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ABSTRACT 

The research aims to analyze the parameter of firm size, profit or loss, 

public accountant size, and debt to equity ratio the influence toward audit delay in 

manufacture companies that listed on Indonesia Stock Exchange. 

This research used purposive sampling method and 208 firms as sample. 

The research used secondary data, those were the financial statements of 

manufacture companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2010-2011. To 

prove the hypothesis, performed regression testing the assumptions of classical 

test begins. Research model passed the test of the classical assumptions. 

The result of hypothesis test show that public accountant size has a 

negative significant effect toward the audit delay. On the other hand, firm size, 

profit or loss and debt to equity ratio have no significant effect toward the audit 

delay. 

 

Keywords : audit delay, firm size, profit or loss, public accountant size, and debt 

to equity ratio.  
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SARIPATI 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah ukuran perusahaan, 

laba atau rugi, ukuran kantor akuntan publik, rasio hutang terhadap ekuitas 

berpengaruh terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling 

dan diperoleh sampel sebanyak 208 perusahaan. Data yang dipakai merupakan 

data sekunder, yaitu laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2011. Guna membuktikan hipotesis, 

dilakukan pengujian regresi berganda yang diawali uji asumsi klasik. Model 

penelitian dinyatakan lolos uji asumsi klasik.  

Pengujian hipotesis menyimpulkan bahwa ukuran kantor akuntan publik 

berpengaruh negatif signifikan terhadap audit delay, sedangkan ukuran 

perusahaan, laba atau rugi dan rasio hutang terhadap ekuitas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap audit delay. 

 

Kata kunci : audit delay, ukuran perusahaan, laba atau rugi, ukuran kantor 

akuntan publik, dan rasio hutang terhadap ekuitas. 

 

  



3 
 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan merupakan salah satu bagian terpenting dalam 

keberlangsungan usaha suatu perusahaan, terlebih pada perusahaan yang telah go 

public. Dengan semakin meningkatnya jumlah perusahaan-perusahaan yang telah 

go public maka makin meningkat pula permintaan atas audit laporan keuangan 

yang nantinya menjadi sumber informasi bagi pengguna laporan keuangan 

perusahaan. Dengan begitu kewajiban salah satu perusahaan yang telah go public 

adalah mempublikasikan laporan keuangan yang telah disusun berdasarkan 

standar akuntansi keuangan serta telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar 

dalam Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). Laporan keuangan tersebut 

nantinya akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemegang 

saham, kreditur, pemerintah maupun masyarakat untuk mengetahui kinerja 

perusahaan yang berguna dalam pengambilan keputusan. 

 Laporan keuangan dapat bermanfaat bagi penggunanya apabila disajikan 

secara akurat dan tepat waktu pada saat dibutuhkan pengguna laporan keuangan 

tersebut. Pengguna laporan keuangan tidak hanya memerlukan informasi 

keuangan yang relevan sebagai pertimbangan untuk membuat keputusan, tetapi 

informasi keuangan disajikan pada waktu yang tepat untuk mengetahui perubahan 

yang terjadi dalam perusahaan yang bisa saja mempengaruhi pengguna dalam 

membuat keputusan. Menurut Halim (2000) ketepatan waktu penyajian laporan 

keuangan dan laporan audit menjadi prasyarat utama bagi peningkatan harga 

saham perusahaan. Tetapi pada kenyataannya auditing merupakan kegiatan yang 

membutuhkan waktu sehingga seringkali pengumuman laba dan laporan keuangan 

menjadi tertunda atau tidak tepat waktu. Apabila ketertundaan laporan keuangan 

ini terjadi maka akan terjadi dampak negatif bagi perusahaan. Menurut Chambers 

dan Penman (1984) dalam Subekti dan Widiyanti (2004) menunjukan bahwa 

pengumuman laba yang terlambat menyebabkan abnormal returns negatif 

sedangkan pengumuman laba yang lebih cepat menunjukan hasil sebaliknya. Hal 
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ini terjadi dikarenakan investor pada umumnya menganggap keterlambatan 

pelaporan keuangan merupakan pertanda buruk bagi kondisi kesehatan 

perusahaan. 

 Disini auditor merupakan salah satu peran yang menentukan tepat atau 

tidaknya penyajian laporan keuangan perusahaan. Semakin lama auditor 

menyelesaikan tugasnya maka kemungkinan terjadi keterlambatan pelaporan 

keuangan semakin besar. Standar audit, menurut Generally Accepted Auditing 

Standars (GAAS), khususnya standar umum ketiga menyatakan bahwa audit 

harus dilaksanakan dengan penuh kecermatan dan ketelitian (Yulianti, 2011). 

Selain itu masih ada standar pekerjaan dimana audit harus dilaksanakan dengan 

perencanaan yang matang dan pengumpulan bukti-bukti yang memadai. Hal ini 

yang sering menyebabkan lamanya proses audit diselesaikan, sehingga penyajian 

laporan keuangan yang diharapkan tepat waktu menjadi terlambat atau tertunda. 

Perbedaaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini dalam 

laporan keuangan menunjukan lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan 

oleh auditor, kondisi ini yang disebut sebagai audit delay. Jadi semakin lama 

auditor menyelesaikan pekerjaan auditnya, semakin lama pula audit delay. 

 Audit delay adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari 

tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diselesaikannya laporan audit 

independen (Utami, 2006 dalam Yulianti 2011). Audit delay yang melewati batas 

waktu ketentuan BAPEPAM, tentu berakibat pada keterlambatan publikasi 

laporan keuangan. Keterlambatan publikasi laporan keuangan tersebut dapat 

menunjukan adanya ketidakberesan, sehingga waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan proses audit menjadi lebih lama. Audit delay dipengaruhi oleh 

beberapa faktor  yang diduga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap audit 

delay. 

 Penelitian tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap audit delay 

pernah dilakukan oleh Febriani (2010) serta Rondonuwu dan Pontoh (2010) yang 

menggunakan ukuran perusahaan sebagai salah satu variabel independen 
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mengemukakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap audit 

delay. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari 

(2010) yang juga menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel independen 

yang justru menyebutkan bahwa ukuran perusahaan tidak mempunyai pengaruh 

terhadap audit delay. 

 Rasio hutang terhadap ekuitas merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi audit delay, ini dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Utami (2006) yang menyebutkan bahwa rasio hutang terhadap ekuitas 

berpengaruh positif terhadap audit delay. Akan tetapi hasil tersebut kontras 

dengan penelitian milik Febriani (2010) yang menyebutkan bahwa rasio hutang 

terhadap ekuitas tidak memiliki pengaruh terhadap audit delay. 

