

konsentrasi kepemilikan yang tidak berpengaruh signifikan terhadap audit delay 

sedangkan ukuran perusahaan, ukuran KAP, komplektisitas audit, ukuran papan 
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perusahaan, komite audit, dan dispersi kepemilikan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap audit delay. 

Perbedaan penelitian ini dengan Hassan (2016) terdapat pada sisi teori yang 

digunakan yaitu teori sinyal, data penelitian yang berbeda, dan variabel dependen 

pada penelitian ini menambahkan profitabilitas dan solvabilitas. Untuk persamaan 

yang ada terdapat pada variabel independen ukuran perusahaan dan ukuran KAP, 

metode sampling dan teknik analisis memiliki kesamaan. 

4. Fitria Ingga Saemargani dan  Rr. Indah Mustikawati (2015) 

Saemargani dan Mustikawati (2015) melakukan penelitian tentang beberapa 

faktor yang mempengaruhi audit delay pada perusahaan LQ 45 yang terdaftar di 

BEI tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, beberapa faktor yang mempengaruhi 

adalah ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, ukuran 

KAP, dan opini auditor. 

Penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif dengan pendekatan 

ex post facto. Metode yang digunakan oleh Saemargani dan Mustikawati (2015) 

adalah purposive sampling, dan sampel berjumlah 14 perusahaan dari perusahaan 

LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013, sehingga data 

penelitian yang dianalisis berjumlah 42. 

Adapun untuk mencapai hasil penelitian Saemargani dan Mustikawati 

(2015) menggunakan teknik analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan 

analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian mereka adalah umur perusahaan 

dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap audit delay sedangkan ukuran 
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perusahaan, solvabilitas, ukuran KAP, dan opini auditor tidak berpengaruh 

signifikan terhadap audit delay. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Saemargani 

dan Mustikawati (2015) adalah variabel independen seperti ukuran perusahaan, 

profitabilitas, solvabilitas, dan ukuran KAP. Dalam penelitian ini juga memiliki 

metode sampel dan teknik analisis yang sama akan tetapi, memiliki perbedaan 

pada sisi populasi karenakan dalam penelitian ini menggunakan perusahaan 

manufaktur yang terdaftar pada BEI. 

5. Tina Vuko dan Marko Cular (2014) 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi audit delay yang menjadi 

variabel penelitian oleh Vuko dan Cular (2014) , seperti ukuran KAP, opini audit, 

profitabilitas, solvabilitas, audit effort, total akrual absolut, ukuran perusahaan, 

komite audit yang mana penelitian ini juga menggunakan teori agensi. 

Vuko dan Cular (2014) memilih metode purposive sampling untuk 

pemilihan datanya. Perusahaan non finansial yang terdaftar pada Bursa Efek 

Zagreb periode 2008 sampai dengan 2011. Pada penelitian ini teknik analisis OLS 

regresi yang dipilih sebagai teknik analisis penelitian mereka. 

Hasil dari penelitian yang dilakukan mereka disimpulkan bahwa ukuran 

KAP, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan komite audit tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap audit delay sedangkan variabel independen seperti opini 

audit, solvabilitas, audit effort, dan total akrual absolut memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap audit delay. 
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Persamaan peneilitan ini dengan Vuko dan Cular (2014) adalah variabel 

independen seperti ukuran KAP, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan 

solvabilitas sama dan metode purposive sampling juga digunakan, sedangkan 

perbedaan yang ada terletak pada data dan teknik analisis yang digunakan berbeda 

dengan Vuko dan Cular (2014). 

6. Ketut Dian Puspitasari dan Made Yeni Latrini (2014) 

Puspitasari dan Latrini (2014) melakukan penelitian terhadap audit delay 

dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, adapun faktor yang mempengaruhi 

adalah ukuran perusahaan, anak perusahaan, leverage, dan ukuran KAP. 

Pemilihan metode sampel mereka adalah purposive sampling dengan 50 

perusahaan untuk jumlah sampelnya dan laporan keuangan periode tahun 2009 

sampai dengan tahun 2011. 

Untuk menghasilkan uji penelitian yang baik mereka menggunakan teknik 

analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan dan ukuran KAP berpengaruh terhadap audit delay, sedangkan 

anak perusahaan dan leverage tidak berpengaruh terhadap audit delay. 