 Pelaporan laba atau rugi perusahaan di dalam penelitian yang dilakukan 

oleh Prabandari dan Rustiana (2007), Kartika (2009), Rondonuwu dan Pontoh 

(2010) secara konsisten mengatakan bahwa pelaporan laba/rugi perusahaan 

berpengaruh positif signifikan terhadap audit delay. 

 Ukuran KAP dalam penelitian Suharli (2006) secara signifikan 

berpengaruh negatif signifikan terhadap audit delay. Hal tersebut juga didukung 

oleh penelitian Subekti dan Widiyanti (2004) yang juga menghasilkan kesimpulan 

bahwa ukuran KAP mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap audit delay.  

 Dari uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali faktor-

faktor yang berpengaruh terhadap audit delay. Karena pada tahun 2010-2011 

terjadi fenomena menarik yaitu penurunan rata-rata audit delay yang cukup 

signifikan menjadi 65 hari sedangkan sebelumnya audit delay pada tahun 2004-

2010 berkisar diangka 70 hari lebih. Penelitian Rachmawati (2008) menunjukan 

audit delay tahun 2003-2005 memiliki rata-rata sebesar 76 hari, penelitian Lestari 

(2010) menunjukan audit delay pada tahun 2004-2008 memiliki rata-rata sebesar 

71, penelitian Yuliyanti (2011) menujukan audit delay pada tahun 2007-2008 

memiliki rata-rata sebesar 72 hari dan penelitian oleh Putri (2012) menunjukan 
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audit delay pada tahun 2008-2010 memiliki rata-rata sebesar 73 hari. Oleh sebab 

itu peneliti tertarik untuk meneliti kembali faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap audit delay pada tahun 2010-2011. 

 Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Febriani (2010) mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Audit Delay Pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia yang terdaftar di BEI pada 

tahun 2006-2007. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

dengan mengubah tahun penelitian menjadi 2010-2011 dan penambahan jumlah 

sampel data yang diteliti yang diharapkan bisa membuat hasil penelitian menjadi 

lebih valid dan akurat. 

Objek penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur karena 

perusahaan manufaktur mengalami audit delay yang lebih panjang dibandingkan 

perusahaan selain manufaktur, hal ini dikarenakan perusahaan-perusahaan 

manufaktur memiliki siklus operasi yang lebih panjang sehingga audit yang 

dilakukan cenderung membutuhkan waktu yang lama. Selain itu kebanyakan aset 

yang dimiliki adalah berbentuk fisik seperti persediaan, aktiva tetap, dan aktiva 

tak berwujud sehingga lebih susah diukur apabila dibandingkan aset yang dimiliki 

perusahaan non manufaktur yang berbentuk aset moneter sehingga lebih mudah di 

ukur (Febriani, 2010). 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara 

ukuran perusahaan, rasio hutang terhadap ekuitas, pengungkapan laba atau rugi, 

ukuran KAP secara empiris terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur di 

Indonesia serta untuk mengetahui rata-rata audit delay pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010 s.d 2011. 

Penelitian ini bermanfaat sebagai informasi bagi auditor untuk membantu 

mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay sehingga laporan 

keuangan dapat dipublikasikan tepat waktu. Dan juga kepada para investor agar 

mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi audit delay sehingga dapat 
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dijadikan bahan pertimbangan tersendiri dalam berinvestasi. Sedangkan bagi 

perusahaan diharapkan dapat memberi pandangan teoritis terhadap masalah audit 

delay dan faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay di Indonesia sehingga 

faktor-faktor tersebut dapat dikendalikan dalam upaya mempercepat publikasi 

laporan keuangan. 

LANDASAN TEORI  

1. Audit Delay 

 Audit Delay adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari 

tanggal penutupan tahun buku, hingga tanggal diselesaikannya laporan audit 

independen (Utami, 2006:4). Menurut Dyer & McHugh (1975 dalam Utami, 

2006) ketepatwaktuan penerbitan laporan keuangan audit merupakan hal yang 

sangat penting, khususnya untuk perusahaan-perusahaan publik yang 

menggunakan pasar modal sebagai salah satu sumber pendanaan. Menurut 

Lawrence dan Briyan (1988) dalam Trianto (2006) Audit Delay adalah lamanya 

hari yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya, yang 

diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan 

keuangan audit. 

2. Ukuran Perusahaan 

 Ukuran Perusahaan dapat diartikan sebagai suatu skala di mana dapat 

diklasifikasikan besar kecil perusahaan dengan berbagai cara salah satunya 

dengan melihat total asset yang dimiliki. Menurut Yuliyanti (2011) ukuran 

perusahaan merupakan fungsi dari kecepatan pelaporan keuangan karena semakin 

besar suatu perusahaan maka perusahaan akan melaporkan hasil laporan keuangan 

yang telah diaudit semakin cepat karena perusahaan memiliki sistem pengendalian 

internal perusahaan yang baik sehingga dapat mengurangi tingkat kesalahan 

dalam penyusunan laporan keuangan yang memudahkan auditor dalam melakukan 

audit laporan keuangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ukuran 

perusahaan dapat mempengaruhi waktu penyelesaian audit. 
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3. Rasio Hutang Terhadap Ekuitas 

 Rasio hutang terhadap ekuitas merupakan rasio hutang yang di ukur dari 

perbandingan hutang dengan ekuitas pada akhir tahun akuntansi (Utami, 2006). 

Rasio hutang terhadap ekuitas merupakan proporsi dana perusahaan yang 

bersumber dari hutang. Hal ini membawa konsekuensi peningkatan resiko 

finansial bagi perusahaan yang dapat membuat auditor lebih cermat dalam 

melakukan proses audit sehingga penyelesaian laporan auditor menjadi lebih lama 

daripada biasanya. Dengan demikian rasio hutang terhadap ekuitas dapat 

mempengaruhi waktu penyelesaian audit laporan keuangan. 

4. Pengungkapan Laba Atau Rugi 

 Laba atau rugi perusahaan diperkirakan mempengaruhi audit delay. 

Menurut Carslaw & Kaplan (1991 dalam Lestari, 2010) yang menyatakan 

perusahaan yang mengalami rugi cenderung memerlukan auditor untuk memulai 

proses pengauditan lebih lambat dari biasanya. Seorang auditor akan lebih berhati-

hati dalam melakukan proses audit pada perusahaan yang rugi jika auditor 

meyakini bahwa kerugian perusahaan kemungkinan disebabkan karena kesulitan 

keuangan dan pengambilan keputusan manajemen (Mumpuni, 2011). Oleh karena 

itu penyelesaian audit perusahaan yang mengalami rugi menjadi lebih lama 

daripada perusahaan yang mengalami laba. Dengan demikian pengungkapan laba 

atau rugi dapat mempengaruhi waktu penyelesaian audit laporan keuangan. 

5. Ukuran KAP 

 Menurut SK. Menkeu No.43/KMK.017/1997 tertanggal 27 Januari 1997 

sebagaimana telah diubah dengan SK. Menkeu No. 470/KMK.017/1999 

tertanggal 4 Oktober 1999. menurut Haryono Jusup (2001) dalam Yulianti (2011), 

Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah lembaga yang memiliki izin dari Menteri 

Keuangan sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam menjalakan pekerjaannya.  
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Menurut Yuliana dan Aloysia (2004) dalam Yuliyanti (2011) Kantor 

Akuntan Publik di Indonesia dibagi menjadi KAP  the big four dan KAP non the 

big four. KAP the big four adalah kelompok empat firma jasa profesional dan 

akuntansi internasional terbesar, yang menangani mayoritas pekerjaan audit untuk 

perusahaan publik maupun perusahaan tertutup. Kantor Akuntan Publik yang 

masuk kategori KAP the big four di Indonesia adalah Price Waterhouse Coopers, 

Klynfeld Peat Marwick Goedelar (KPMG), Ernst and Young, dan Delloite. 

Pemilihan kantor akuntan publik yang berkompeten dapat membantu 

waktu penyelesaian audit menjadi lebih tepat waktu. Penyelesaian waktu audit 

secara tepat waktu kemungkinan dapat meningkatkan reputasi kantor akuntan 

publik dan menjaga kepercayaan klien untuk memakai jasanya kembali untuk 

waktu yang akan datang. Dengan demikian besar kecilnya ukuran kantor akuntan 

publik dapat mempengaruhi waktu penyelesaian audit laporan keuangan. 

PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit delay 

 Ukuran perusahaaan dapat dilihat dari total asset yang dimiliki perusahaan. 

Hubungan ukuran perusahan dengan audit delay dapat terjadi karena semakin 

besar perusahaan maka akan semakin cepat pula penyelesaian proses auditnya 

dibandingkan dengan perusahaan kecil. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor 

yaitu pertama, adanya pihak eksternal seperti pengawas permodalan (BAPEPAM) 

yang didalam keputusannya pada tahun 2011 mewajibkan penyampaikan laporan 

keuangan berkala yaitu akhir bulan ketiga setelah tanggal akhir laporan keuangan 

tahunan sehingga klien mendesak auditor untuk cepat menyelesaikan laporan 

auditnya. Kedua, perusahaan besar cenderung memiliki pengendalian internal 

yang sudah cukup baik sehingga dapat mengurangi tingkat kesalahan dalam 

penyajian laporan keuangan yang memudahkan auditor dalam melakukan proses 

audit. Hasil Yuliyanti (2011) menunjukan bahwa ukuran perusahaan memiliki 
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pengaruh negatif terhadap audit delay. Penelitian yang dilakukan Venny dan 

Ubaidillah (2008) juga menunjukan hasil yang sama. 

H1 : Semakin besar ukuran perusahaan semakin pendek audit delay. 

Pengaruh rasio hutang terhadap ekuitas terhadap audit delay 

 Ada beberapa alasan yang mengakibatkan terjadinya hubungan antara 

rasio hutang terhadap ekuitas yaitu proporsi hutang terhadap total ekuitas 

mengindikasikan kesehatan suatu perusahaan. Semakin besar rasio hutang 

terhadap ekuitas menandakan struktur usaha permodalan usaha lebih banyak 

memanfaatkan hutang-hutang dibandingkan ekuitas (Febriani, 2010). Rasio 

hutang terhadap ekuitas yang tinggi menunjukan bahwa perusahaan juga memiliki 

resiko yang tinggi karena laba perusahaan nantinya akan semakin banyak terserap 

untuk melunasi kewajiban perusahaan. 

 Adanya rasio hutang terhadap ekuitas yang tinggi mengindikasikan suatu 

perusahaan berada dalam kesulitan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa 

perusahaan tersebut memiliki tingkat resiko yang tinggi sehingga meningkatkan 

kewaspadaan auditor bahwa laporan keuangan kurang dapat dipercaya sehingga 

waktu audit menjadi panjang (Ahmad dan Kamarudin, 2002 dalam Febriani, 

2010). Didalam penelitian yang dilakukan oleh Utami (2006) rasio hutang 

terhadap ekuitas berpengaruh positif terhadap audit delay. 

H2 : Semakin tinggi rasio hutang terhadap ekuitas maka audit delay semakin 

panjang. 

Pengaruh pelaporan laba/rugi perusahaan terhadap audit delay 

 Audit delay dipengaruhi secara positif oleh pelaporan laba/rugi 

perusahaan. Perusahaan yang mengumumkan rugi cenderung mengalami audit 

delay lebih panjang dibandingkan dengan perusahaan yang mengumumkan laba, 

hal ini dibuktikan didalam penelitian yang dilakukan oleh Halim (2000). Apabila 
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perusahaan mengumumkan rugi maka auditor cenderung berhati-hati dan lebih 

cermat dalam membuat kesimpulan apakah kerugian yang dialami perusahaan 

dikarenakan kegagalan atau kecurangan manajemen. Hal ini yang menyebabkan 

proses audit menjadi lebih lama (Prabandari dan Rustiana, 2007). 

H3 : Pelaporan rugi suatu perusahaan akan memperpanjang audit delay. 

Pengaruh ukuran KAP terhadap audit delay 

 Dalam hal ini ukuran KAP dapat dibedakan menjadi kantor akuntan publik 

yang masuk empat besar atau biasa disebut the big four dan kantor akuntan publik 

non the big four. Kantor akuntan publik the big four umumnya mempunyai 

sumber daya yang lebih besar sehingga dapat melakukan proses audit yang lebih 

cepat dibandingkan dengan kantor akuntan publik non the big four. Selain 

memiliki sumber daya yang lebih besar, kantor akuntan publik the big four juga 

harus menjaga nama baik dan reputasi mereka sebagai kantor akuntan publik kelas 

atas agar tetap mendapat kepercayaan dari klien. Penelitian yang dilakukan 

Hossain and Taylor (1998) dan Yuliyanti (2011) menunjukan bahwa ukuran KAP 

berpengaruh negatif terhadap audit delay. 