Persamaan penelitian ini dengan Puspitasari dan Latrini (2014) adalah dari 

segi variabel independen yaitu ukuran perusahaan, leverage dan ukuran KAP, 

metode sampel dan teknik analisis yang sama. Sedangkan perbedaan yang ada 

terletak pada variabel independen yang digunakan ada penambahan variabel 

profitabilitas, populasi yang digunakan lebih spesifik pada perusahaan 

manufaktur. 
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7. Alifian Nur Aditya dan Indah Anisykurlillah (2014) 

Aditya dan Anisykurillah (2014) melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui apakah faktor-faktor yang dipilih sebagai variabel penelitian dapat 

berpengaruh terhadap audit delay. Faktor-faktor yang mereka jadikan sebagai 

variabel adalah ukuran perusahaan, laba perusahaan, opini audit, dan ukuran KAP. 

Mereka melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

pada BEI baik secara simultan maupun parsial. Populasi penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2010 sampai dengan 

tahun 2013 dengan metode purposive sampling. 

Teknik penelitian yang mereka gunakan adalah analisis regresi linier 

berganda dan penelitian mereka menunjukkan secara parsial laba perusahaan dan 

opini audit berpengaruh terhadap audit delay. Variabel ukuran perusahaan dan 

ukuran KAP tidak memiliki pengaruh terhadap audit delay. Sedangkan secara 

simultan, seluruh variabel penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap audit 

delay. 

Persamaan penelitian yang ada yaitu, terletak pada sisi variabel independen 

yaitu ukuran perusahaan dan ukuran KAP. Lalu populasi, metode sampel, dan 

teknik analisis juga memiliki kesamaan, akan tetapi penelitian ini memiliki 

perbedaan pada penambahan variabel independen seperti profitabilitas dan 

solvabilitas dan juga periode data laporan keuangan yang digunakan berbeda. 
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8. Ni Nengah Devi Aryaningsih dan I Ketut Budiartha (2014) 

Aryaningsing dan Budhiarta (2014) meneliti tentang beberapa faktor yang 

mempengaruhi audit delay, beberapa faktor yang mereka jadikan sebagai variabel 

adalah total aset perusahaan, solvabilitas, dan opini auditor. 

Populasi yang mereka pilih dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang masih terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009 sampai 

dengan tahun 2011. Jumlah sampel yang didapat sebanyak 144 perusahaan 

dengan metode purposive sampling. 

Untuk penghitungan data Aryaningsing dan Budhiarta (2014) menggunakan 

teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian mereka menunjukkan 

bahwa variabel solvabilitas dan opini auditor berpengaruh pada audit delay, 

sedangkan total aset perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit delay. 

Perbedaan yang dilakukan dengan penelitian Aryaningsing dan Budhiarta 

(2014) adalah penambahan variabel independen seperti profitabilitas dan ukuran 

KAP dan juga periode laporan keuangan perusahaan manufkatur yang terdaftar 

pada BEI berbeda sedangkan persamaan yang ada pada penelitian ini adalah 

variabel independen total aset perusahaan dan solvabilitas. Populasi, metode 

sampel, dan teknik analisis yang digunakan juga memiliki kesamaan dengan 

Aryaningsing dan Budhiarta (2014). 

9. Silvia Angruningrum dan Made Gede Wirakusuma (2013) 

Angruningrum dan Wirakusuma (2013) meneliti tentang pengaruh 

profitabilitas, leverage, kompleksitas operasi, reputasi Kantor Akuntan Publik dan 
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komite audit terhadap audit delay. Teori yang digunakan oleh Silvia dan Made 

(2013) adalah teori keagenan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, leverage, 

kompleksitas operasi perusahaan, reputasi KAP dan komite audit terhadap audit 

delay. Analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis 

(regresi linier berganda) merupakan teknik pengujian dalam penelitian ini.  

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa audit delay rata-rata yang terjadi 

adalah sebesar 74,854 hari dengan standar deviasi 13,885. Variabel yang 

berpengaruh terhadap audit delay hanya variabel leverage. Sedangkan variabel 

profitabilitas, kompleksitas operasi perusahaan, reputasi KAP, dan komite audit 

tidak mempengarhi audit delay. Dan secara simultan ukuran perusahaan (variabel 

kontrol), profitabilitas, leverage, kompleksitas operasi perusahaan, reputasi KAP 

dan komite audit berpengaruh terhadap audit delay. 

Persamaan yang ada pada penelitian ini dengan penelitian Silvia dan Made 

(2013) adalah variabel independen profitabilitas, reputasi KAP, dan leverage. 