H4 : Semakin besar ukuran KAP maka audit delay semakin pendek. 

METODE PENELITIAN 

Populasi dan Sampel Penelitian 

 Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 2010-2011. Metode sampel yang digunakan adalah 

purposive sampling yaitu pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya 

diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu disesuaikan dengan tujuan 

dan masalah penelitian. 
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Kriteria sampel yang dipilih adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan manufaktur yang tetap terdaftar di BEI pada tahun 2010-2011. 

2. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan per 31 desember untuk tahun 

2010-2011. 

3. Perusahaan yang memiliki data laporan keuangan tahunan yang lengkap 

terkait dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini. 

Pengukuran Variabel 

a. Audit Delay 

 Audit delay diukur dengan menghitung berapa jarak antara 

penutupan tahun buku perusahaan sampai dengan ditandatanganinya 

laporan keuangan audit perusahaan (Yulianti, 2011). Pengukuran variabel 

ini telah digunakan oleh penbeliti-peneliti sebelumnya seperti Yulianti 

(2010), Halim (2000), Febriani (2010) dan Putri (2012). 

b. Ukuran Perusahaan 

 Ukuran perusahaan diukur dengan ukuran kuantitatif total asset 

yang dimiliki perusahaan dalam satuan mata uang rupiah (Mumpuni, 

2011) 

c. Rasio Hutang Terhadap Ekuitas 

 Rasio hutang terhadap Ekuitas perusahaan dapat diukur dengan 

cara membagi hutang perusahaan dengan ekuitas yang dimiliki perusahaan 

( Febriani, 2010). 

d. Pelaporan Laba/Rugi 

 Perusahaan yang mengalami rugi diberi kode 1 sedangkan 

perusahaan yang mengalami laba diberi kode 0 (Mumpuni, 2011). 
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e. Ukuran KAP 

 Ukuran KAP dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua 

yaitu perusahaan yang menggunakan jasa KAP the big four diberi kode 1 

dan perusahaan yang menggunakan jasa KAP non the big four diberi kode 

0 (Mumpuni, 2011). 

Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder yang digunakan adalah laporan audit perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2011. Data diperoleh dari ICMD 

dan akses di website BEI (www.idx.co.id). 

Metode Analisis 

1. Pengujian Asumsi Klasik 

a. Uji Multikolinearitas 

 Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 

variabel independen. Untuk mendeteksi adanya variabel 

multikolinearitas dalam regresi dapat dilihat dari nilai tolerance 

maupun nilai dari lawannya, yaitu Variance Inflation Factor (VIF). 

Karena VIF = 1/Tolerance, maka nilai yang menunjukan adanya 

gejala multikolinearitas adalah nilai Tolerance <0,10 atau VIF >10 

(Ghozali, 2006) 

b. Uji Normalitas 
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 Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi , 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. 

Untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak 

yaitu dengan melihat pakah probability plot yang membandingkan 

distribusi kumulatif dan distribusi normal. Distribusi normal akan 

membentuk satu garis diagonal dan ploting data residual akan 

dibandingkan dengan garis diagonal (Ghozali, 2006). 

c. Uji Heteroskedastisitas 

 Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke satu 

pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu ke pengamatan 

yang lain tetap maka disebut Homokedastisitas. Cara untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas digunakan 

pendekatan analisis grafik scatterplot dengan bantuan program 

SPSS. Gejala Heterokedastisitsas ditunjukan dengan adanya 

keteraturan penyebaran titik-titik sehingga membentuk pola-pola 

tertentu (Ghozali, 2006). 

d. Uji Autokorelasi 

 Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pada periode t-1 ( sebelumnya ). Jika terjadi korelasi, 

maka dinamakan ada problem autokorelasi. Untuk menganalisa 

adanya autokorelasi dalam suatu model regresi dilakukan 

pengujian dengan uji Lagrange Multiplier (LM test). Uji LM test 

terutama digunakan untuk sampel besar diatas 100 observasi. 

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dengan pedoman 

yang digunakan, jika tidak ada autokorelasi yaitu dimana koefisien 

autogresive secara simultan sama dengan nol (0) (Ghozali, 2006). 
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Analisis Regresi 

Persamaan regresi linear berganda dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 AUD = α + β1(TA) + β2(LOS) + β3(DER) + β4(KAP) + € 

 

Keterangan : 

 AUD  : Audit Delay 

 β1(TA) : Ukuran Perusahaan (Total Aset) 

 β2(LOS) : Pelaporan Laba Rugi 

 β3(DER) : Rasio Hutang Terhadap Ekuitas (Debt to Equity Ratio) 

 β4(KAP) : Ukuran KAP 

 €  : Tingkat Kesalahan (Faktor Pengganggu) 

 

PENGUJIAN HIPOTESIS DAN PEMBAHASAN 

Berikut ini disajikan analisis terhadap data yang telah diperoleh selama 

pelaksanaan penelitian. Populasi data tahun 2010 dan 2011 sebanyak 295 

perusahaan. Proses pemilihan sampel bisa dilihat dalam tabel 4.1 : 
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Tabel 4.1 Pengambilan Sampel Penelitian 

no kriteria 
jumlah 

perusahaan 

1 Total perusahaan tahun 2010-2011 295 

2 
Ada di tahun 2010 tapi tidak ada di tahun 2011 atau 

sebaliknya 
52 

3 
Tidak terdapat informasi yang dibutuhkan seperti rasio 

terhadap ekuitas atau laporan auditor independen 
35 

  Jumlah sampel 208 

 

Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif dari variabel penelitian yang meliputi audit delay, 

ukuran perusahaan, rasio hutang terhadap ekuitas (DER) dapat dilihat pada tabel 

4.2 berikut : 

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

Variabel N Max Min Mean Std. Deviation 

Audit Delay (hari) 208 31,00 121,00 65,6010 18,07498 

Ukuran Perusahaan  

(log asset) 
208 9,49 13,80 11,9787 0,72549 

DER (rasio) 208 0,15 13,00 1,2259 1,27787 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah 2013 

Nilai variabel audit delay berkisar antara 31-121 hari. Audit delay 

minimum sebesar 31 hari dimiliki oleh PT Holcim Indonesia Tbk tahun 2010 dan 

audit delay maksimum sebesar 121 hari dimiliki oleh PT Nipress Tbk tahun 2011. 

Rata-rata audit delay yang dialami oleh perusahaan sampel selama tahun 
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pengamatan sebesar 65,601 hari. Jumlah rata-rata tersebut lebih kecil dari pada 

ketentuan BAPEPAM dalam penyampaian laporan keuangan berkala yaitu akhir 

bulan ketiga setelah tanggal akhir laporan keuangan tahunan. Hal ini menunjukan 

bahwa rata-rata audit delay sampel perusahaan manufaktur di Indonesia tidak 

melebihi batas ketentuan BAPEPAM. 

Nilai variabel ukuran perusahaan yang dilihat dari total asset milik 

perusahaan sampel memiliki nilai minimum sebesar 9,49 yaitu PT Myoh 

Technologi Tbk tahun 2010 dengan jumlah total asset Rp 3.062.204.781. Nilai 

maksimum ukuran perusahaan sebesar 13,80 dimiliki oleh PT Indah Kiat Pulp & 

Paper tahun 2011 dengan jumlah total asset Rp 63.095.700.000.000. Rata-rata 

besarnya perusahaan sampel pada tahun penelitian mencapai 11,9787. Nilai rata-

rata total asset yang dimiliki perusahaan sampel sebesar 11,9787 jika 

dikembalikan ke total asset sesungguhnya ± Rp 952.138.000.000. 

Nilai variabel rasio hutang terhadap ekuitas (DER) berkisar antara 0,15 

hingga 13 dengan rata-rata 1,2259. Nilai DER yang semakin tinggi menunjukan 

semakin tinggi pula kewajiban perusahaan. Nilai terendah rasio hutang terhadap 

ekuitas dimiliki oleh PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk tahun 2011 dan nilai 

tertinggi rasio hutang terhadap ekuitas dimiliki oleh PT Argo Pantes Tbk tahun 

2011. Kondisi rasio hutang terhadap ekuitas menunjukan rata-rata sebesar 1,2259. 

Hal tersebut dapat diartikan secara rata-rata perusahaan sampel memiliki hutang 

hingga 1,2259 kali dari seluruh ekuitas yang dimiliki perusahaan sampel. 

Variabel kualitas auditor diukur dari jasa KAP yang digunakan oleh suatu 

perusahaan. Perusahaan sampel yang menggunakan jasa KAP non big four diberi 

kode (0) sedangkan perusahaan sampel yang menggunakan jasa KAP big four 

diberi kode (1). Dari tabel kualitas auditor menunjukan bahwa dari keseluruhan 

perusahaan sampel terdapat 121 perusahaan (58,2%) yang menggunakan jasa 

KAP non big four. Sedangkan jumlah perusahaan sampel yang menggunakan jasa 

KAP big four sebanyak 87 perusahaan (41,8%). Hal tersebut menunjukan bahwa 

sampel perusahaan manufaktur di Indonesia lebih sedikit yang memilih untuk 
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menggunakan jasa KAP big four daripada yang menggunakan jasa KAP non big 

four dalam proses pengauditan. Namun dapat dilihat perbandingan selisihnya 

relatif tidak banyak. 

Variabel laba/rugi diukur dengan melihat kondisi perusahaan sampel pada 

setiap tahun pengamatan. Perusahaan sampel yang memiliki kondisi laba diberi 

kode (0). Sedangkan perusahaan sampel yang memiliki kondisi rugi diberi kode 

(1). Perusahaan sampel yang memiliki kondisi laba lebih banyak dari pada 

perusahaan yang memiliki kondisi rugi. Terdapat 171 perusahaan (82,2%) yang 

memiliki kondisi laba, sedangkan perusahaan sampel yang memiliki kondisi rugi 

sebanyak 37 perusahaan (17,8%).  

Uji Normalitas 

Pengujian normalitas data digunakan untuk menghindari terjadinya bias. 

Data yang digunakan sebaiknya data yang berdistribusi normal. Untuk 

mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak digunakan pengujian 

normalitas dengan uji statistik non-parametrik Kolomogorov-Smirnov (K-S). Data 

berdistribusi normal apabila nilai signifikansinya > 0.05, sedangkan jika nilai 

signifikansinya < 0.05 maka data tidak berdistribusi normal.  

Hasil pengujian dengan uji Kolomogorv-Smirnov (K-S) yang terdapat 

pada lampiran 1 adalah 1,302 dengan nilai signifikansinya sebesar 0,067. Hal 

tersebut menyimpulkan bahwa data penelitian telah terdistribusi secara normal 

karena nilai signifikansi > 0,05 sehingga dapat dilanjutkan dengan pengujian 

asumsi klasik lainnya. 

Uji Multikolinearitas 

Pengujian multikolinearitas data digunakan untuk mengetahui apakah 

terjadi korelasi diantara variabel independen penelitian. Uji multikolinearitas 

dengan menggunakan nilai Variance Inflation factor (VIF). Model regresi 

dinyatakan baik apabila terbebas dari korelasi. Apabila VIF < 10 dan nilai 
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tolerance > 0,10, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari 

korelasi. 

Pada lampiran 1 diperoleh harga VIF 1,010 sampai 1,215 dan tolerance 

0,823 sampai 0,990 berarti tidak ada harga VIF yang melebihi dari nilai 10 dan 

Tolerance > 0,10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi 

tersebut tidak terdapat masalah multikolinieritas. 

Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heterokedasisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan lain. Apabila variansnya tetap maka disebut dengan 

homokedastisitas, namun jika varians berbeda disebut heterokedastisitas. Model 

regresi yang baik apabila variansnya tetap (homokedasitias). Dalam penelitian ini 

untuk mengetahui ada tidaknya gejala heterokedastisitas adalah dengan dilakukan 

uji glejser. Uji glejser dilihat dari nilai variabel independen yang mempengaruhi 

variabel dependen. Apablia nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terdapat 

heterokedastisitas. Pada lampiran 2 terlihat bahwa nilai signifkansi dari keempat 

variable antara 0,096 sampai 0,975 yang berarti lebih dari 0,05 jadi dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat heterokedastisitas. 

Uji Autokorelasi 

 Masalah autokorelasi biasanya terjadi ketika penelitian memiliki data yang 

terkait dengan unsur waktu (times series). Data pada penelitian ini memiliki unsur 

waktu karena didapatkan antara tahun 2010 – 2011, sehingga perlu mengetahui 

apakah model regresi akan terganggu oleh autokorelasi atau tidak. Kriteria yang 

digunakan adalah apabila harga Dw diantara Du sampai dengan (4 – Du). 