Metode sampel dan teknik analisis data juga memiliki kesamaan, sedangkan 

perbedaan yang dimiliki terletak pada penambahan variabel independen ukuran 

perusahaan, teori yang digunakan juga berbeda, menggunakan teori sinyal dan 

juga populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 

yang terdaftar pada BEI. 
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10. Izilin Mavis Ibadin, Famous Izedonmi, dan Peter Okoeguale Ibadin 

(2012) 

Peneliti ini melakukan penelitian untuk menguji secara empiris hubungan 

antara variabel corporate governance, variabel atribut perusahaan dan ketepatan 

waktu di negara berkembang Nigeria, antara lain adalah papan independensi, 

ukuran perusahaan, ukuran papan, profitabilitas, solvabilitas, dan ukuran audit 

firma. Menggunakan sampel 118 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Nigeria 

(NSE), studi ini bergantung pada penggunaan statistik deskriptif dan analisis 

regresi Ordinary Least Square (OLS). 

Peneliti menggunakan teori sinyal untuk penelitiannya. Populasi terdiri dari 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Nigeria (NSE) per September 2011. Ada 

total 202 yang terdaftar perusahaan di NSE saat ini. Sebuah sampel dari 118 

perusahaan yang terdaftar dipilih menggunakan kenyamanan prosedur random 

sampling. 

Untuk menguji bagaimana pengaruh variabel independen pada variabel 

dependen digunakan teknik analisis regresi Ordinary Least Square (OLS). Hasil 

yang di dapat oleh peneliti adalah semua variabel yang dipilih tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap audit delay. 

Persamaan yang ada pada penelitian ini adalah variabel independen seperti 

ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, dan ukuran audit firma. Teori 

sinyal yang digunakan oleh Ibadin, dkk (2012) juga digunakan pada penelitian ini, 

sedangkan perbedaan yang ada adalah populasi, metode sampel, dan teknik 

analsis penelitian yang digunakan berbeda. 
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11. Prince Kennedy Modugu, Emmanuel Eragbhe, dan Ohiorenuan Jude 

Ikhatua (2012) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur sejauh mana lag 

pemeriksaan di Nigeria dan mendirikan dampak atribut perusahaan yang dipilih 

pada audit delay di Nigeria. Variabel yang digunakan oleh peneliti adalah ukuran 

perusahaan, debt equity ratio, profitabilitas, anak perusahaan multinasional, 

ukuran audit firma, biaya audit, dan jenis industri sebagai variabel penjelas audit 

delay. 

Sampel mencakup 20 perusahaan yang terdaftar selama tiga tahun yaitu 

2009, 2011 dan 2010. Jumlah laporan tahunan perusahaan dari perusahaan yang 

bersangkutan tersedia adalah 60 dari data yang diperoleh untuk variabel yang 

digunakan. Waktu data audit delay pada masing-masing perusahaan yang dipilih 

diambil dari laporan tahunan mereka. Tanggal neraca merupakan tahun dan data 

yang laporan keuangan disusun.  Peneliti menggunakan teknik analisis regresi 

ordinary least square. 

Hasil yang dilakukan oleh mereka adalah variabel profitabilitas, debt equity 

ratio, international link of audit firms, dan industry type tidak berpengaruh 

signifikan terhadap audit delay sedankan variabel seperti subsidiary of 

multinational company, log of total assets, dan audit fee memiliki pengaruh 

signifikan terhadap audit delay. 

Persamaan penelitian ini ada pada sisi variabel independen ukuran 

perusahaan, profitabilitas, dan ukuran audit firma. Perbedaan penelitian yang ada, 
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pada sisi variabel independen yang berbeda yaitu solvabilitas, adapun metode 

sampel, populasi sampel, dan teknik analisis yang digunakan berbeda. 

12. Najihah Marha Yaacob dan Ayoib Che Ahmad (2012) 

Yacoob dan Ahmad (2012) memiliki pengadopsian FRS 138, ukuran 

perusahaan, solvabilitas, status kerugian perusahaan, opini audit, perusahaan anak, 

bulan fiskal, ukuran KAP, efek industri, ukuran papan perusahaan, CEO Duality, 

dan kepemilikan saham sebagai variabel independen mereka, yang mana apakah 

variabel independen ini dapat mempengaruhi audit delay. 

Teori agensi menjadi pilihan mereka untuk melakukan penelitian, data yang 

mereka gunakan adalah perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Malaysia 

periode 2005 sampai dengan 2008 dengan total 2440 total data. Teknik analisis 

yang mereka pilih adalah teknik analisis regresi data panel. 