Pada penelitian ini memiliki 4 variabel bebas dan 1 variabel terikat, atas 

dasar hal tersebut maka dapat diketahui Du yang diperoleh dari table Durbin 

Watson sebesar 1,804 Berdasarkan harga tersebut, maka harga (4 – Du) = (4 – 
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1,804) = 2,196, sehingga kriteria dinyatakan tidak terdapat autokorelasi apabila 

harga Dw antara 1,804 sampai dengan 2,196. Dalam lampiran 2 memuat harga 

Dw sebesar 1,933, dengan demikian maka model regresi tidak terganggu oleh 

adanya autokorelasi. 

Pengujian Hipotesis 

Uji ini digunakan untuk melihat pengaruh variabel-variabel bebas secara 

parsial terhadap variabel terikat penelitian. Hasil pengujian dapat dilihat pada 

tabel 4.3 : 

Tabel 4.3 Signifikansi Ukuran Perusahaan, Ukuran KAP, Laba Rugi dan Rasio 

Hutang Terhadap Ekuitas 

No Variabel β t sig/2 

1 (constant) 72.108 3.832 0,000 

2 Ukuran Perusahaan (Log Asset) 0.058 0.037 0.485 

3 Ukuran KAP -20.990 -9.152 0,000 

4 Laba Rugi -0.345 -0.128 0.449 

5 DER (rasio hutang terhadap ekuitas ) 1.253 1.541 0.063 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah 2013 

Pembahasan 

Ukuran Perusahaan & Audit Delay 

Pengujian variabel ukuran perusahaan (total asset) memiliki nilai 

signifikansi sebesar 0,485. Nilai signifikansi > 0.05 menunjukan tidak terdapat 

pengaruh signifikan terhadap audit delay yang berarti hipotesis 1 ditolak. Hal ini 

menyimpulkan bahwa besar kecilnya ukuran perusahaan tidak akan mempercepat 

audit delay. Diperkirakan besar kecilnya ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap audit delay karena dua kemungkinan. Kemungkinan pertama karena 



21 
 

perusahaan yang memiliki ukuran besar maupun kecil menghadapi tekanan yang 

sama dalam penyampaian laporan keuangan auditan dari BAPEPAM yang wajib 

menyampaikan laporan keuangan berkala yaitu akhir bulan ketiga setelah tanggal 

akhir laporan keuangan tahunan sehingga klien mendesak auditor untuk cepat 

menyelesaikan laporan auditnya. Dan kemungkinan kedua karena cara proses 

audit tiap-tiap perusahaan sama berapapun total asset yang dimiliki. Data sampel 

penelitian tahun 2010 menunjukan bahwa perusahaan PT Myoh Technology Tbk 

yang tergolong dengan total asset paling kecil mempunyai audit delay 84 hari 

sedangkan perusahaan PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk yang memiliki total asset 

terbesar mempunyai audit delay 80 hari. Hal yang serupa juga ditunjukan oleh 

data tahun 2011 dimana perusahaan PT Aneka Kemasindo utama Tbk yang 

tergolong dengan total asset paling kecil memiliki audit delay 88 hari sedangkan 

perusahaan PT Surya Toto Indonesia Tbk dengan total asset terbesar mempunyai 

audit delay 82 hari. Hal tersebut membuktikan bahwa audit delay suatu 

perusahaan tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya suatu asset perusahaan tersebut.  

Hasil tersebut berarti mendukung penelitian yang dilakukan oleh Yuliyanti 

(2011) serta penelitian Venny dan Ubaidillah (2008) yang menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit delay. 

Rasio Hutang Terhadap Ekuitas & Audit Delay 

Pengujian variabel rasio hutang terhadap ekuitas (DER) memiliki nilai 

signifikansi sebesar 0,063. Nilai signifikansi > 0.05 menunjukan tidak terdapat 

pengaruh signifikan terhadap audit delay yang berarti hipotesis 4 ditolak. Hal ini 

dikarenakan adanya kualitas standard pekerjaan auditor seperti yang telah diatur 

dalam SPAP dalam melaksanakan prosedur audit perusahaan baik yang memiliki 

total utang besar dengan jumlah debtholder yang banyak atau perusahaan dengan 

utang yang kecil dan jumlah debtholder yang sedikit tidak akan mempengaruhi 

proses penyelesaian audit laporan keuangan (Trianto, 2006). Hasil tersebut juga 

didukung oleh data sampel penelitian yang menunjukan bahwa perusahaan yang 

memiliki DER tertinggi yaitu perusahaan PT Argo Pantes Tbk pada tahun 2011 
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memiliki audit delay sebesar 76 hari sedangkan perusahaan yang memiliki DER 

paling rendah yaitu perusahaan PT Mustika Ratu Tbk pada tahun 2010 memiliki 

audit delay sebesar 80 hari. Data tersebut menunjukan PT Mustika Ratu Tbk yang 

memiliki DER lebih rendah justru memiliki audit delay 4 hari lebih lama 

dibandingkan PT Argo Pantes Tbk yang memiliki DER lebih tinggi. Hal ini 

menunjukan bahwa tidak semua perusahaan yang memiliki DER besar akan 

memiliki audit delay yang semakin panjang. 

Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan Utami (2006) yang 

menyatakan rasio hutang terhadap ekuitas tidak berpengaruh terhadap audit delay. 

Laba Rugi & Audit Delay 

Pengujian variabel laba atau rugi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,449. 

Nilai signfikansi > 0.05 menunjukan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan 

terhadap audit delay yang berarti hipotesis 3 ditolak. Hal ini dikarenakan langkah-

langkah dalam proses audit secara keseluruhan baik laba maupun rugi sama. 

Profesionalisme juga menuntut seorang auditor mengaudit laporan keuangan yang 

memiliki kondisi laba maupun rugi dengan perlakuan yang sama. Selain hal 

tersebut, data sampel penelitian tahun 2010 dan 2011 menunjukan hanya sebesar 

17,8% perusahaan yang mengalami kondisi rugi pada tahun pengamatan. Jumlah 

presentase tersebut sangat jauh lebih kecil dari jumlah presentase sampel 

perusahaan yang berada pada kondisi laba sebesar 82,2%. Data sampel penelitian 

juga menunjukan bahwa perusahaan PT Sinar Mas Argo Resources and 

Technology Tbk yang mengalami rugi pada tahun 2011 memiliki audit delay 

cukup pendek yaitu 39 hari, sementara perusahaan PT Sunson Textile 

Manufacturer Tbk pada tahun yang sama mengalami laba dan mempunyai audit 

delay yang hampir sama yaitu 38 hari. Data tersebut menunjukan bahwa laba atau 

rugi tidak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi audit delay.  