Hasil penelitian yang mereka dapatkan adalah ukuran perusahaan, ukuran 

KAP, ukuran papan perusahaan, CEO Duality, dan kepemilikan saham tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap audit delay sedangkan variabel independen 

lainnya seperti pengadopsian FRS 138, solvabilitas, status kerugian perusahaan, 

opini audit, perusahaan anak, bulan fiskal, dan efek industri memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap audit delay. 

Perbedaan yang terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Yacoob dan 

Ahmad (2012) dengan penelitian ini adalah teori, data penelitian, metode 

sampling, dan teknik analisis yang digunakan berbeda, sedangkan variabel 

independen ukuran perusahaan, solvabilitas, dan ukuran KAP adalah kesamaan 

penelitian yang ada pada penelitian ini. 
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13. Elen Puspitasari dan Anggraeni Nurmala Sari (2012) 

Puspitasari dan Sari (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh 

karakteristik perusahaan terhadap lamanya penyelesaian audit. Faktor-faktor yang 

mereka gunakan adalah ukuran perusahaan, solvabilitas, laba/rugi perusahaan, dan 

ukuran KAP. 

Populasi yang dipilih oleh Puspitasari dan Sari (2012) adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar pada Indonesian Stock Exchange (IDX) dan tahun yang 

mereka gunakan pada periode 2007 sampai dengan 2010. Metode sampel yang 

mereka gunakan adalah purposive sampling dengan data perusahaan manufaktur 

yang melakukan akuisisi. 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda yang ditujukan 

untuk menjelaskan keterkaitan variabel independen dengan variabel dependen 

yang digunakan. Hasil penelitian mereka adalah seluruh variabel independen yang 

digunakan berpengaruh terhadap audit delay secara signifikan. 

Pada penelitian ini memiliki kesamaan penelitian pada sisi variabel 

independen ukuran perusahaan, solvabilitas, dan ukuran KAP. Metode sampel, 

dan teknik analisis yang digunakan juga sama. Sedangkan perbedaan pada sisi 

variabel independen pada penelitian ini menambahkan profitabilitas dan populasi 

sampel yang berbeda. 

14. Greta Juanita dan Rutji Satwiko (2012) 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Juanita dan Satwiko (2012) ada 

beberapa variabel independen yang digunakan untuk mengetahui apakah akan 

berpengaruh terhadap audit delay. Variabel independen yang digunakan adalah 
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ukuran perusahaan, ukuran KAP, struktur kepemilikan, pelaporan laba rugi, 

profitabilitas, debt to equity ratio (DER), dan debt to total asset (DTA). 

Perusahaan manufaktur yang terdaftar pada IDX pada periode tahun 2007 

sampai dengan tahun 2009 menjadi sampel yang akan digunakan oleh Juanita dan 

Satwiko (2012) pada penelitiannya. Metode sampel yang digunakan adalah 

purposive sampling. 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda guna 

menemukan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil 

penelitian yang mereka lakukan adalah hanya pelaporan laba rugi yang 

berpengaruh signifikan terhadap audit delay sedangkan variabel independen 

seperti ukuran perusahaan, ukuran KAP, struktur kepemilikan, profitabilitas, 

DER, dan DTA tidak berpengaruh signifikan terhadap audit delay. 

Perbedaan penelitian ini terletak pada penambahan independen solvabilitas 

dan populasi sampel yang berbeda. Persamaan penelitian yang ada terletak pada 

variabel independen ukuran perusahaan, ukuran KAP, dan profitabilitas. Metode 

sampel dan teknik analisis juga memiliki kesamaan. 

15. Andi Kartika (2010) 

Kartika (2010) melakukan penelitian tentang faktor yang dapat 

mempengaruhi terjadinya audit delay. Ada beberapa faktor yang dipilih oleh Andi 

(2010) untuk menjadi variabel independennya, seperti total aset, laba rugi 

perusahaan, opini auditor, profitabilitas, dan reputasi auditor. 

Populasi yang dipilih oleh Kartika (2010) adalah perusahaan LQ 45 yang 

terdaftar di Bursa Efek Jakarta pada periode tahun 2001 sampai dengan tahun 
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2005. Metode yang dipilih adalah purposive sampling dengan total sampel 13 

perusahaan. 

Penelitian ini menggunakan teknik multiple regressions, yang menunjukkan 

hasil penelitian Kartika (2010) bahwa total aset, laba rugi perusahaan, dan opini 

auditor berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Pada sisi lain profitabilitas 

dan reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap audit delay. 

Persamaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian Kartika (2010) ada 

pada sisi variabel independen total aset, profitabilitas, dan reputasi auditor. 

Metode dan teknik analisis juga sama. Sedangkan perbedaan yang ada pada 

penambahan variabel independen solvabilitas dan populasi yang digunakan adalah 

perusahaan manufaktur. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Teori Sinyal (Signaling Theory) 

Brigham dan Houston (2013) mengatakan isyarat atau signal adalah suatu 

tindakan yang diambil perusahaan untuk memberi petunjuk bagi investor tentang 

bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Sinyal ini berupa 

informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk 

merealisasikan keinginan pemilik. Informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan 

merupakan hal yang penting, karena pengaruhnya terhadap keputusan investasi 

pihak diluar perusahaan. Informasi tersebut penting bagi investor dan pelaku 

bisnis karena informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau 

gambaran, baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun masa yang akan datang 

bagi kelangsungan hidup perusahaan dan bagaimana efeknya pada perusahaan. 
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Signalling theory menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan 

untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Dorongan 

perusahaan untuk memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi antara 

perusahaan dan pihak luar karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai 

perusahaan dan prospek yang akan datang daripada pihak luar yaitu investor dan 

kreditur (Artaningrum, dkk, 2017). Kurangnya informasi bagi pihak luar 

mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi diri mereka dengan 

memberikan harga yang rendah untuk perusahaan. Perusahaan dapat 

meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi informasi asimetri. Salah satu 

cara untuk mengurangi informasi asimetri adalah dengan memberikan sinyal pada 

pihak luar. 

Hubungan teori sinyal dengan penelitian ini menunjukkan bahwa nilai 

profitabilitas perusahaan dianggap menjadi sinyal bagi para investor dalam 

menilai baik buruknya perusahaan, hal ini disebabkan karena semakin nilai 

profitabilitas perusahaan tinggi semakin baik pula peluang investasi untuk 

perusahaan tersebut. Kenaikan nilai perusahaan juga mempengaruhi harga saham 

pada pasar. Meningkatkan harga dipasar, maka akan meningkatkan nilai 

perusahaan. 

Peningkatan hutang juga dapat diartikan pihak luar tentang kemampuan 

perusahaan untuk membayar kewajibannya di masa yang akan datang, sehingga 

penambahan hutang akan memberikan sinyal positif. Ini karena perusahaan yang 

meningkatkan hutang dapat dipandang sebagai perusahaan yang yakin dengan 

prospek perusahaan di masa yang akan datang. 
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Jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan akan mempengaruhi juga dalam 

penyelesaian laporan keuangan yang telah diaudit dikarenakan perusahaan harus 

melaporkan semua harta kekayaan dari perusahaan tersebut, maka banyaknya aset 

yang dimiliki perusahaan dapat juga memberikan sinyal positif terhadap calon 

pengguna laporan keuangan audit maupun investor perusahaan tersebut. 

Popularitas atau ukuran sebuah Kantor Akuntan Publik juga dapat 

mempengaruhi penyelesaian laporan keuangan yang telah diaudit, semakin tinggi 

tingkat KAP maka mereka akan merasa menjaga kualitas pengaduitan mereka, 

salah satunya adalah waktu penyelesaian yang tepat. Ukuran perusahaan tentunya 

menjadi penilaian bagi calon investor dan investor untuk menilai perusahaan dari 

tingkat popularitas KAP yang mengaudit laporan keuangannya. 

Teori sinyal sendiri memiliki keterkaitan dengan audit delay, dikarenakan 

ketika terjadinya audit delay diketahui oleh calon investor atau investor 

perusahaan tersebut akan menjadi sinyal buruk, dikarenakan keterlambatan 

penyelesaian laporan keuangan bagi investor menjadi nilai yang buruk. 

2.2.2 Audit Delay 

Menurut Dyer and McHugh (1975:206) yang dikutip pada jurnal 

Angruningrum dan Wirakusuma (2013) Audit delay adalah interval waktu antara 

tahun tutup buku laporan keuangan hingga opini pada laporan keuangan audit 

ditandatangani. Panjangannya masa audit delay ini berbanding lurus dengan 

lamanya masa pekerjaan lapangan diselesaikan auditor sehingga semakin lama 

pekerjaan lapangan maka semakin lama audit delay yang terjadi. Apabila laporan 
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keuangan disajikan delay maka informasi yang terkandung didalamnya menjadi 

tidak relevan dalam pengambilan keputusan. 