Hasil tersebut sesuai dengan penelitian Subekti (2004) yang menyatakan 

bahwa laba atau rugi suatu perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit delay. 
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Ukuran KAP & Audit Delay 

Pengujian variabel ukuran KAP (KAP) memiliki nilai signifikansi sebesar 

0.000. Nilai signifikansi < 0.05 menunjukan bahwa terdapat pengaruh negatif 

signifikan terhadap audit delay yang berarti hipotesis 2 diterima. Hal ini 

menyimpulkan bahwa semakin baik kualitas auditor yang diukur dari afiliasi 

kantor KAP “Big Four” dan “Non Big Four” akan memperpendek audit delay. 

Hasil ini menunjukan bahwa kantor KAP besar (the big four) memiliki kualitas 

lebih baik dari pada KAP kecil (non big four) dikarenakan beberapa faktor yaitu 

kantor KAP tersebut menjaga nama baik dan reputasi yang dimiliki dimata klien, 

selain itu juga karena memiliki sumber daya manusia yang lebih baik untuk 

melaksanakan proses audit yang lebih efektif dan efesien. Data sampel penelitian 

juga menunjukan bahwa rata-rata audit delay perusahaan manufaktur pada tahun 

2010 yang diaudit oleh KAP big four sebesar 49,20 hari dan yang diaudit KAP 

non the big four sebesar 74,25 hari. Sedangkan data pada tahun 2011 juga 

menunjukan hasil yang relatif sama yaitu rata-rata audit delay perusahaan 

manufaktur yang diaudit oleh KAP the big four sebesar 46,45 hari dan yang 

diaudit oleh KAP non the big four sebesar 74,49 hari. 

Hasil tersebut mendukung penelitian yang dilakukan Hossain and taylor 

(1998) dan Yuliyanti (20110 yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran KAP 

maka semakin pendek audit delay. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bagian sebelumnya, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
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1. Ukuran Perusahaan tidak mempunyai pengaruh terhadap audit delay pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2010-2011. Hal 

ini dikarenakan perusahaan besar atau kecil menghadapi tekanan yang 

sama serta cara proses audit semua perusahaan sama. Hasil ini sejalan 

dengan penelitian Yuliyanti (2011) serta Venny dan Ubaidillah (2008). 

2. Rasio hutang terhadap ekuitas tidak mempunyai pengaruh terhadap audit 

delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2010-

2011. Hal ini dikarenakan standar pekerjaan auditor sama walaupun 

perusahaan memiliki rasio tinggi atau rendah. Hasil ini sejalan dengan 

penelitian Utami (2006). 

3. Laba atau rugi tidak mempunyai pengaruh terhadap audit delay pada 

perusahaan manufaktur  yang terdaftar di BEI pada tahun 2010-2011. Hal 

ini dikarenakan langkah-langkah dalam proses audit perusahaan yang laba 

ataupun rugi sama. Hasil ini sejalan dengan penelitian Subekti (2004). 

4. Ukuran KAP mempunyai pengaruh terhadap audit delay pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2010-2011. Hal ini 

dikrenakan KAP big four mempunyai sumber daya manusia yang lebih 

baik dan banyak. Hasil ini sejalan dengan penelitian Hossain and Taylor 

(1998) dan Yuliyanti (2011). 

 

Keterbatasan Penelitian 

 Audit Delay diukur dari tanggal tutup tahun buku perusahaan sampai 

tanggal diselesaikannya laporan auditor independen, akan tetapi dalam 

kenyataanya terjadi perbedaan waktu auditor independen dalam memulai proses 

audit perusahaan tersebut yang bisa menyebabkan audit delay menjadi lebih 

panjang atau pendek. Didalam data penelitian ini tidak tercantum data yang 



25 
 

menyebutkan kapan dimulainya proses audit perusahaan tersebut oleh auditor 

independen. 

Saran 

 Berdasarkan kesimpulan diatas, maka beberapa saran dapat yang dapat 

diajukan adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan go public yang ingin proses auditnya menjadi lebih cepat 

sebaiknya dapat menggunakan jasa KAP the big four karena memiliki 

audit delay yang lebih pendek daripada KAP non the big four. 

2. Bagi para peneliti selanjutnya dapat dilakukan penambahan variabel lain 

seperti tingkat profitabilitas (ROA) dan Rasio Hutang Terhadap Aset 

ataupun yang lainnya yang dirasa dapat mempengaruhi Audit Delay suatu 

perusahaan. Selain itu dapat memperluas obyek perusahaan yang 

digunakan sebagai sampel, misalnya dengan menggunakan seluruh 

kategori perusahaan go public di Indonesia untuk dijadikan sampel 

penelitian. 
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LAMPIRAN 1 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 208 

Normal Parameters
a,,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation 14.64824025 

Most Extreme Differences Absolute .090 

Positive .073 

Negative -.090 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.302 

Asymp. Sig. (2-tailed) .067 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 72.108 18.337  3.932 .000   

LogAsset .058 1.562 .002 .037 .970 .823 1.215 

KAP -20.990 2.294 -.573 -9.152 .000 .825 1.213 

LabaRugi -.345 2.695 -.007 -.128 .898 .990 1.010 

DER 1.253 .813 .089 1.541 .125 .980 1.021 

a. Dependent Variable: AuditDelay 
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LAMPIRAN 2 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -9.569 11.809  -.810 .419 

LogAsset 1.683 1.006 .128 1.673 .096 

KAP -.046 1.477 -.002 -.031 .975 

LabaRugi .530 1.736 .021 .305 .760 

DER .357 .523 .048 .682 .496 

a. Dependent Variable: abs_res 

 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .586
a
 .343 .330 14.79185 1.933 

a. Predictors: (Constant), DER, LogAsset, LabaRugi, KAP 

b. Dependent Variable: AuditDelay 

 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 23211.695 4 5802.924 26.522 .000
a
 

Residual 44416.185 203 218.799   

Total 67627.880 207    

a. Predictors: (Constant), DER, LogAsset, LabaRugi, KAP 
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ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 23211.695 4 5802.924 26.522 .000
a
 

Residual 44416.185 203 218.799   

Total 67627.880 207    

a. Predictors: (Constant), DER, LogAsset, LabaRugi, KAP 

b. Dependent Variable: AuditDelay 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 3 

 

Uji t 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 72.108 18.337  3.932 .000 

LogAsset .058 1.562 .002 .037 .970 

KAP -20.990 2.294 -.573 -9.152 .000 

LabaRugi -.345 2.695 -.007 -.128 .898 

DER 1.253 .813 .089 1.541 .125 

a. Dependent Variable: AuditDelay 
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LAMPIRAN 4 