Menurut Utami (2006) audit delay adalah lamanya waktu penyelesaian audit 

yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku, hingga tanggal diselesaikannya 

laporan audit independen. Aryati dan Maria (2005) mendefinisikan audit delay 

adalah rentang waktu penyelesaian pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan, 

diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporann 

auditor independen atas audit laporan keuangan tahunan perusahaan, sejak tanggal 

tutup tahun buku perusahaan yaitu per 31 Desember sampai tanggal yang tertera 

pada laporan auditor independen. 

Berdasarkan pernyataan yang ada diatas dapat disimpulkan bahwa definisi 

dari audit delay itu sendiri adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur 

dari perbedaan waktu antara tanggal tutup tahun buku perusahaan yaitu per 31 

Desember sampai tanggal yang tercantum pada laporan audit independen. 

Variabel ini diukur secara kuantitatif dalam jumlah hari. 

2.2.3 Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan hasil bersih dari sejumlah kebijakan dan keputusan 

perusahaan. Rasio profitabilitas mengukur seberapa besar kemampuann 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Menurut Gitman dan Zutter (2012), 

“ Profitability is the relationship between revenues and cost generated by using 

the firm’s asset- both current and fixed- in productive activities”. (Profitabilitas 

adalah hubungan antara pendapatan dan biaya yang dihasilkan dengan 

menggunakan aset perusahaan baik saat ini maupun dalam kegiatan produktif). 
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Van Horne dan Wachowicz (2013) mengemukakan rasio profitabilitas 

terdiri atas dua jenis, yaitu rasio yang menunjukkan 

profitabilitas  dalam  kaitannya dengan penjualan dan rasio yang menunjukkan 

profitabilitas dalam kaitannya dengan investasi. 

Profitabilitas dalam hubungannya dengan penjualan terdiri atas margin laba 

kotor (gross profit margin) dan margin laba bersih (net profit margin). 

Profitabilitas dalam hubungannya dengan investasi terdiri atas tingkat 

pengembalian atas aset (return on total assets) dan tingkat  pengembalian atas 

ekuitas (return on equity). 

Berdasarkan definisi di atas, maka dalam penelitian ini yang menjadi tolak 

ukur tingkat profitabilitas yaitu Return On Asset Rasio (ROA) yang diperoleh 

dengan persamaan berikut:  

ROA = 𝐿𝐴𝐵𝐴 𝐵𝐸𝑅𝑆𝐼𝐻 ÷ 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐴𝑆𝑆𝐸𝑇  

Keterangan : Return on Asset (ROA) : Rasio Tingkat Profitabilitas Laba 

Bersih : Jumlah laba bersih perusahaan Total Asset : Jumlah asset yang dimiliki 

perusahaan Berdasarkan persamaan diatas, maka ROA merupakan perbandingan 

antara jumlah laba yang dihasilkan terhadap asset yang digunakan, sehingga 

menunjukan sejumlah perusahaan mampu untuk menghasilkan laba dari sumber 

daya (asset) yang dimiliki. Dengan demikian kemungkinan Profitabilitas yang 

diukur dengan Return on Asset dapat mempengaruhi waktu penyelesaian audit. 

2.2.4 Solvabilitas 

Menurut Suparsada dan Putri (2017) mengutarakan bahwa solvabilitas 

merupakan kemampuan organisasi bisnis untuk memenuhi kewajiban 
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keuangannya tepat pada waktunya. Untuk perusahaan asuransi definisi mengenai 

solvabilitas harus diatur oleh regulator, dalam hal ini departemenn keuangan, 

karena menyangkut kekayaan masyarakat umum. Menurutnya tingkat solvabilitas 

pada perusahaan asuransi adalah nilai minimum dari uang dan surplus yang harus 

dijagaransi adalah nilai minimum dari uang dan surplus yang harus dijaga. 

Menurut Kasmir (2015) rasio solvabilitas merupakan rasio yang dapat 

digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dalam biaya dengan 

hutangnya. Artinya seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan 

dibandingkan dengan asetnya, dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh 

kewajibannya baik jangka pendek ataupun jangka panjang apabila perusahaan 

melakukan likuidasi. 

Untuk mengukur solvabilitas caranya adalah dengan menghitung rasio total 

debt to total asset (TDTA) dengan rumus 

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐇𝐮𝐭𝐚𝐧𝐠

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐚
 . 

Rumus inilah yang nantinya akan digunakan untuk pengukuran solvabilitas. 

2.2.5 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan bisa didefinisikan sebagai rata-rata hasil penjualan pada 

periode berjalan sampai dengan beberapa tahun yang akan datang. Hasil penjualan 

ini tentunya sudah dikurangi dengan besaran biaya yang dikeluarkan setiap 

bulannya dalam periode tahun berjalan dan beberapa tahun yang akan datang.  

Apabila jumlah penjualan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan maka 

pendapatan yang diperoleh akan semakin besar tentunya besaran penghasilan ini 
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adalah sebelum dikenai pengurangan pajak. Apabila hasil penjualan lebih kecil 

dari biaya yang dikeluarkan, maka perusahaan tentu saja dalam keadaan rugi. Hal 

ini sangat tidak diinginkan oleh pemilik perusahaan. Oleh karena itu semua 

perusahaan pasti mengupayakan agara usaha yang dijalankan memperoleh laba. 

Perusahaan yang berukuran lebih besar cenderung memiliki public demand 

akan informasi yang lebih tinggi 32 dibanding dengan perusahaan yang lebih 

kecil. Public demand akan informasi yang tinggi terhadap perusahaan 

memungkinkan tumbuhnya kepercayaan akan produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan tersebut. 

Cara penghitungan nilai ukuran perusahaan dapat menggunakan rumus: 

Size = Log(n) Total Aset menggunakan skala interval. 

Dengan rumus ini kita dapat menemukan besaran total aset yang dimiliki 

oleh perusahaan. 

2.2.6 Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) 

Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan tingkat popularitas pada 

sebuah KAP, KAP sendiri terbagi menjadi dua jenis yaitu KAP Big Four dan 

KAP non Big Four. KAP Big Four adalah empat KAP yang memiliki tingkat 

popularitas tertinggi di dunia, empat KAP Big Four ini adalah Price Waterhouse 

Coopers (PWC), Deloitte Touche Tohmatsu Limited (Deloitte), Klynveld Peat 

Marwick Goerdeler (KPMG), dan Ernst and Young (E&Y). 

KAP Big Four memiliki sumber daya yang lebih luas dalam hal sumber 

daya manusia yang banyak, kompetensi, keahlian, kemampuan auditor, fasilitas, 

sistem, dan prosedur yang baik. Adanya sumber daya yang tercukupi ini KAP Big 
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Four dapat menyelesaikan laporan kuangan audit lebih efektif dan efisien. 

Tentunya tidak semua KAP non Big Four memiliki sumber daya yang sama 

dengan KAP Big Four, maka ini akan menjadi penyebab terjadinya audit delay. 

Ukuran Kantor Akuntan Publik merupakan variabel dummy, sehingga 

statistik deskriptif nantinya akan dilakukan secara terpisah. Penghitungan variabel 

dummy untuk Ukuran KAP dengan cara memberikan nilai 1 untuk perusahaan 

yang diaudit oleh KAP Big Four sedangkan nilai 0 diberikan kepada perusahaan 

yang diaudit oleh KAP non Big Four. 

2.2.7 Keterkaitan Antara Profitabilitas Terhadap Audit Delay 

Profitabilitas memiliki pengaruh besar terhadap pengambilan keputusan para 

pengguna laporan keuangan dikarenakan dari segi penilaian tinggi atau rendahnya 

profitabilitas perusahaan dapat diketahui seberapa baik atau buruknya sebuah 

perusahaan tersebut. Ketika nilai profitabilitas perusahaan tinggi maka perusahaan 

akan terdorong untuk segera memberikan laporan keuangan yang sudah diaudit 

kepada BEI agar calon investor atau investor dapat mengetahui performa 

perusahaan tersebut sedang dalam keadaan yang baik. Sedangkan ketika 

perusahaan tersebut memiliki tingkat profitabilitas yang rendah maka perusahaan 

tidak merasa ada hal yang perlu diumumkan kepada calon investor atau investor 

secepatnya, dikarenakan performanya sedang buruk. Adanya dua keadaan ini yang 

dapat dialami oleh perusahaan setiap tahunnya juga sangat berpengaruh pada 

waktu penyelesaian laporan keuangan yang diaudit, maka dari itu profitabilitas 

juga berpengaruh terhadap audit delay. Menurut Suparsada dan Putri (2017) pada 

penelitiannya profitabilitas mempengaruhi audit delay dikarenakan kemampuan 
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perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan aset yang dimiliki mempunyai 

pengaruh secara signifikan terhadap jangka waktu penyampaian laporan keuangan 

auditan. Banyak perusahaan yang mengalami kenaikan profit yang menyebabkan 

publikasi laporan keuangan auditan semakin cepat. 