 

No Kode Perusahaan Nama Perusahaan 

1 ADES PT. AKASHA WIRA INTERNATIONAL Tbk. 

2 ADMG PT. POLYCHEM INDONESIA Tbk 

3 AISA PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk 

4 AKKU PT ANEKA KEMASINDO UTAMA Tbk 

5 AKRA PT AKR CORPORINDO Tbk 

6 ALMI PT ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk. 

7 AMFG PT ASAHIMAS FLAT GLAS Tbk 

8 APLI PT ASIAPLAST INDUSTRIES Tbk 

9 ARGO PT ARGO PANTES Tbk 

10 ARNA PT ARWANA CITRAMULIA Tbk 

11 ASGR PT ASTRA GRAPHIA Tbk 

12 AUTO PT ASTRA OTOPARTS Tbk 

13 BATA PT SEPATU BATA Tbk 

14 BRNA PT BERLINA Tbk 

15 BRPT PT BARITO PACIFIC Tbk 

16 BTON PT BETONJAYA MANUNGGAL Tbk 

17 BUDI PT BUDI ACID JAYA Tbk 

18 CEKA PT CAHAYA KALBAR Tbk 

19 CLPI PT COLORPAK INDONESIA Tbk 

20 CTBN PT CITRA TUBINDO Tbk 

21 DLTA PT DELTA DJAKARTA Tbk 

22 DPNS PT DUTA PERTIWI NUSANTARA Tbk 

23 DVLA PT DARYA VARIA LABORATORIA Tbk 

24 EKAD PT EKADHARMA INTERNATIONAL Tbk 

25 ERTX PT ERATEX DJADJA Tbk 

26 ESTI PT EVER SHINE TEX Tbk 

27 FAST PT FAST FOOD INDONESIA Tbk 

28 FASW PT FAJAR SURYA WISESA Tbk 

29 FPNI PT TITAN KIMIA NUSANTARA Tbk 

30 GDST PT GUNAWAN DIANJAYA STEEL Tbk 

31 GDYR PT GOODYEAR INDONESIA Tbk 

32 GGRM PT GUDANG GARAM Tbk 

33 GJTL PT GAJAH TUNGGAL Tbk 

34 HDTX PT PANASIA INDOSYNTEX Tbk 
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35 HMSP PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk 

36 ICBP PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk 

37 IGAR PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk 

38 IKBI PT SUMI INDO KABEL Tbk 

39 IMAS PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONALTbk 

40 INAI PT INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk 

41 INDR PT INDO RAMA SYNTHETICS Tbk 

42 INKP PT INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk 

43 INRU PT TOBA PULP LESTARI Tbk 

44 INTA PT INTRACO PENTA Tbk 

45 INTD PT INTER DELTA Tbk 

46 INTP PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk 

47 JECC PT JEMBO CABLE COMPANY Tbk 

48 JKSW PT JAKARTA KYOEI STEEL WORKS Tbk 

49 JPRS PT JAYA PARI STEEL Tbk 

50 KAEF PT KIMIA FARMA Tbk 

51 KARW PT KARWELL INDONESIA Tbk 

52 KBLI PT KMI WIRE AND CABLE Tbk 

53 KDSI PT KEDAWUNG SETIA INDUSTRIAL Tbk 

54 KIAS PT KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk 

55 KICI PT KEDAUNG INDAH CAN Tbk 

56 KKGI PT RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk 

57 KLBF PT KALBE FARMA Tbk 

58 KONI PT PERDANA BANGUN PUSAKA Tbk 

59 LAPD PT LEYAND INTERNATIONAL Tbk 

60 LION PT LION METAL WORKS Tbk 

61 LMPI PT LANGGENG MAKMUR INDUSTRI Tbk 

62 LMSH PT LIONMESH PRIMA Tbk 

63 LPIN PT MULTI PRIMA SEJAHTERA Tbk 

64 LTLS PT LAUTAN LUAS Tbk 

65 MASA PT MULTISTRADA ARAH SARANA Tbk 

66 MDRN PT MODERN INTERNASIONAL Tbk 

67 MERK PT MERCK Tbk 

68 MITI PT MITRA INVESTINDO Tbk 

69 MLBI PT MULTI BINTANG INDONESIA Tbk 

70 MLPL PT MULTIPOLAR Tbk 

71 MRAT PT MUSTIKA RATU Tbk 

72 MTDL PT METRODATA ELECTRONICS Tbk 

73 MYOH PT MYOH TECHNOLOGY Tbk 
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74 MYOR PT MAYORA INDAH Tbk 

75 NIKL PT PELAT TIMAH NUSANTARA Tbk 

76 NIPS PT NIPRESS Tbk 

77 PBRX PT PAN BROTHERS Tbk 

78 PICO PT PELANGI INDAH CANINDO Tbk 

79 PSDN PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk 

80 PTSN PT SAT NUSAPERSADA Tbk 

81 PTSP PT PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL Tbk 

82 PYFA PT PYRIDAM FARMA Tbk 

83 RDTX PT RODA VIVATEX Tbk 

84 RICY PT RICKY PUTRA GLOBALINDO Tbk 

85 RMBA PT BENTOEL INTERNASIONAL INVESTAMA Tbk 

86 ROTI PT NIPPON INDOSARI Tbk 

87 SIAP PT SEKAWAN INTIPRATAMA Tbk 

88 SKLT PT SEKAR LAUT Tbk 

89 SMAR PT SINAR MAS AGRO RESOURCES Tbk 

90 SMCB PT HOLCIM INDONESIA Tbk 

91 SMSM PT SELAMAT SEMPURNA Tbk 

92 SPMA PT SUPARMA Tbk 

93 SRSN PT INDO ACIDATAMA Tbk 

94 SSTM PT SUNSON TEXTILE MANUFACTURER Tbk 

95 STTP PT SIANTAR TOP Tbk 

96 SULI PT SUMALINDO LESTARI JAYA Tbk 

97 TBLA PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk 

98 TBMS PT TEMBAGA MULIA SEMANAN Tbk 

99 TCID PT MANDOM INDONESIA Tbk 

100 TFCO PT TIFICO FIBER INDONESIA Tbk 

101 TIRA PT TIRA AUSTENITE Tbk 

102 TIRT PT TIRTA MAHAKAM RESOURCES Tbk 

103 TKIM PT PABRIK KERTAS TWIJIE KIMIA Tbk 

104 TOTO PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk 

 

 