2.2.8 Keterkaitan Antara Solvabilitas Terhadap Audit Delay 

Para investor dan calon investor juga menghitung tingkat solvebilitas pada 

perusahaan untuk pengambilan keputusan mereka, dikarenakan nilai solvabilitas 

juga dapat dijadikan sebagai penilaian performa sebuah perusahaan dari segi 

hutang mereka. Sama halnya dengan profitabilitas, apabila nilai solvabilitas 

perusahaan rendah maka perusahaan tidak merasa ada hal yang harus segera 

diumumkan kepada investor maupun calon investor sedangkan jika nilai 

solvabilitas tinggi maka perusahaan akan segera menyelesaikan laporan keuangan 

yang telah diaudit. Kurun waktu penyelesaian juga tergantung kepada tinggi atau 

rendahnya solvabilitas yang juga akan mengakibatkan adanya audit delay pada 

perusahaan. Menurut Aryaningsih dan Budiartha (2014) mengaudit akun hutang 

akan memakan waktu yang lama karena harus mencari sumber penyebab dari 

tingginya proporsi hutang yang dimiliki oleh perusahaan serta membutuhkan 

banyak waktu dalam mengkonfirmasi pihak-pihak (debtholder) yang berkaitan 

dengan perusahaan. 

2.2.9 Keterkaitan Antara Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Delay 

Ukuran perusahaan menjadi alat pertimbangan para investor dan calon 

investor karena dari jumlah keseluruhan aset perusahaan apakah digunakan 

dengan optimal untuk menghasilkan laba. Tinggi atau rendahnya ukuran 
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perusahaan juga mempengaruhi performa perusahaan dan juga berpengaruh pada 

ketepatan waktu penyelesaian laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit 

dan juga nantinya akan menyebabkan audit delay. Puspitasari dan Latrini (2014) 

mengatakan dalam penelitiannya bahwa semakin besar perusahaan maka 

perusahaan itu memiliki sistem pendendalian internal yang baik sehingga dapat 

mengurangi tingkat kesalahan laporan keuangan sehingga pengauditan atas 

laporan keuangan dapat dilakukan dengan lebih cepat. 

2.2.10 Keterkaitan Antara Ukuran KAP Terhadap Audit Delay 

Ukuran KAP menjadi salah satu alat untuk membuat keputusan bagi para 

investor ataupun calon investor perusahaan dengan cara menilai apakah 

perusahaan telah diaudit oleh KAP yang memiliki popularitas tinggi. Puspitasari 

dan Sari (2012) mengatakan pada penelitiannya bahwa ukuran KAP berpengaruh 

terhadap audit delay dikarenakan apabila auditor memiliki reputasi yang baik (Big 

Four) akan memberikan kualitas pekerjaan audit yang efektif dan efisien, 

sehingga audit dapat diselesaikan secara tepat waktu, hal ini didukung karena 

KAP Big Four memberikan insentif tinggi kepada auditornya apabila dapat 

menyelesaikan audit dari KAP lainnya. Ketepatwaktuan penyelesaian audit 

merupakan upaya mempertahankan reputasi KAP Big Four. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Untuk memahami dengan mudah mengenai penjabaran variable dependen 

terhadap variable independen dalam penelitian ini, dapat dijelaskan melalui 

gambari berikut: 
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Gambar 2.3 

Kerangka Pemikiran 

Seorang akuntan publik memiliki tanggungjawab untuk menyelesaikan 

laporan keuangan perusahaan yang telah ditetapkan juga untuk waktu 

penyelesaiannya. Akan tetapi akuntan publik juga memiliki masalah atau 

hambatan yang terjadi pada perusahaan itu sendiri seperti adanya keterlambatan 

memberikan dokumen laporan keuangan yang hendak diaudit, hal ini juga bisa 

disebabkan oleh adanya tingkat profitabilitas yang tinggi, tingkat solvabilitas 

perusahaan yang rendah maupun tingkat ukuran perusahaan itu sendiri. 

2.4 Hipotesis Penelitian 

H1 : Nilai profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap audit delay 

H2 : Nilai solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap audit delay 

H3 : Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap audit delay 

H4 : Ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap audit delay 

  

PROFITABILITAS (X1) 

SOLVABILITAS (X2) 

UKURAN PERUSAHAAN (X3) 

AUDIT DELAY (Y) 

UKURAN KAP (X4) 
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